Hazautazott a szovjel mezőgazdasági küldöttség
Szegeden is szerepel a Kínai Ifjúsági Művészcsoport
A vasöntödében a Gazda-mozgalom
kiszélesítésével készülnek november 7-re
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De nemcsak új gyárakat, épületeket formál a Párt vezetésével, a
kommunisták példamutatásával
a
magyar dolgozó nép, hanem a Párt
tanító és nevelő munkája nyomán
az újtipusú emberek ezreit neveli
ki, akikkel egyre sűrűbben találkozhatunk itt Szegeden is. A békéért harcolni kész, az ellenséget gyűlölő, áldozatra, hősi tettekre kész
dolgozók ezek, akiket a Párt formál ilyenekké.
Vájjon eredményeink ellenére kevesbedtek feladataink a szocialista
építő munkában? Vájjon nem kell
már fokozni erőfeszítéseinket a
béke megvédése érdekében? Vájjon
kevesbedtek feladataink az újtipusú
szocialista ember
kinevelésében?
Vájjon hibátlanul, fogyatékosságok
nélkül oldottuk meg feladatainkat
ezekben a munkánkban? Nem, ezt
nem mondhatjuk el magunkról. Ellenkezőleg, feladataink százszorta
nagyobbak, mint akár egy évvel ezelőtt is. Ezért kell megerősítenünk
pártszervezeteinket új, harcedzett,
kipróbált káderekkel. Ezért kell
számot vetni eddigi
munkánkkal,
ezért kell alkalmaznunk a mai ve
zetőségválasztó
taggyűléseken a
kritika és önkritika fegyverét, ezért kell még szorosabbra zárni párt.
szervezeteink kapcsolatát a dolgozó
tömegekkel. Mi nem megállni akarunk a megkezdett úton. hanem előrehaladni. Ezért kezdődtek meg
Szegeden is a vezetőségválasztó taggyűlések. A kommunisták és pártonkívüli dolgozók ezrei azt várják
a mai vezetőségválasztó taggyűlésektől, hogy ennek nyomán mégin.

kább
megjavul a pártszervezet
munkája minden egyes területen.
De ez csakis abban az esetben következhetik be, ha egyrészről párttagságunk kivétel nélkül hozzájárul a taggyűlések sikeréhez építő
bírálatával és javaslatával, másrészt, ha a határozatokat tettek követik, ha nem esünk bele újból a
már fölismert hibába, hanem meg
állás nélkül, lépésről-lépésre haladunk előre munkánk megjavításában.
Párttagságunk itt Szegeden is
felismerte a vezetőségválasztó taggyűlések
hatalmas
jelentőséget.
Hónapok óta készülnek már a nagy
napra. Pártbizalmiak, népnevelők,
a tömegszervezetek aktívái jó munkájukkal igyekeznek elősegíteni a
vezetőségválasztás sikerét. A veze
tőség-választó taggyűlések előkészületei nemcsak azt bizonyítják, hogy
a párttagok és a pártonkívüli dolgozók megértették a vezetőségválasztás jelentőségét, hanem azt is.
hogy szeretik a Pártot, hogy személyes ügyüknek tekintik pártszervezeteink megerősítését. Hetekkel
ezelőtt felajánlásokat tettek már az
üzemek dolgozói a vezetőségválasztás tiszteletére. A Textilkombinál
rezsiműhelyében például a tag gyű.
lés tiszteletére kommunista műszakot rendeznek. Nem akarnak elmaradni erről a taggyűlésről az
öntudatos kommunisták, mert van
mondanivalójuk, mert hozzá akarnak járulni bírálataikkal, javasla
taikkal is a vezetőségválasztó taggyűlések sikeréhez. Méltóképpen kiveszik részüket a vezetőségválasztó
taggyűlések előkészítéséből a becsületes pártonkívüli dolgozók is.
ott, ahol a kommunisták megmagyarázták a pártonkívüli dolgozóknak a vezetőségválasztás jelen
tőségét. Nem egy üzemben mozgalom indult a pártonkívüli dolgozók
körében, amelynek eredményekén'
leveleket intéznek majd a vezetőségválasztó taggyűlésekhez. A levelekben elmondják majd véleményüket, javaslataikat, üdvözlik a
taggyűlést. Mindez a pártonkívüli
dolgozók szeretetének, odaadásának
megnyilvánulása Pártunk iránt.
Nemcsak meglévő
feladataink
eredményesebb folytatására, hanem
új feladatok elvégzésére is fel kell
készülnünk a vezetőségválasztó taggyűléseken. Pártunk Második Or
szágos Kongresszusa komoly fel.
adatokat bízott a kommunistákra,
amelyek végrehajtásáért elsősor.
ban mi vagyunk a felelősek. Idézzük fel a vezetőségválasztó taggyűlésen Rákosi elvtárs szavait: „Minden, ami ebben az országban poll
likai, gazdasági, vagy kulturális téren történik, azért elsősorban mi,
kommunisták vagyunk a felelősek".
Ennek tudatában készüljünk fel a
vezetőségválasztó taggyűlésekre, ennek tudatában válasszunk odaadó,
öntudatos, harcrakész kommunistákat pártszervezeteink vezetőségeibe s ennek tudatában lássunk hozzá
azoknak a fokozott feladatoknak
végrehajtásához, amelyeket a veze
tőségválasztó taggyűlés tűz elénk.
Azokban a
pártszervezetekben,
ahol még ezután tartják meg a vezetőségválasztó taggyűléseket, fokozzák az előkészítés munkáját s
ne essenek abba a hibába, amely
nem egy alapszervezetünknél előfordult az előkészítés során, hogy
megfeledkeztek a pártépílé3 egyéb
feladatairól s elhanyagolták például a tag- és tagjelöltfelvételi
munkát és az e havi rende3 taggyűlések előkészítését. A vezetőségválasztó taggyűlések előkészítését
nem elkülönítve, ellenkezőleg, öszszekapcsolva kell elvégezni a több:
fontos pártépítési munkával.
Mai vezetőségválasztó taggyűléseink sikeres munkája is közelebb
viszi majd Pártunkat példaképünkhöz, a Bolsevik Párthoz. S minél
inkább hasonló lesz a mi Pártunk
a Bolsevik Párthoz, annál inkább
sikeresebben vívjuk meg harcun
kat az építőmunka ós a békeharc
frontján. Vezérelje munkánkat a
mai vezetőségválasztó
taggyűlése,
ken is a Bolsevik Párt példája, Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársak tanításai.
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Pártszervezetei n k megerősítésének
újabb állomásán
Pártszervezeteink életének jelentős ünnepi eseményéhez érkeztünk
el a mai nappal. Szegeden ma tartják me^ az első vezetőségválasztó
taggyűléseiket, ma számol be pártszervezeteink vezetőségének egy része az egész évben elvégzett munka
eredményeiről, hiányosságairól és a
pártmunka soronkövetkező feladatairól. Méltán mondhatjuk, hogy
az évi beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlés ünnep
minden
pártszervezetben, hiszen a kommunisták, a becsületes pártonkívüli
dolgozók számára ünnepet jelent
mindenegyes nap, amely Pártunk
további
erősítésével
előbbrevisz
bennünket a szocialista építőmunka és a béke megőrzésének útján.
Egy esztendő harcos, kemény munkájáról számolnak be ma azokban
a szegedi alapszervezeiekben, amelyekben egyúttal megerősítik a vezetőségeket is a munkában kitűnt,
a Párthoz hű kommunistákkal, a
dolgozó nép legjobbjaival.
Eredményekről szólnak majd a
titkári beszámolók, eredményekről,
amelyeltet kemény harcok közepette
vívtunk ki s amelyek elérésében a
marxizmus-leninizmus tanításai vezéreltek bennünket s amelyek kivívásában élenjártak a kommunisták, akiknek példamutatása magukkal ragadta a pártonkívüli dolgozókat is. Napról-napra épülő es
szépülő országunk mindenegyes alkotása a felszabadító Szovjetunióhoz és Pártunkhoz fűződik. A Párt
tervezte s a kommunisták odaadó,
áldozatkész munkája — párosulva
a pártonkívüli dolgozók széles tömegeinek munkájával — önti. formába Dunapentele, Inota hatalmas
épületeit,
gyáróriásait.
Pártunk
iránymutatása és tanácsai nyomán
sarjadt ki földeinken a gazdag gyümölcsöt érlelő vetés, a Párt szavát
és tanítását követik dolgozó parasztságunk ezrei, amikor a boldogabb
életet jelentő társas gazdálkodás
útjára lépnek. A Párt szavát fogadták meg a szegedi dolgozók is.
amikor hatalmas lelkesedéssel vet.
lék ki részüket a Második B élce kői.
csönjegyzésből, mert meggyőződtek
már számtalan esetben arról, hogy
érdemes hallgatni a Párt szavára.
Ezeknek az eredményeknek
ezer
és ezer megnyilvánulását találjuk
mindenütt Szegeden is, üzemben,
termelőosoportban. hivatalban, vagy
kerületben. Ezekről az eredményekről, amelyekről jogos büszkeséggel
számolhatunk be, beszélnek majd
a mai taggyűléseken a titkár elvtársak, rámutatva arra, mennyiben
segítettek kivívásukban a pártszervezet kommunistái.
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előtt teljesítette november 7-i
a baktói
Alkotmány-tszcs

1931- OKTÓBER

18.

felajánlását

További jó munkát fogadtak meg Rákosi elvtárshoz intézett levelükben
Minden öntudatos dolgozó óriási
lelkesedéssel veszi ki részét ibból a széleskörű
munkaversenyból,
amelyet a Nagy
Októberi
Szocialista Forradalom
évfordulójának tiszteletiére indítottak
meg
j Ganz Vagongyár dolgozói.
A
dolgozó parasztság is — é'.en a
termelőosoportokkal
—
lelkesen
csatlakozott a munkásosztály példamutatásához nemcsak a felaján' ásókban, de a vállalások
minél
előbbi, gyors, eredményes teljesítésében Ls.
Szegeden különösen
szép példáját
mulatták ennek a
baktói
Alkotmány-t6zc« dolgozói,

akik határidő előtt
teljesítették
felajánlásukat.
Ebből az alkalomból a következő levelet küldték
népünk szeretett vezérének, liákosi
Mátyás elvtársnak:
„Drága Rákosi elvtárs!
A 6zeged-baktói Alkotmány tszcs
dolgozói örömmel jelentjük, hogy
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére tett vállalásunkat, hogy a búzát október 20-ig 80
katasztrális holdon elvetjük, teljesítettük október 16-ra. Mi, a szcs
dolgozói megfogadtuk, hogy ovábbra is lendületesen végezzük munkánkat, minden versenyvállalásun-

kat teljesítjük és ezzel felelünk az
imperialistíák háborús uszításaira,
örömmel jelentjük azt is, hogy az
agitációs
munka terén is eredményesen dolgoztak a csoport népnevelői, mert kitartó
felvilágosító
munkával elértük, hogy külső Baktóban egy l-es típusú tszcs alakalt
15 családdal és több család belépett a III. típusú termelőszövetkezetbe.
Forró e'vtár6i üdvözlettel:
Szabó
Antal
párttitkár.
Miklós
Sándor
tszcs-elnök.

A. megyéknek, járásoknak és községeknek fokozniok kell
a begyűjtés napi ütemét
Csongrád

megye

harmadik

helyet

foglalja

el

Az élelmezési minisztérium jelentése a begyűjtési versenyről
Murony község dolgozó parasztjeinak vállalása, hogy
november
f. tiszteletiére minden terményfajlából teljesitik beadási kötelezettségüket, nagy visszhangra
talált.
Egyre több község doigozó
parasztsága csatlakozik a mozgalomhoz, amely új lendületet adott az
őszi termények begyűjtésének.
A
begyűjtési verseny a felajánlások

nyomán
egyre szélesedik.
Nemes versengés alakult ki a dolgozó parasztok, községek, járások és
megyék közölt azért, hogy
kik lesznek azok, akik a begyűjtési versenyben a legjobb
eredményt érik el és elnyerik
a verseny győztesei számára
kitűzött magas jutalmakat.

4. ftajdu 50.4, 5. Vas 45.3, 6, Heves 42.5 7. Szolnok 41.8, 8. Nógrád 40.1, 9. Szabolcs 39.8, 10.
Veszprém 38.6 11. Zala 36.4, 12.
Bács-Kiskun 36, 13." Borsod 33.2,
14. Somogy 31.1, 15. Baranya 29.3,
16. Győr-Sopron 27.8,
17. Tolna
22.3, 18. Komárom 22.2, 19. Fejér
16.4 százalék.

A kukoricabegyüjtésben
a következő
járások érték el a legjobb eredményi:
az október 15-i állapot szerint a 16. Győr, 17. Komárom, 13. Vesz1. Keszthelyi járás 90.9, 2. Ma
prém, 19. Somogy.
következő:
kói járás 797.
1. Békés, 2. Szolnok,
A kukoricabegyüjtésben
3. Csongrád,
A gabona és kapások begyűjté4. Hajdú-Bihar, 5. Pest,
6 Bács
t. Békés megyé 60.9 százalékkal, sében, a következő járások a legKiskun, 7. Baranya, 8 Heves, 9
jobbak: 1. Orosházi, 2. MezőkoBorsod, 10! Tolna, 11. Nógrád, 12. 2. Pest 54,
vácsházi.
3. Csongrád 53-5,
Zala 13. Fejér, 14. Vas, 15. Szabolcs,

A megyék gabonabegyüjlési versenyének rangsora

Tanácsaink soronlévő legfontosabb feladata
a Párt vezetésével az állami fegyelem megszilárdítása
Házi

Árpád

elvtárs, belügyminiszter

A megyei tanácsok és a budapesti városi tanács végrehajtó bizottsága elnökeinek kedden megtartott értekezletén Házi Árpád elvtárs, belügyminiszter tartott előadást „A tanácsok előtt álló időszerű feladatok" címmel.
— Sztálin elvtárs nyilatkozata,
amelyet a Pravdán a k az atomfegyverrel
kapcsolatban
adott,
élénk visszhangra talált a világ békeszerető népei körében — mondotta beszéde elején. — Hazánkban is hatalmas lelkesedést és
örömet váltott ki a nyilatkozat.
Dolgozóink fokozzák
munkájuk
'enáületét, hogy teljesítsék és túlteljesítsék ötéves tervünket. Ez a
harcos lendület, öntudatos helytállás — melyben példát mutatnak
az üzemek dolgozói — hassa át n
tanácsapparátus dolgozóit is. A
ervek teljesítése ne csak az iparban, hanem a tanácsokra bízott
feladatok megvalósításában is maradéktalanul érvényesüljön.
Házi Árpád elvtárs ezután vázolta azokat a nagyjelentőségű feladatokat. melyeket a tanácsoknak
az elmúlt hónapban meg kellett
oldaniok és hangsúlyozta, hogy
a tanácsok csak ott végeztek
sikeres munkát, ahol erősítették a Párttal való kapcsolatot,
ahol érvényesült a Párt Irányító, vezető szerepe.
Házi Árpád elvlárs ezután a ve.
:etés módszereiről és a vezetésben
évő hibákról szólt, majd így folytatta:
Egyes he'yeken a tanácselnökök
".ég mindig nem érzik magukat fe.
' "ősinek az egész tanács munká'áért és megengedik, hogy a végehajtó bizottság egyes részfeladatok rabjává váljon. Ezek a hibák
-•zámos tanácsnál, megyeieknél is
megmutatkoznak. A végrehajtó bizottság nem a tervekre épülve szervezi meg a munkát, hanem attól
elszakadva, csak egyes kampány'Nadatokka! törődik. Nem tárgyalja meg a VB-ülésen az egyes
osztályokat érintő
főkérdéseket,

előadása

a tanácselnökök

nem számoltatja be rendszeresen
az egyes osztályok vezetőit a tervek végrehajtásáról. Ez
is oka
annak, hogy egyes tanácsok nem
tudnak egyidöben többféle feladatot elvégezni.
A káderkérdésekről szólva megállapította, hogy a megyei személy,
zeti osztályok a legtöbb helyen
megfelelő
segítséget kapnak
a
végrehajtó bizottságoktói.
A tanácsok általában jó mun.
kát végeztek a beépült ellenséges elemek eltávolí'ásóval és
az iskolákra küldött káderek
kiválogatásánál.
A szeptember havi tanácsülések
előkészítésében,
megszervezésében
azonban visszaesés mutatkozott
mondotta. — Az első mulasztást a
belügyminisztérium követte el azzal, hogy megelégedett csupán a
rendelet kiadásával és nem ellenőrizte annak végrehajtását.
Az államapparátus és a tömegek
kapcsolatának legfontosabb eszközei az állandó bizottságok. Ahol az
állandó bizottságokat és a melléjük
szervezett aktivahálózatot ellátták
feladatokkal, aktíváknak vonták he
a dolgozók közül azokat, akik a
begyűjtésben élenjárnak,
példát
mutatnak a termelőmunkában, tapasztalhatták,
milyen
nagyszerű
eredményeket lehet elérni.
Végrehajló bizottságaink azonban
sok helyen nem fordítanak" elég
gondot az állandó
bizottságokra
Házi Árpád elvtárs ezután röviden
foglalkozott a begyűjtés néhány
kérdésével, majd így folytatta;
Az egész országban a dolgozó
parasztság körében nagy érdeklődés nythánult meg a termelőszövetkezeti mozgalom
Iránt,
de egyes helyeken ezt nem használták fel kellőképpen.
A begyűjtés, az őszi munkák sikeres végrehajtásában
döntó' feladata tanácsainknak,
hogy maradéktalanul
érvényt
szerezzenek a kormányrendeleteknek.

T

értekezletén

Nem lehet e terén a legkisebb hanyagságot sem eltűrni. A törvény
legélesebb szigorával
fogunk ei.
járni azok ellen, akik a rendeletben előírt határidőre mezőgazdasági munkáikat nem fejezik be.
— Termelőszövetkezeti mozgalmunk további erősítése terén is komoly feladatok vannak. Segítsék
a tanácsok a termelőszövetkezeteket, a női munkaerők mind nagyobb
számú munkába állításában azzal
is, hogy
önálló napközi ot'honokat állítanak felNem szabad eltűrni, hogy az őszi
munkák vagy más feladatok végzése miatt az építkezések üteme
csökkenjen.
Központi fontosságú, hogy a
munka minél eredményesebbé
tétele érdekében gondosan használják fel a Szovie unió Ht iúrt
mezőgazdasági
küldöttségének
felbecsülhetetlen értékű útmutatásalt.
A kormányrendeletek végrehajtása körül még sok a lazaság, amelyeknek felszámolására igen komoly
gondot kell fordítaniAz állami fegyelem megsértői
ellen a legszigorúbban kell eljárni.
Házi Árpád elvtárs ezuiárn összefoglalva beszéde következtetéseit,
kijelentette:
Az elkövetkezendő időben tanácsainknak legfontosabb feladata a
vezetésben még meglévő hibák kiküszöbölése, az állami
fegyelem
megszilárdítsa. a lazaság, a liberalizmus felszámolása.
Biztosítani kell a Párt vezetésé!
és irányítását — mondotta — mert
csak így tudjuk szorosabbra fűzni
kapcsolatunkat a dolgozó tömegekkel és biztosítani azok aktiv részvételét a feladatok végrehajtásában.
Nagy tapssal fogadott
beszámolója után számos
hozzászó'áa
hangzott el.

CSUTOHTÜK,

Miért eredményes Nyári elvtárs felvilágosító munkája?
- Tanuljunk

az élenjáró

népnevelőktől

a kukoricabegyüjtés

versenyében is

Dolgozó
parasztságunk
között
országszerte folyik
a kukoricabegyűjtési verseny. Diilő a dülő
vei. község a községgel, termelőcsoport a termelőcsoporttal, az
egyénileg gazdó'kodó dolgozó parasztság pedig egymással
versenyezve szállítja be terményét a
földművesszövetkezet
raktárába
Valamennyien tudják, hogy minden
taem begyűjtött kukoricával

problémáit,
ezért
van
egész Szeged teljesíti beadási kö- merülő
telezettségét akkor minden szege, eredménye Nyári elviára felvilágoAlsóvároson. A
di dolgozó paraszt szabadon árusít- sító munkájának
dolgozó parasztság belátja, hogy
hatja terményét.
Nyári elvtárs nemcsak a begyüj a szállítási szerződéskötést, a kutésröl és a szállítási szerződéskö- korica időbeni bejrvüjtését saját értésről beszélget el a dolgozó pa dekében keli teljesítenie.
Ezért kötött szívesen szállítás,
rasztokkal. Szívesen meghallgatja
a parasztság problémáit is és min. szerződést három-három mázsa kudenre felvilágosítást ad. Azt is koricára a többi közölt Bozóki M kiszámítja a dolgozó
parasztok- hály. Faragó Jőzaef. Farkas Sánnak, hogy a beadott kukorica meny. dor alsóvárosi dolgozó paraszt is.
a békét
erősítik,
nyiségért kapott vásárlási utalváNépnevelőink
jó
felvilágosít.)
nyokért hány inget vehetnek a gye. munkájától nagymértékben
függ.
segítik az ötéves terv, a béke terreknek. hámy pár harisnyát az asz. bocry dolgozó parasztjaink
minél
"ínek mielőbbi crsgvalósP-ását. A
szonyrak. vagy esetleg hány méter többen beadjál: felesleges kukorikulákság. a klerikális
reakció
flanellt kapnak a vásárlási uta.- cájukat, s minél többen szállítási
azonban mindent megtesz azért,
ványra.
szerződést kössenek- Éppen ezért
hogy a begyűjtést gátolja. Rémhítovábbi jó munkával vegyék ki réIgy
segít
rekkel és egyéb Handorlatos módon
szüket a szegedi népnevelök
a
próbálja meggyőzni dolgozó pa- népnevelő mnnkája közben megkukoricabegyüjtés és a szállítási
rasztságunkat arról, hogy ne adják oldani a dolgozó parasztok felszerződéskötés agitációjából.
be kukoricájukat. Dolgozó parasztságunk között azonban már egyre
kevesebben vannak olyanok, akik
hallgatnak az ellenség hangjárc
Ridgway
meg akarta
szüntetni
a
keszoni
és inkább a népnevelők "tanácsát
fogadják meg. hiszen tudják: a
övezet
semlegességét
népneve'ők a Párt szavát viszi*
Peking, (Uj-Kína). Alan
Win- folytassák a tnegbeszélésefcer, hael hozzájuk és a Párt Szavára érnington, a londoni Daily Workcr nem azért, hogy akadályozzák azodemes hallgatni.
kat.
ók magyarázzák meg a dolgozó tudósítója Keszonból keltezett jeAz amerikai repülőgépek
nem
parasztságnak a terménybeadás és lentésében megállapítja, hogy Ridmegbe- szüntették be a beszőni övezet áta szállítási szerződéskötés előnyei', gway az összekötőtisztek
széléseit a keszoni övezet semle- repülését- Itt az ideje — írja 'toés jelen tőségét.
Nyári Ernő elvtárs, az Alsóváros gességének megszüntetésére akarja vább a rudósftó —, hogy az ameI- pártszervezet népnevelője például felhasználni és azt olyan bizony- rikaiak ne csupán szavakkal, hafelvilágosító munkája végzése köz. talan formulával akarja helyettesí- nem tettekkel ia bizonyítsák
jóben
teni, amely új incidensek elköveté- szándékukat, ha ilyesmi egyáltalán
sére nyújt módotvan bennük. Ridgway sajnálkozása
nem sárnál ia as időt
Az összekötőtisztek hérfői lalőte a koreai fiú halála felett nem más,
a
dolgozó narasztságtól.
Nem kozóján Kinney és Murray felszó- mint cinikus szemfényvesztés. Az
..tűzoltómunkát'4
végez,
hanem lalásuk után azonnal a megbeszélés amerikaiak ugyanilyen módon narészletesen ' ilágosílja fel a megkeddre történő elnapolását kérték. ponta ölnek meg gyermekekét egész
látogatott dolgozó parasztokat
a
begyűjtésről és n szállítási szerző • Valójában nem azért jöttek, hogy Észak-Koreábandéskötésről. Elmondja,
hogy
a
szállítási szerződéskötés és a kukoricabeadás miért hazafias kötelessége parasztságunknak. A maga
és az egész dolgozó nép jövőjét
békéjét biztosítja minden dolgozó
paraszt azza' is, ha eleget tesz a
kormány fe'hívásának. De nem fe.
lejti el azt sem ismertetni, hogy
milyen előnyökkel jár parasztságunk számára a beadás teljesítése.
£ szerződés kötése.

Tíz forinttal

többet

kap minden dolgozó paraszt métermázsánként a leszerződött ku
koricáért — szokta mondani Nyári
elvtárs — s azonkívül métermázsánként 35 forint értékű vásárlási utalványt, illetve C-jegyet kap.
nak- Nyári elvtárs nem felejtj el
azt sem. hogy megmagyarázza: ha

Lelkes, vidáman daloló fiatalok,
kai robog a vonat Katra6zél állomása felé. Az indulók pattogó ritmusa harmonikusan olvad egybe a
kerekek csattogásával. Az állomáson csakúgy ontják
magukból a
kocsik a kíváncsi, lelkes fiatalokat.
Altalános iskolások, ipari tanulók,
középiskolások, egyetemisták tarka
csoportjai futnak le a vasúti töltésről a gorzsai állami gazdaság
felé vezető országútra.
Innen nz
állomástól már nem messze a gazdaság. alig két kilométer.
Nincs
nagyobb gyönyörűség, mint dalolva, könnvű szívvel menetelni ezen
a napsütéses Ő6zi délelőttön. Vidáman száll a dal, a munka, az öröm
dala a máskor csendes vidéken. A
cél: az állami gazdaság,
a széles
gyapottáblák,
amelyek
szorgos
munkáskezekre várnak.
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Orömtünfetések Kairóban
az angol-egyiptomi szerződés felbonfása
alkalmával
Hét halálos

áldozata

van az angolok
„akcióidnak"

Kairó, (MTI). Az angol katonai
erőik szóvivője Kairóban
bejelentette, hogy az 1. Lancashire gyalogos zászlóalj „akcióba lépett". Az
angol „akciónak" — a londoni rádió jelentése szerint — egyiptomi
részről hét halálos áldozata van. A
Szuezi-csatorna övezetében húzódó
vasútvonalra — miután az egyiptomi dolgozók megtagadták a munkát —, angol személyzetet állítottak be.

első

egyiptomi

az angol fenyegetőzések és me»«
terkedések ellen.
Az A1 Nidde című napilap közli,
hogy a „Muzulmán testvériség" önkénteseket toboroz, akiket a kormány rendelkezésére bocsát abban
az esetben, ha az
angol erők a
csatornaövezetben agresszív akcióhoz folyamodnánakAz 1936.
évi angol-egyiptomi
szerződés és az 1899. évi szudáni
egyezmény
felmondásáról
szóló
törvény jóváhagyása után
Szirag
Ed-Din pasa, egyiptomi belügyminiszter és pénzügyminiszter beszédet mondott az cgyipromi képviselőházban.
Utalt arra. hogy az
egyiptomi kormány elutasította az
úgynevezett „Közelkelcú parancsnokság rendszerének" megteremtésére vonatkozó négyhatalmi javaslatot, majd
hangoztatta: a kormány
folytatja azt a politikát,
amelyei a mull héten Nahaz pasa
egyiptomi miniszterelnök fejtett ki
és amelyet jóváhagyott a parlament is.

Az AFP jelentése szerint angol
gyalogság a kedd délelőtti órákban
megszállta Izmailia város
különböző pontjait.
A nyugati hírügynökségi jelentések
angol
csapatösszevonásokTÓ!
számolnak beKedden reggel nagy tömeg vonult fel Kairó főútvonalain és lelkesen éltette Faruk királyt
abból
az alkalomból, hogv aláfrta a térvényt, amely felbonlia az 1936-ban
Nagybrítanniával kötött szerződést.
Az egyiptomi dolgozók
minden
eszközzel kifejezik egyetértésüket az
Szirag Ed-Din pasa beszédét lelangol-egyipromi szerződés fe'bontásával kapcsolatban és tiltakoznak kes tapsviharral fogadlak.

Dieckmann elvtárs rádióbeszéde
a német nép testvéri összefogásáról

Azt hisszük,
Berlin (ADN).
Johannes D'eck úlon — mondotta.
mann elvtárs, a Német Demokra- hogy ezek a pontok lényegében elDe nem engedhetjük,
tikus Köztársaság népi kamarájának fogadhatók.
elnöke
kedd este rádióbeszédet hogy antidemokratikus módon vamondott. Hangoztatta, hogy a keleti lami „készet", tehát meg nem viés nyugati
németeknek
teslvéri tathatót kényszerítsenek ránk.
összefogásban együtt kell müköd- Dieckmann elvtárs ezután a bonni
niök, nem holnap, hanem ma, ha- politikai körök halogató takiikáját
A koreai néphadhereg főparancsnokságának
majd beszédét a követkeladéktalanul össze kell ülnték, hogy bírálta,
legújabb hadijelenfése
elhárítsák a német népet fenyegető zőkkel fejezte be:
— Legyen vége a kibúvóknak,
új háború veszélyét
Pbenjan. (TASZSZ). A Koreai Né-1 sérü, hogy áttörje a néphadsereg
Behatóan
meg fogjuk vizsgálni, ne játszanak többé az új háboiú tünincs idő,
éreznünk kell,
pi Demokratikus Körtársaság nép- védelmi állásait és észak felé nyo- vájjon a választási
rendszer
14 zével,
pontja előbbre visz e bennünket az |I hogy mi a legfontosabb. Németek,
hadseregének főparancsnoksága köz- muljonegységhez és a békéhez
vezető végre üljünk le egy asztalhozl
ti, hogy a koreai néphadsereg alaA kcle'ti arcvonalon a néphadsekulatai, szoros
együttműködésben
A bonni par'ament napirendre tűzte
reg alakulatai sikeresen visszavera kínai népi önkéntesek egységeia népi kamara felhívását elutasító Adenauer nyilatkozat
ték az ellenség többször megismével, valamennyi arcvonalon továbbtelt támadásait.
megvitatását
ra is kemény harco't vívnak, miA
néphadsereg
légvédelmi
egyséközben sikeresen
visszaverik
az
Bonn (ADN).
Adenauer bonni Német Szociáldemokrata Párt kép.
amerikai-angol beavatkozók csapa- gei és az ellenséges repülőgépekre „kancellár" kedden délután a 6zö , viselői azonban indítványt terjeeztainak és iiszinmanista
csapatok- vadászó Iövészoszcagok lelőttek öt vetségi kancellária és a külügymi-, tettek be, amellyel megakadályoznisztérium költségvetési vitája al ták Adenauert, hogy a népi kamara
ellenséges repülőgépet, amely résztunk támadásait.
kalmából kormánynyilatkozatot tett. j kérdéseit vita nélkül leve.es6e a
kamara , a napirendről. Az indítványt a parA középső arcvonalon a néphad- vélt az Ancszsu, Szunjan, Muncs- A nyi'.alkozatban a népi
képviselőinek
hatalmas
sereg alakulatai
kemény
harcot hon és más városok békés lakos- október 10-i felhívásával ls foglal- ! '.áment
kozott és ismét visszautasította az többsége elfogadta és elhatározták,
vivnak az
ellenség ellen, arae,y sága ellen elkövetett barbár bom- össznémet tanácskozásokat
| hogy
Adenauer
nyilatkozatának
óriási veszteségei ellenére megkí- batámadásban és géppuskázásban.
A Német Kommunista Párt és a megvitatását szerdára halasztják.

A GORZSAI

GYAPOTFÖLDEKEN

vidám fiatalok kezéből gyűlik halomba a „fehér arany"
finom textiláruk készülnek.
Féllé
gonddal vigyáz rája az állam' gazdaság minden dolgozója, különösen
most, amikor 6ietni kell a szedéssel,
nehogy az esö, a fagy kárt
okozzon.
Nagyon bánlaná ez a gazdaság
dolgozóit, hiszen az ő termésük a
legszebbek közé tartozik az országban.
De féltő gonddal vigyáznak erre
a kincsre a fiatalok is, akik szétszéledtek már a gyapotföldön s a vasárnapi pihenést
felcserélték a
munkával, amelyből nemcsak nekik, hanem az ország minden dolgozójának haszna származik. Bármerre tekintsz, mindenütt megtalálod őket a széles gyapottáblákon.
Itt kis úttörők, ott középiskolások,
amott egyetemisták
hajolnak a
cserjék fölé » tépik ki ügyes mozdulattal a tokból a hófehér pamacsot. Dagadnak már a vászonkölők
s egyre gyakorlottabb mozdulatok
kai dolgoznak a fiatalok.

Az állami gazdaság dobosi üzemegységében
is
beérett már
a
gyapot. A cserjék ágai között mint
apró hópamacs, fehérlik a selymes
gyapot.
Ideje, hogy kitépjék a
szétnyílott tokból, különben átáztatja az eső, összecsomósodik fi keveAz orvostanhallgatók
birgádja.
sebb jut belőle a dolgozó népnek. Csontos Endre II. éves orvostanNálunk sokan nem ismerik ínég hallgató irányításával különösképa gyapotcserjét. De annyi új, annyi pen j ó munkát végez. Csizmadia
eddig még ismeretlen dologgal ta- Valéria és Simon Ilona közösen
lálkozunk nap mint nap, hogy nem gyűjtik a gyapotot s már harmadts csodálkozunk rajta, amikor meg- szor telt meg dagadósra a kötény.
látjuk
a hatalmas
gyapotföldet. Teljesítményük 15 kilogramim.
Mi, akik elöször vagyunk itt a gor— Szép eredmény — állapítja
zsai állami gazdaságban, szinte ter- meg Szebedinszki elvtárs. — Az
mészetesnek
vesszük, hogy van állami gazdaság dolgozóinak norgyapotunk.
mája 15 kilogramm 8 órára. Ök
— Pedig egy évvel ezelőtt még ketten érték el ugyanezt az eredhlrböl
ismerték itt a környéken ményt, de 4 óra alatt.
ezt az értékes növényt — mondja ( Büszkék is a fiatalok erre a
Szebedinszki elvtárs, az állami gaz- nagyszerű eredményre. Vájjon mi
daság
vezetője. — Kulák 'anyák öszlöinzi őket a jobb munkára? Kér
voltak errefelé. Most adolgrzó nép dezhetjük ezt annál is inkább, mert
nek terem ez a föld is, méghozzá az orvostanhallgatók például nem
gyapotot, ami bizony aranyat ér ne- tudták, hogy kilónként, a vasárnapi
künk. Az állami gazdaság összesen pótdíjjal együtt, két forint húsz
500 holdon lermeli ezt az értékes fillért kapnak. Mégis becsülettel
dolgoztak. Simon Ilona bizonyára
növényt.
arra gondolt, hogy az ő munkája
Féltett kincs a gyapot, azok
a nyomás még gazdagabb lesz majd
selymes, puha Ezálok, amelyekből

Turkeve, ahol született 9 amely azóta szocialista város lett. Mások
meg arra gondollak, ha jól dolgoznak, még több öszlöndíjat, gondialanabb tanulási lehelőségeket biztosít számukra népi demokráciánk.
Ahol öniudalos, szorgalmas emberek gyűlnek össze munkára, olt
a nemes versengés sohasem marad
el. Igy van ez itt is.
—
Versenyezünk — mondja
büszkén Csizmadia Valéria. — Az
egyetemen a tanulásban, itt pedig a
gy a po t szedésben.
Kajári László és Kozma Pál orvostanhallgatók
tanulópárofc.. Versenytársuk a másik tanulópár: Csizmadia Valéria és Simon Ilona. Ki
lesz a győztes? Majd elválik a begyüj téhelyen-

*

Az etbéd: finom
disznópaprikás
burgonyával. Az állami
gazdaság
dolgozói gondoskodtak arról, hogy
kielégítsék a fiatalok
farkasétvágyát. Közel kétezer személynek főztek finom, vasárnapi ebédet- A fiatalok a konyhában is megállták a
helyüket, éppúgy, mini a
gyapotföldön. Milyen gyönyörűséggel beszélnek a főzésről ezek a fiatal lányoki örülnek, hogy társaik bőségesen és jóízűen ebédeltek. Kódor
Margit, a
burgonyait:6z'iító-hrigád
vezetője s a brigádtagoik: Makra
Mária, Fehér Júlia, Szűcs Piroska,
Vas Hona. Keresztúr1 Irén. Némeih
Rozália. Márta Júlia, Huppauer Erzsébet, a szegedi közgazdasági gimnázium
tanulói, a Majakovszkij
diákotthon lakói,
gyönyörűséggel
szemlélik, milyen jófzű'i falatoznak
társaik.
Ebéd után a jogászoknál komoly
dologra terelődik a szó- Ki, milyen
módszerrel dolgozik, milyen eredményeket ért el a brigád, hogyan
javíthatnák meg az eredményeket
—i erről beszélgetnek •
fiatalok.

Felkészülnek, hogy ebéd ulán újult
erővel, még nagyobb sikerrel folytassák a munkát.

•

Virágh Emese, Egervári Magdolna, Demó Júlia vegyipari közép,
iskolások több mint 15 kilós eredménnyel dicsekedhetnek. A jogáj szok Szijjártó Évát és Csicsák Er.
zsébetet dicsérik leginkább. És
mindannyian szeretettel beszélgetnek az állami gazdaságok dolgozóiról, akik készségesen segítettek
nekik a munkában, megtanították
őket arra, hogyan kell szedni a
drága gyapotot.

Keresztes Nagy László... öt és
fél kilogramm . . . hallatszik ki az
udvarba, majd ulána kattan a mérleg s előbbre lép a
hosszú sor.
Cscngeri Sándor, a hódmezővásárhelyi újvárosi általános iskola neA gorzsai állami gazdaságban is
velője bejegyzi az öl és fél kilót
füzetébe s azután számol. Az ered- járt Szkobljikov elvtárs. Elismerő,
mény Keresztes Nagy Laci VIII- cn nyilatkozott a szép gyapotterosztályos úttörő
19.5 kilogramm mésröl. Segíteni jött . . , Átadni a
gyapotot szedett ma- Kiváló telje- szovjet tapasztalatokat.
Szkob'jisítmény, megirigyelhetik a nagyob- kov elvtárs megmutatta a gyapotbak is.
szedés legeredményesebb módszerét.
Csengeri Sándor füzelébe minden Haladjunk két sor között, bat é s
eredmény bekerül a
tanuló neve i jobb kézzel egyformán dolgozzunk,
mellé.
ne csak az egyikkel. Kapjon min— Kiértékeljük majd csapatgyű. den dolgozó egy meghatározott telésen, milyen munkát végeztek út- rületet. Az eredmény? Szkobljikov
törőink — jegyzi meg Csenger: elvtárs módszerével, a szovjet do Sándor. — S azok az úttörők, akik gozók munkamódszerével még azbecsülettel
megállták
helyüket nap 60 kilogramm gyapotot szedett
b ü s z k é n v á r j á k ezt a n a p o t .
az ál'ami gazdaság egyik dolgoA begyüjtőhelyen, az épület szo- zója. Szkobljikov elvtárs segített,
báiban mint télen a hókupacok, mint ahogyan lépten-nyomon segi'
úgy fehérlik az összegyűjtött gya- bennünket mindenben a szovjet
pot. Valamikor ez az épület is ku- nép.
lákház volt. kulák hízott benne u
S vájjon a fia'alck te meg tud
dolgozó nép kárára. Most lelkes
Szkobljikov e vtá-s
fiatalok gyűjtik ide a dTága kin- nák tanulni
Csak 1 álran
cset, a dolgozó nép örömére. Mert módszerét? Igen...
örömteli ez a naP> örül itt minden- fogjunk hozzá s ne mondrik azt adolgozói,
hog
ki a Jó munkának, a szorgalmas állami gazdvtéq
fáradozás gyümölcsének.
nem tehet beveze'ni ez' a m .t
a fiaia'oknól. temcrles*'k meg ve
•
j lük SzkobU'.kcv elvtárs
tanítását
Alkonyodik. Katraszél állomásra hadd lá- s'k a szovjet példa s-'karét,
percenként érkeznek a da;oló fiata.
téadd lássák meg a gyakoriali munlok csoportja. Jól esik lepihenni a
segítő ke
vasúti töltés tövében s elbeszél, kában is a szovjet nép
getni a munkáról a sikerekről. Ki zót. Mert a Szovjetuniónak köszönmennyit szedett, ez most a beszél- hetjük, hogy a volt kulák tanyák
getés fö témája. Ha körüljárod a földjén ma gazdagon érik a gyapot,
új kincse:
a „fehér
beszélgető csoportoikait, sok nevet az új élet
arany."
(Faragó)
megjegyezhetsz magadnak.
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A szakma legjobb dolgozója címért
folyik a verseny a Szőrme és Eőriuha Vállalat
üzemében
Néhány esztendővel ezelőtt azt
re tudták, mitévők legyenek a régi
cipőgyárral az Attila-utca végéin.
Talán eredetileg
volt
cipőgyár,
majd átalakították tollgyárrá, míg
végül otthonra talált benne pár
ember, akik lerakták Szeged' egyik
minőségileg legjobban termelő üzemének, a Szőrme és Bőrruha Vállalatnak az alapjait. Eleinte mosolyogva nézegették
egymásra s
megjegyezték: „jó tágasam ' vagyunk!" Nem tudtak mit kezdeni
a nagy épülettel. Aztán egyszer,
csak azt vették észre, hogy pontosan elegendő a hely, majd a/z derült ki, hogy már egyes üzemrészeket nem is tudnak hova elhelyezni. Terjeszkedni kellett. így
nőtte ki magát a kezdetben pár
emberrel dolgozó üzemecske egyre
bővülő, jól felszerelt középüzemmé.
Az üzem ma már két utcára
szól, s a fejlődést a szüntelen
építkezés mutatja. A vezetők azonban mostmár beleuntak az örökös
építkezésbe, s túlnézve a jelen kerítésén,
megtervezték,
milyenné
kell átalakítani a gyárat ahhoz,
hogy ne csak pilianainyilag, hanem
még évek múlva is megfeleljen
rendeltetésének.

Meghálálják
az állam gondoskodását
Az udvaron alig lehet lépni a
sok építőanyagtól, erről is arról is
víg ritmust ver ki a téglán a kőműveskalapács, s az igazgató: Galotti elvtárs lelkesen magyaráz:
— Ott föint helyezzük el a raktárt, itt az irodák dolgozói találnak otthonra, s ez, aminek éppen
most folyik az építése, a pártiroda
Lesz. A bőrruharésElegnek külön
üzemrészt rendezünk be . . .
Bizony a „bőrruhásokra'' ez nagyon rájuk is fér. Igaz. most korszerűsítették üzemrészüket. A gé.
pekhez masszív asztallapokat készítettek, melyen kényelmesen forgathatják a gyönyörű bőrkabátokat, s
a menyezetre szemkíméiő neonvilá.
gítást szereltek. Csak az a baj,
hogy most még kissé „szorosan"'
vannak. Ez azonban csak addig
tart. míg az építkezéssel elkészülnek.
Államunk hatalmasösszegű beruházással korszerű üzemet épít a
Szőrme és Bőrruha Vállalat dolgozóinak, de, amíg ez az építkezés
tart, nem szünetelhet a munka. A
növekvő életszínvonal lehetővé tette, hogy gyártmányaik
keresett
közszükségleti cikkek leltek a bel.
földi piacon, a másrészt pedig
gyártniányikért külföldön
értékeg
nyersanyagokat kapunk az ország
iparosításához. Ezt mind nagyon
jól tudják az üzem dolgozói, s úgy
akarják meghálálni államunk gon-

doskodását. hogy egyre több és
jobb munkát végeznek, ezzel akarják ünnepelni a Nagy Októberi
Forradalom 34. évfordulóját.

Az élenjárók . . .
és akik a sarkukat tapossák
Az Alkotmány ünnepének tiszte,
leiére indult versenyszakasz lezárása után kiadták a jelszót az
üzemben: „Egy pillanatra se csökkenjen a verseny lendülete!" Meg.
indult a nemes versengés az üzem,
az üzemrészek és természetesen országos méretekben a szakma legjobb
dolgozója címéért! Mindenki elő'l
az a cél lebeg, hogy utol kell érn
a legjobbakat. A bőrruha üzemrészben Bezsinár József sztahánovistát, aki normáját rendszeresen
150 százalékra teljesíti, a szabászatbain Tátrai György sztahánovistát, akinek átlaga 180 százalék, a
gépvarróknál a 153 százalék átlaggal dolgozó Barta Józsefet, a kézi.
munkásoknál Hajas Sándornét és
a többi élenjárót. Pillanatnyitag
úgy látszik, hogy ezek között dö!
el november 7-ig, ki az üzem,
üzemrész, sőt esetleg: a szakma
legjobb dolgozója. Ki kell azonban
hangsúlyozni, hogy csak pillanatnyilag áll így a helyzet. Lehet,
hogy holnap már megelőzik ezeket az élenjárókat azok, akik a
iremetésbcín a sarkukat tapossák,
íg'cn jó példa erre Tóbiás György,
a szabászat dolgozójának eredménye, aki alig marad az üzemrész
élenjárója. Tátrai György mögött.

A megszerzett „becsületre"
nagyon vigyázni kell
A
szakma
legjobb
dolgozója
címért folyó versenyt azonban különösen ebben az üzemben nemcsak a százalékokkal mérik. Tegyük hozzá, hogy nem elsősorban
a százalékokkal, hanem azzal, hogy
a mennyiségi termelés mellett ki,
milyen minőségi munkát
végez.
Azért hangsúlyozzuk ki, hogy különösen ügyelnek ebben az üzemben
a minőségi munkára, mert minőségi vonalon már az egész országban igen nagyra becsülik a Szegedi
Szőrme és Bőrruha Vállalat mun
káját. Csak egy jellemző példa
erre:
Az egyik közületnek végeznek
most igen nagy munkát. Szabadban dolgozó munkások részére keil
kabátokat kibélelni finom, meleg
báránybőrrel. A közület annyira
megbízik a gyár minőségi munkájában, hogy a z üzem bélyegzőjével
ellátott készítményt
saját minő.
ségi ellenőrzése nélkül átveszi.
Büszkék is erre a hírnévre vezetők. dolgozók egyaránt, s a „becsület" megóvása érdekében —

anélkül, hogy erre bárki utasítás;
adott volna — gyakran ellenőrzik
egymás munkáját. Érdemes egy
példát ismét felhozni arra, hogyar.
folyik ez az ellenőrzés:
A kész, szállításra váró kabáto.<
mellett — melyeket a MEO-s má''
átnézett — elhalad az egyik dolgozó. Belenyúl
az egyik
kabát
szőrmével kibélelt zsebébe és méltatlankodva fordul a MEO-s felé:
— Elvtársnő! Hogy létezik az
hogy ez a zseb lukas?!
Mi történne — sajnos — sok helyen ilyen esetben? Az, hogy a
MEO-s lepisszentené a dolgozót,,Mj köze hozzá!" Itt nem ez történt. A MEO-s szépen megköszön le
a figyelmeztetést és maga járt
utána, hogy a zseben lévő lukat
azontnal varrják be.

Azelőtt szemétbe került —
most 500 mellény készül belőle
Aki tehát el akarja nyerni a-.:
üzem, üzemrész vagy a szakma
legjobb dolgozója címet, annak cl.
sőrendű minőségi munkát is keli
végezni a mennyiségi munka mellett. Ez azonban még nem elég.
Élen kell járni a hulladéikanyagok
felhasználásáéiért folyó
harcban
is. A szőrme 'és böramyag minden
cseppje értékes kincs s oda ke l
hatni, hogy ebből az értékből egy
grammnyi se menjen veszendőbe.
A Szőrme és Bőrruha üzember.
a Gazda-mozgalom ezernyi
apró
és nagyobb eredménye. 200.000 forintoa megtakarítása minden szó
nál ékesebben tanúskodik
arról
hogy nemcsak a legjobbak, hanem
valamennyien kiveszik a részüke
a hulladékanyagok hasznosításáért
indult mozgalomból. Apró bőrök
bői 600 darab meleg mellényt ké
szítenek terven felül a negyedik
tervnegyedévben s már fel is hívták va'amennyi ruházati üzem fi
gyeimét: használják fel a kabátok
akasztójának azokat az apró bőrdarabokat, melyeket ők már nejt;
tudnak felhasználni.
Jó eredményekét valihat magáénak az üzem, de ügyelni kell arra.
hogy ne csökkenjék a munka lendülete. Ha nem válnak elbizakodot
takká a dolgozók és vezetők, akk,v bizonyára októberben sikerű!
túlszárnyalni a szeptemberi 105
százalékos tervteljesítést. Szilárdítsák tovább a munkafegyelmet,
szűnjenek meg az elharapózott „el.
kéredzkedések" tartsák rajta a vezetők, a népnevelők állandóan az
újukat a verseny ütőerein, altkor
be tudják váltani Rákosi elvtársnak adott szavukat: az éves terv
túlteljesítésével köszönhet-k meg
államunk
gondoskodását, épülő,
szépülő üzemüket.

Vállalatvezetőink felelőssége
„Jelenleg és az elkövetkezendő
években többé már nem békülhetünk meg a vezetésnek testületi
jellegével, az egyént felelősség elmosódásával . . . " — Pártunk kongresszusán Gerő« elvtárs így szögezte le a Párt álláspontját a felelősség kérdésébenNyilvánvaló
tehát, hogy nekünk meg kell nézni — különösen most, amikor
ötéves tervünk második éve idő
előtti teljesítéséért harcolunk —,
hogyan állunk az üzemekben az
egyszemélyi vezetéssel s főképpen a felelősséggel-

ben
figyelmeztette a Fémipari
Egyesülés központi irodájának vezetőjét, de ez nem mentesíti az
üzem vezetőjét a felelősség alól.
Kicsit ahhoz lehetne ezl hasonlítani, mikor valaki már akkor
keresi a köpönyeget, mikor már
alaposan megázott...
Fel lehelne még egy-kél üzemel
sorolni, aliol hasonló a helyzet,
de már abból a két példából is
kitűnik, hogy egyes vállalatok vezetői nem úgy viszonyu'nak a felelősséghez, ahogy azt szocializmusunk építése
mai szakaszán
ncmcaak elvárja, hanem meg Is
követeli tőlük
dolgozó népünkEgy dolgozó
hanyagsága
vagy
könnyelműsége is érzékeny károkai okoz, de ha egy vállalatvezclő hanyag, könnyelmű, ha nem
viseli szivén üzeme sorsát, akkor
ez szinte pólolhatal'an
veszteségeket tud okozni népgazdaságunknak s nkarva, nem akarva a békénk e'lcn törő ellenség aknamunkáját segíti.

Minden üzemben harcolnak dolgozóink azért, hogy valóra váltsák Rákosi elvtársnak telt fogadalmukat, minél nagyobb eredményekkel köszöntsék
a
Nagy
Októberi Szocialista Forradalom
évfordulóját. A liarc az üzemek
túlnyomó többségében s'kerrel folyik, de nem mehetünk el Szó
nélkül olyan jelenségek
melleit,
hogy egyes üzemekben a vállalatvezetés rossz munkája miatt
a
dolgozók nem tudják
teljesíteni
vállalásaikat. Pár nappal ezelőtt
gvakoroliunk kritikái lapunk hasábjain a Délmagyarországi Rostklkészftő Vá'ia'at felé. melynek
vezetői a felelősség vállalása helyett nagyon Is áflá'szó kifogásokkal akarták
menteni azt a
tényt, hogv a vál'ntatnál súlyos
lemaradások mutatkoznak a tervtelicsflésben Azt már szinte nem Is
kell megjegyezni, ha e«rv ilyen
alapanyagot termelő üzem nem
teljesíti a tervét. akbn» ez egész
sor tizem terv teljesítésében. nvrrsnnvagettátásábnn okoz fenn-kqdást. MIS az üzemek dön'ő töhhsésében már te'ícsttlk a dolgozók
november 7 tiszteletére tett frlaiánlása'kat ad<ttg a Pé'magvarorszégt Posfk'készffőnél pár nappal ezelőtt akadtak olyan dolgozók, akik azt se tudták, lé'ez'-k-e
ilyen mozgalom, vagy egválta'án:
milyen célt szolgáinak ezek a felajánlások- Sőt a felajánlásokig
sem jutottak el, mert a ferme'ésf
értekrzlctek a vezetők hibájából
sorozatosan elmaradtak. Mit gondolnak a Roslkikészflő
veze'ől:
men'he!fik-e ezek a fények kifogásokkal? Nem! Nem menfhelők!

Igen erősen kl kell hanesú'yoznl, hogy az Ilyen hanyagságok elszlgelc't jelenségek- Vá'lalnlvezetőlnk döntő többségének munkáját nem ez jePemzi. hanem az.
hogv szívükön viselik a do'gozó
nép érdekelt s sz'lá-dan. hiz'ns
kézzel vezc'lk üzemük dolgozóit
új gvőze'mekre, a terv sikeréért
folytatott harcukban- Azok a vezetők, ak'knck a munkája még
hiányos, kövessék a jó pé'dákat.
Igyekezzenek ők is olyan gazdáivá válni az üzemnek, mini a legjobb vállalatvezetőink. Meg kell
érten'ök, hogy a
fclc'ősségfől
va'ó menekii'és az
cgyszcmé'yl
felelősség elmosódása —
m'nt
Gcrő elvtárs mondotta — „gátolja Ipari és átta'ában gazdasági
káderetek fef'fídését, Beszekú-szál|a a do'gokal és mindezek fo'ytán káros péngazdosáuonk feí'ődésére, szoc'alis'a építésünkre."
MI tehát ezen a téren gazdasági
vezetőink,
vállalatvezetőink
feladata? A ptt'ana'nvi feladat:
sürgősen ki kell
küszöbölni a
mcg'évő hiányosságokat, fokozottabb mértékben törődni n november 7-1 felalánlúsok teljesítésével,
fl'etve túttellesl'ésévei. a műszak!
e'őfe'téle'ek b'z'osttásával. — Az
állandó feledni: flszlázn! s.iíé'mngokban a fe'ejősség elv' ké'désctt,
azt. hogv n Párt miért átt az
egyszemélyi fe'e'őaség e're alapján. Ez e°ok lígv érhető cl
ha
vezelő gazdasági káderetek behatéan lanu'mánvozzdk n marxlzmnslenln'zmus elm^'efék ha a Szakmai tudás mel'ctt olyan e'mé'ctt
Uéozc'tséere tesznek s»e»t. ami
klküSzöbö'i azt, hogv elvileg tévúlra keveredjenek ebhen a képdérben.

Egy másik pé'da a-rravonatkozóan, hogy egvrs vál'alatvczetők
mennyire nem érzfk niég mtedlg
annak n
felc!őssé"nek
súlyát,
mely ralink nyugszik. A Szegedi
Késárugyárhen a dolgozók telkesen megtették a fetaíán'ásn'kat a
nagy ünnep tiszteletére. Lapunk
tegnapi számában mégis arról kellett beszámolni, hogy a do'gozók
nem Indiák teHesltenl vá'lalásaiknt, mert a váMata'vcze'és nem
b'ztoslfotta a felajánlások feljesfíéséhez szükséges
rversanveCot.
Ignz. n vá'lolatvezefőség többfz-
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R vasöntödében a Gazda-mozoa!om kiszélesítésévé! küzdenek
a november 7-1 felajánlások teljesítéséért
A Szegedi Vasöntödék
dolgozói
tervük túlteljesítését é6 a Gazdamozgalom kiszélesítését
vállalták
november 7, a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom
ünnepének
tiszteletére.
Az öntödék dolgozói
kivétel nélkül mindannyian teltek
felajánlást, megígérték Rákosi elvtársnak, hogy tovább javítják munkájukat ós évi tervüket december
15-ig befejezik.
A Gazda-mozgalom kiszélesítésére a három üzemben

nyolc Gazda-brigád
alakult. A mult hét elején megkezdődött a verseny a dolgozók és a
brigádok
között, 6 már az e'.ső
héten szép eredmények születtek.
A Bárkányi-féle
vasöntödében
három Gazda-brigád alakult, Urbán
Antal, Széosi József és Mátó Tstván vezetésével. Felosztották maguk között a feladatot. Egyik a vas,
másik a fém, harmadik az acélhulladékot
kutatja fel és összegyűjti az üzem területén.
— Nem is hittük, hogy még enynyi hulladékanyag hever felhasználatlanul üzemünk területén —,
mondja az üzem versenyfelelőse,
— mint amennyit a három brigád
az elmúlt héten öszegyüjtött. Lrbán
Antal brigádja 99 kiló apró vrsat
gyűjtött össze és 61 deka öntéshez szüksége* homokszeget. A Szécsi brigád 12 mázsa 60 kiló acélhulladékot gyűjtött össze. A Mátó
brigád is jó munkát végzeit, 133
kiló értékes
sárgaréz-hulladékot
és 13 kiló 20 deka aluminium-hulladékot kutatott feL
A brigádok 6ikere mellett meg
teli említeni .Vahár MiklÓ6 öntödei

segédmunkás eredményét '6, mert
ötletével értéke* nyersanyagot takarít meg. A bronz- és rézön'ésnél
keletkező salakot összetöri és mosással kiválasztja közüle a tiszta
rezet és bronzot. így nagy menynyiségü
nyersanyagot
takarított
meg.
A Gazda-mozgalom kiszélesítésével nemcsak nyersanyagot kutattak fel az elmúlt héten, hanem

a termelés fokozását is
elősegítik.
A telepen található kovácsolt vashulladékot fúróállványok készítéséhez használják fel. így egy fúró
fej elkészítésénél a hulladékanyagok felhasználásával 180 forintot
takarítanak meg. Ezenfelül öt óra
munkaidőt azzal.
hogy az apróbb
részeket nem kell darabolni, hanem
a megfelelő
méretű huliadékból
azonnal esztergálhatják.
A karos
lemezvágóolló gyártásánál a karokat és a csatlakozó lapokat ezentúl hulladékból készítik, s igy darabonkint 15—20 forinttal kevesebbe kerül az anyag előállítása, s a
munkaidő két-három óra hosszával megrövidül. Tehát vállalásuk
teljesítését a Gazda-mozgalom kiszélesítése nagy mértékben 6egíld.
Az üzem dolgozói 6®m maradtak
el a Gazda-brigádok
jó munkája
mögött. Már az első héten születtek kiemelkedő eredmények. Sebő
Sándor sztahánovÍ6la önlő vállalta
november 7. tiszteletére, hogy teljesítményét 182 százalékról

az öntésnél új homokszegek helyett
a régieket használja fel.
Már az
első héten elérte a 221 százalékos
teljesítményt és selejtjét
0.5-ről
0.2 százalékra csökkentette.
Megyeri Kálmán kovác* vállalta,
hogy 170 6zázaléko6 átlagteljesítményét november 7-ig 200 százalékra emli. Az elsó héten már elérte a 194 százalékos átlagteljesítményt és teljesen
6elejlmente*
munkát végez.
A szép eredmények mellett azonban nehézségekkel is küzdenek a
Bárkányi vasöntöde dolgozói. Az
üzem eddigi profilját most megváltoztatták, s az új gyártmányokhoz
szükséges
rajzok,
mintadarabok
egyre késnek, e miatt a termelés
egyes részein megakadt a munka.
Az üzem vezetősége
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hiába sürgeti a Fémipari
Egyesülés központját,

hogy biztosítsa a számukra szükséges rajzok mielőbbi
leszállítását.
Ha a rajzok még sokáig késnek, súlyos károkat okoznak az üzemnek,
lemaradnak a tervtéljesítósben s a
dolgozók sem
válthatják De Rákosi elvtársnak tett ígéretüket.
A vasöntöde dolgozói összefog
tak, hogy a Gazda-mozgalom
segítségével
minél több hulladékot
felhasználhassanak munkájukhoz s
így értékes
nyersanyagot takarítsanak meg népgazdaságunk özámára.
A vezetőségre vár most a feladat:
a dolgozók 6zámára biztosílsák a
feltételeket, hogy Rákosi elvtársnak
tett ígéretüket be tudják váltani,
200 százalékra
s évi tervüket december 15-ig l-e-1
j
emeli. Selejtmentes munkát végez, fejezzék,
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A szocializmust
építő társadalmunkban
a legtöbb
érték az ember. Az ötéves
terv során
mind több és több üdülő épül.
Ezekben
az üdülőkben
pihenhetik
ki magukat
az év különböző
évszakaiban
a dolgozók,
hogy munkahelyükön
ismét
ielirissült
erővel,
tokozott
lendülettel
kezdhessenek
hozzá
hazánk
építéséhez.
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Színház- és filmművészetünk időszerű kérdései
Részletek
Révai József elvtárs,
népművelési miniszter
a színház- és
filmművészeti
Mo/erencián
kulturális
életünk
fejlődése
szempontjából
nagyjelentőségű
beszédet mondott
Beszédében
a
konferencia
értékelése
után
foglalkozott
a klasszikusok
helyes fellogásának
kérdéseivel,
a szocialisto
dráma
jellegével
és feladatával,
dráma és filmirodalmunk
fogyatékosságaival,
valamint
a sematizmus
új tüneteivel. Külön kiiért a felen nagy
problémáinak
ábrázolására,
az
állami tervezés és írói
önállóság
összefüggésére,
valamin'
a cselekmény
és a jellem
dialektikájára,
végül pedig a színészi
munka
leiadatairól
szólott.
Lapunkban
részletekei
közlünk Révai elvtárs
beszédéből.
Két veszély fenyeget bennünketa
klasszikusok
színrehozásával
kapcsolatban.
Az
egyik veszély,
hogy túlságosan modernizáljuk a
klasszikusokat. A másik veszély,
hogy
porosan
hagyjuk
őket,
archaizáljuk.
Hangsúlyozni akarom a két veszélyt, a hamis modernizálást és
a
hamis
archaizálást.
A mi
színházi és
filmgyakorlatunkban
előfordult mind a kettő. A pori
rajta hagytuk az
.,Uri
muri -n.
színházi változatában is, filmváltozatában is. Nem mertünk hozzányúlni
Móricz Zsigmond eredeti
parasztábrázolásához és ezzel nem
hívek voltunk
Móricz Zs gmondhoz, hanem éppen ellenkezőleg. A
hamis modernizálás bűnébe a „Különös házasság"-gal
kapcsolatban
estünk, ahova minden árou modern, már-már kommunista
hősöket akartunk
150 év elrauilával
belegyömöszölni. Nem váil a filmnek a javára.
Révai elvtárs rámutatott
arra,
hogy egyes
Shakespe^re-előadásoknál. mint például a Szentivánéji álom előadásánál mutatkozott a
modernizálás veszélye
Tragizálni a shakespeare-i vígjátékot, „oszlá'yharcossá" lenni é3
'az egész rendezés kulcsét abban
látni.
hogy Theseus vnlrmiféle
reakciós volt — nem tudora, jobboldali szociáldemokrata, vagy klerikális reakciós — azt hiszem hiba.
Ez mesterséges
modernizálás.
a
klasszikusok mestersége aktualizálása.
Igazságainkat nem kell
ilyen módszerrel szájba 'ágni, a
mai problémák hamis millbavetítésével. Hogy nekünk ma és Itt
igazunk van, hogy a mi harcunk
a szocializmusért helyes és igazságos küzdelem, azt nem azzal kell
bizonyítani,
hogy III. Richárdból
fasisztát csinálunk a színpadon.

Révai

József

elvtárs

beszédéből

a talajon lett naggyá példaképünk,
a szovjet dráma.
Igaz, hogy az életnek ez az új
drámaisága megszünteti a régi tragédia feltételeit. Az új hős, aki a
baladó társadalomért harcol, nem
bukik el a régi erók elleni harcában és ezért az új hós nem tragikus hős. Az új 6zocia'íst.a drámában a Forlinbrasok nem végszóra
Jönrifck, ők a főhősök az első felvonástól az utolsóig. Az új ember,
az újai épílö ember, a szocializmus építése közben önmagát nevelő ember harcban, konfliktusban
a régi világ erőivel, vagy a régi
világ csökevényeivel
azoknak a
lelkében, akik az újat építik, az
új világ építésének külső és belső
nehézségeivel — ez az új dráma
anyaga.
Igazuk van azoknak, akik aláhúzzák, hogy konfliktusok, e'.lenlélek, összeütközések, narc nélkül
nincs dráma. De hiszen tele vagyunk ilyen konfliktusokkal éa az
élet maga ha nem is tragikus, de
drámai. Eléggé észrevetlék ezt a
mi drámaíróink? Annak ellenére,
hogy drámairodalmunk
fejlődölt,
azl kell mondanom, hogy nem vették észre eléggé. A Hétköznapok
hősei, a Mélyszántás, az Élet hídja, vagy — hogy a filmekről vzóljak — a Gyarmat a föld alatt, a
Különös házasság, vagy a Kis Katalin házassága, de többet is említhetnék, kétségtelen eredmények.
De nem szabad, hogy az eredmények melleit ne vegyük észre a
hibákat.
Mik ezek a hibák és fogyatékosságok? Először az, hogy a színház,
a film éa az irodalom viszonya
egymáshoz — enyhén szólva —
nem egészséges. Egyes íróinknak a
dráma és film iránti fokozódó érdeklődésük ellenére Íróink zöme,
irodalmi életünk zöme nem ferdül
kellő érdeklődéssel a s'ínpa.1 és a
film felé, nem értékeli a színházat, a filmet kellőképpen, mint a
leghatásosabb, legfontosabb támegművészetet.
A második hiba, hogy a film
és a 6zinház még nem barátok,
még nem segítik egymás!.
még
inkább konkurrensek. Meg 'Álságosán eleven az egyik és a másik
lerület művészeinek gondolkodásában az, ami a színházat és a filmet elválasztja egymástól, é6 nem
az eleven, nem nz él bennük, ami
közös.
A
forgatókönyv
körüli
misztikum még mindig nincs eléggé eloszlatva.
És megfordítva a
filmnek és a színháznak az érdeklődése az irodalom alkotó problémái iránt nem eléggé szenvedélyes
és komoly, ami meglátszott ezen

3 deka szabotázst, 3 deka názassági konfliktust, tedd az egészet
egy lábasba, keverd össze. Ebből
a keverékből,
elvtársak, az é'.e-t
gazdagságának ábrázolása nem lesz!
Felhívta a figyelmet Révai elvtárs arra, hogy — elsősorban filmművészeink — túlságosan a múlt
felé fordulnak. A mullat ábrázoló
klasszikus anyagból merített filmjeink általában véve jobbak, mint
a jelen problémáit tükröző filmjeink. A mult ábrázolása is fontos,
mert a múlttal azt hirdetjük
népünknek, hogy nem az égből potytyantunk le, hogy mi kommunisták, akik a szocailizmust építjük
Magyarországon, nem rózsabokorban jöttünk a világra, hanem a
magyar történelem
szülöttei vagyunk. De ez sokkal inkább a közvetett nevelés eszköze és nekünk
nemcsak erre, hanem a közvetlen
nevelés eszközeire is szükségünk
van, 6Öt erre nagyobb szükségünk
van. Nemcsak azt kell ábrázolnunk
és nem elsősorban azt, hogy hogyan jutottunk el a máig, hanem a
mát, magát a jelent és elsősorban
saját magunk fejlődését, saját magunk harcait és munkáját, népünk
hősies erőfeszítéseit kell elsősorban ábrázolnunk. "Ha művészetünk
elsősorban ezzel foglalkozik, akkor
teljesíti igazán hivatását,
akkor
segili kormányunkat é« népünket
a harcban és építésben,
a béke
megvédésének feladatában.
Egy további baj a sematizmussal kapcsolatban az, hogy filmirodalmunk is,
drámairodalmunk is
hajlamos a konfliktusok helyett álkonfliktusok
ábrázolására,
igazi
összeütközések
helyeit
kiagyalt
összeütközések ábrázolásra. Vájjon
az-e a főproblémája, vagy egyáltalán kérdése mai életünknek, aogy
ml fonlosabb: egy fémkutató intézetnek, vagy munkáslakásokn.ik a
felépítése?
Nem igazi konfliktus,
rcm igazi probléma, ez a probléma nem ábrázolja a mai életünket,
annak a drámaiságát, mégis a „Hatszáz új lakás" ezt a kiagyalt, ezt
az álkonfliktust tette a középpontba.

Hazautazott a szovjet mezőgazdasági küldöttség
A Szovjetunió
mezőgazdasága
élenjáró dolgozóinak
küldöttsége
négyhetes magyarországi tartózkodás után szerdán esle indult haza.
A küldöttség négy csoportban járta
az országot ós munkája során számos
termelőszövetkezetbe, állami
gazdaságba, gépállomásra, kutatóintézetbe látogatott el és több me-

gyei, valamint országos értekezletet tartott. A küldöttség munkája
nagymértékben hozzájárult termelőszövetkezeti mozgalmunk fejlődéséhez, termelőszövetkezeteink megszilárdításához,
továbbá
állami
gazdaságaink és
gépállomásaink
munkájának megjavításához.

Szegeden és Hódmezővásárhelyen is vendégszerepel
a 215 tagu Kinai ifjúsági Művészcsoport
Nemrégiben
érkezeit hazánkba
? nagy kinai nép 215 tagú művészcsoportja, amely a III. Világifjúsági Találkozón a művészet nemes eszközeivel mutatta be a felszabadult kinai nép életét.
A Kínai Ifjúsági Művészegyüttes vidéki vendégszereplései során október 30-án Csongrád megyébe látogat el. A művészegyüttes
október 30-án érkezik Szegedre.
Itt a tanácsháza előtt a
Párt, a tanács és a tömegszerveze-

Ma

tek tagjainak küldöttsége fogadja.
Ugyanaznap este 7 órai kezdette)
a Szegedi Állami
Nemzeti Szfn4
házban
tart előadást a művészegyüttes.
Másnap, október 31-éu
elé.után 5 órakor
a Kína! Ifjúsági Művészegyüttes Hódmezóvá*
sárhelyre érkezik,
ahol a Békeczálló előtt a város dolgozói
fogadják ünnepélyesen a kínai nép
fiait. A bemutatkozó előadás este
7 órakor
kezdődik a Béke-szálló
nagytermében.

este mutatkozik
be
Kiskundorozsma
kultúr együttese

A Kiskundorozsmai Kultúrotthon
Bizottság keretében működő zenekar, énekkar és színjátszó csoport
í ma, ünnepélyes keretek közölt színes, változatos kultúrműsorral mutatkozik be a község dolgozóinak.
A műsorban indulók, népdalok,
könnyű dallamok szerepelnek, ame-

lyeket az énekkar, zenekar, illetve
az ének- ós zenekari eigyütles ad
elő. Ezenkívül több szavalattal, v i .
dám jelenelekkel szerepel még az
együttes. Az előadás) ma este 7
órai kezdettel tartják meg a dorozsmai Petőfi-mozi helyiségében.

Széleskörű szülői értekezletet rendez Szegeden
az M N D S z
Az MNDSZ szegedi titkársága
vasárnap délelőtt igen nagyjelentőségű értekezletet rendez a szegedi
tanácsháza közgyűlési termében. Az
értekezleten megbeszélik mindazo
kat az időszerű kérdéseket, amelyekkel gyermekei nevelése érdekében minden szülőnek tisztában kell
lennie. Ezalkalommal értékelik kl
a szegedi szülői munkaközösségek
munkáját is és részletesen megbeszélik az iskola és a szülök közötti

egészséges kapcsolatot. Mindezekről a kérdésekről az MNDSZ központból, Budapestről érkező előadó
beszól majd és ezt követik azután
a hozzászólások. Az értekezletein
résztvesznek a szülői munkaközösségek elnökei, a szegedi iskolák
igazgatói, az MNDSZ oktatásfelelősök, de ezenkívül a rendezőség
minden dolgozó szülőt szívesen Iái,
akinek fontos gyermekének még
boldogabb jövője.

Nem igazi, hanem kiagylait probléma egy másik fiatal írónk daMár
a s idén
villamossal
mehetünk
rabjának a főproblémája. tudniillik
az, hogy maradjon-e a munkás a
Kecskéstelepre
termelésben a gép mellett, vagy
pedig vállalja-e — és e körü\ a A Szegedi Villamosvasút az utób- Most készül a Petőfi-telep—Vágókérdés körül három felvonáson át bi időben nagymértékben tovább- hídi
vonal meghosszabbítása
a
folyik a lekiismereti harq —, a fejlesztette hálózatátA jövőben Kecskés-telepig. Ez a meghossaabszemélyzeti felelősnek vagy osz- megvalósulásra kerülő nagyobb ter- bltás már elérte a vasúti töltésit »
tályvezetőnek az állását. Még az
vei mellett az utóbbi időben több ha a MAV vasúti pályáján átvezeÉlet
hidjában
is, új szociálisa
Kecskés-Telekisebb tervet valósflott meg. Meg- tik, rövidesen elérik
drémairo Jalmunk
eddig
legjobb
Szeged-állomásnál
a pet. Az eddigi terv szerint még ebaiicotásában Í6 van egy bizonyos építette a
ben az évben elkészül ez a megerószakolása a konílik usnak. 1946 visszarérő hurokvágányt és a Soa konferencián ls.
ban — amikor a darao játszódik mogyi-utcai kitérőt, amelyek arra hosszabbítás s ezzel ismét Szeged
—, 6em úgy állott a ke.-tés, togy szolgálnak, hogy megjavítsák, gyor- egyik lakótelepe jut közelebb a vá*
Shakespeare és Moliere, Schiller
forgalmát. roshoz.
a hídépítőnek 6orsára kellett hagy- sítsák a villamosvasút
Szó volt dramaturgjai értelemben nia gyermekét és tsszoi.yát ahhoz,
ée Csehov a mi igazunk melleit
bizonyítanak akkor is, ha nem kö- és a ezínészt játék értelmében egy- hogy kötelességét teljesítő komIrókon- munista maradhasson.
vetjük el rajtuk a hámig aktuali- aránt a sematizmusról.
November
7-re készül el
zálás bűnél Annak bizonyítását, gre6«zusunk fő témája volt ez,
Dunapentete
úf
automata
távbeszélő
közoontja
És
a
sablon,
a
sematizmus
rubrinem
akarok
Ismétlésekbe
bocsáthogy nekünk Igazunk van, Shakespeare és Schiller
korának, a kozni ezzel a kérdéssel kapcsolat- kájába tartozik az is, hogy sok filDunapentelén
az építkezések
megkezdésekor
mindmúltnak reális és igaz ábrázolásá- ban, de engedjék meg, hogy né- münkben és egynéhány darabunktorzítások vannak.
össze két dolgozó látta el a postaszolgálatot,
egyik
val érjük el.
Shakespeare a mi hány új jelenséget aláhúzzak. Az ban politikai
meglepeléssel
tapasztaltam,
zsúfoltság,darabjaink, Én
a postái
kezelte, másik a teletont.
Ekkor még csak
Igazunk mellett bizonyít, mert reá- egyik a
forgatóeszmei zsú- hogy szinte valamennyi
lis, hatalmas ábrázolója volt annak liimjeink tematikai,
öt
állomás
működött,
de nemsokára
már
száz
a kornak amelyben a feudális tár- íoltsága. Az egyik pobléma a má- könyvben és darabban, amely a
teletonkeszüléket
kapcsoltak
be. A Standard
dollép,
egyiknek tszcs-kérdéssel foglalkozik a falun,
sadalom
összeomlott,
amelyben sik tyúkszemére
gozói
november
l-re készítik
el az új
automata
összecsaptak e társadalom leghe- sincs és a problémát megtestesítő benne van visszatérő motívumként
központot.
Az új központ
telszerelése
után Budapest
és
Dunapentele
vesebb ellentétei. Ha ezt mutatjuk alakoknak 6incs ennélfogva elég a törzstehenószet, amelyet az állam
között
az eddigi
beszélgetések
ötszörösét
lehet
majd
lebonyolítani.
Shakespeare-ban — és ez nem ke- mozgási terük, hiányzik a művészi ajándékoz vagy juttat a tszcs-nek.
A műszakiak
mellett
a forgalmi
postások
is mindent
elkövetEz
a
politikai
torzílás
káros,
mert
lélekzés
lehetősége.
Nem
szabad
vés —, akkor egyben megmutatnek a Vasmű dolgozóinak
jó postaellátása
érdekében.
Most
még
ebből
az
következik,
hogy
azérl
juk a mai nézőnek a feudalizmus egy darabba, ugyanabba a filmbe
igen sok levél és csomag érkezik hiányos
címzéssel,
amelynek
cím.
összeomlásából levonható tanulsá- minél többet, vagy mindent bele- kell tszcs-t csinálni, mert az állam i zettje valahol
a Vasmű építésénél
dolgozik
Megtalálni
őket
komoly
got, amit a mai korra vonatkozó- gyömöszölni akarni. Erre is áll az, megjutalmaz benneteket. Ez politiproblémát
jelent a postás dolgozók
számára.
November
7-e tisztelag le kell vonni, amikor egy má- hogy aki túl 6okat akar .markolni, kailag káros azért, mert az követletére a kézbesítők
moat brigádot alakítottak
az eddig kl nem kézMég kezik belőle, hogy azért kell, és
sik társadalom, a kapitalista tár- az rendszerint keveset fog.
besített
csomangok
címzettjeinek
felkutatására.
sadalom omlik össze, a kapitalista Háy Gyulának egyébként jó darab- azért érdemes belépni a tszcsk-be,
társadalom ellentétei csapnak ösz- jában, „Az élet hidjában" is talál- meri ilyen módon mindenféle ajánkozunk ezzel a túlzsúfoltsági tö- dékot íenet kapni az államtól és éa nem bízzuk, nem bízhatjuk rá táisada'mi, állami, népi kérdések
sze.
rekvéssel. Még ez a jó darab is erősiti azt a, sajnos, meglévő ten- a dolgot az automatikus fejlődés- megoldásán dolgozva fejlődik, ér•
szenved ettől, nem is szólva egy denciát, hogy az állam fejőstehén. re. Persze, hogy az irói átélés a lelődik. A munka is a lélek doldönlő. De ennek nem mond ellent ga. A dolgozó embert — és a mi
A nagy dráma mindig a nagy másik nem jó darabról, de egy
Vagy itt van a „Teljes gőzzel"
társadalmi összeütközések ábrázo- tehelséges író daratljáról: Urbán Er- című, egyébként nagyban és egész- az, ha a párt és az állam azt kéri világunkban a dolgozó embernek
lásának műfaja volt, mindig akkor nő: „Gál Anna diadalá"-ról beszé- ben sikerült vasútesfilm. Ebből a az íróktól: azt. éld át, ami a népnek kell a művészei központi figurájájött létre, amikor harc folyt a ha- lek, ahol annyi a probléma, hogy filmből az derül ki, hogy a vas- a legfontosabb és ha a tematikai vá lennie — a munka kapcsolja
terv, az állami témakör-terv ép- össze a társadalommal. Jellemáblódó régi társadalom és a születő az embernek a végén a feje zúg utat nem a közlekedésügyi
miúj társadalom között. így volt ez — de egyik probléma sincs igazán niszter, nem a MAV igazgatósága, pen ezeket, a népnek legfontosabb rázolás tehát a munkához való vikérdéseket igyekszik felölelni és szony
ábrázolásától
függellenül
a görögöknél, Shakespeare nél és kifejtve, megoldva.
hanem a MAV politikai osztálya
Moliére-nél, Így volt Racine-nél,
Az élet gazdagsága nem mennyi- vezeti. Ez nem igaz elvtársaki Eb- azl mondja az Íróknak: foglalkozz ninc s és nem ls lehet a mi társaés dalmunkban.
Cornellle-nél, Lessingnél, Goethe- ségi gazdagság
minden körülmé- ből egy szó sem igaz és ha a film a szénnel, foglalkozz Inotával
Dunapentelével, foglalkozz az ifjúnél, Schillernél.
igy volt Katona nyek között. Az élet egyik
vagy ezt így állítja be
— ezért nem
•
Józsefnél, igy volt Puskinnál. Cse- egy szektorának intenzív
ábrázolá- Máriá.ssy elvtárs a hibás, hanem a sággal, foglalkozz a békeharccal.
Révai elvtárs beszédét így fejezhovnál és Gorkijnál is. A polgárt sa főbbet ad, mint az egész élet, szaktanácsadói
— politikai kárt
Az fró a lélek mérnöke, az iró te be:
dráma azon ment tönkre, hogy nem vagy az é W minél nagyobb da- okoz, meri aláássa az egyszemé- emberekkel foglalkozik, embereket
A 6ziné«zi hivatás szerelete és a
mert és nem akart szembenézni a rabjának extenzív
ábrázolása.
lyes felelős vezetésnek, a szak- ábrázol, a lélekkel, az ember belső
haza
szeretete egységének jegyétársadalmi összeütközésekkel,
a?
A következő baj a sematizmus mai vezelésnek az elvét a vasúton fejlődésével törődik ás ez a heIgazi drámai konfliktusok anyagá- dolgában a témák mechanikus is- |és nemcsak a vasúton. És az is lyes. De aközött, hogy az író a ben indult útjára a magyar színészi kultúra. És ennek a kettőnek
val. Ebből következik, hogy a szo- Iméflődése. Igy például a Kis Kata- kárcs és politikai torzítás ebben
lélek és az ember fejlődésével tö- egysége jegyében születik ujjá és
cialista dráma megszületésének va- lin, Becsület és dicsőség, Szabóné a filmben, hogy helytelenül, harődik és foglalkozik
és aközött, indul új. virágzásnak. De egy fellamennyi feltétele nálunk ls adva című fi'mekben
az alaptéma az misan
ábrázolja az értelmiséget.
van. A rég) társadalom lehanyat- alapkonfliktus mind egy kaptafára Ha ennek a filmnek hihetünk, ak- hegy az állam azt mondja neki, tétettél: ha a színész magára albogy a szénnel foglalkozzon, sem- kalmazza azt a közmondást, hogy
lott, sírba temetjük és épül az új. készült.
A magánélet ábrázolása kor a ini értelmiségünk fő jellemmert a jó színész holtig tanul.
Ennek az új é'elnek az épülése, a — együtt a szocializmust építő em- vonása vagy az, hogy tálja a szá- miféle ellentmondás nincs,
ha az író me-mulatja azl az emmunka, amit az új építéséért foly- ber közéleti tevékenységével
ját,
vagy
az.
hogy
6zabolál.
Pedig
—
A hlvalásál szerető és a hazát
tatunk.
tele van konflilkusokkal, ez korántsem art jelenti, hogy va- van harmadik fajta érlelm'eég és beri és annak az embernek belső szerető színész — és azt hiszem,
fejlődését, aki meg tudia oldani a
tele van olyan emberekkel, akik lamiféle
amelyik a
szakácskönyv
módszer ez van többségben,
többsége Ilyen,
széncsala feladatait, akkor megol- a mi színészeink
küzdenek az újért és győznek az szerint kilóra vagy dekára
ada- száját sem tátja és nem is szabovagy ilyen lehet — nem bohémújért való küzdelem közben. Az új golva cs összekeverve kell meg- tál, hanem egvült dolgozik a nép- dotta a lélek mérnökére háruló típus, nem sztárlfpus akar lenni,
é'.elanyagnak a drámaisága
nem- csinálni
felépítéséért. feladatot és megoldotta az állam nem a lársadalmon kivül akar állazt az embert, aki új pel a szocializmus
állal ezámára előírt „feladatot" is.
crak a kapitalizmus és szocializ- módon éli a magánéletéi és új
*
it, hanem hazafi akar lenni, aki
Nincs tehát itt semmiféle ellentmus összecsapásából, küzdelméből módon éli a közéielét. Nem úgy
művészetével 6egít építeni a nép
mondás,
mert
az
ember,
az
emberi
adódik, hanem adódik magából a kell csinálni, hogy végy 5 deka
új országát, a szocialista MagyarDrámairodalmi és filmmunkánkszocializmus felépítéséből is. Ezen munkaversenyt, 3 deka szerelmet, ban sem az öszlönsség az ideálunk lélek, az emberi jellem, a nagy országot.
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PÁRTÉLET

A vezetőségválasztó taggyűlés sikerét segítette elő
a Textilművek I. alapszervezetének kibővített vezetőségi ülése
Szeged több
alapszervezetében
Ina tartják meg a vezetőségválasztó taggyűlést. Ezek az alapszervezetek az utolsó napokat is felhasználták az előkészületekre. A Textilkombinát I- alapszervezetébcn is
ma tartják meg az évi beszámoló
és vezetőségválasztó taggyűlést. Azt
megelőzően kedden kibővített vezetőségi ülést tartott az alapszervezet.
Az ülésen Pécsi Antal elvtárs, az
alapszervezet
titkára
ismertette
mégegyszer azokat a
feladatokat,
amelyeket el kell végezni, hogy a
vezetőségválasztó taggyűlés sikerét
biztosítsák- Rámutatott Pécsi elvtárs arra, hogy az üzem életében
a politikai
munka és a termelő
munka nem választható el egymástól. Csak erős pártszervezet irányításával érhető el eredmény a termelés megjavítása és emelése terén is. A vezetőségválasztásnak ép
pen az a célja, hogy megjavítsuk
politikai munkánkat,

erősödjék pártszervezetünk,

gyenek az új vezetőség tagjai- Túrj
Sándor elvtárs hasonlóképpen nyilatkozott és
megemlítette, hogy
nemcsak csoportjának tagjai, de a
pártonkívüli dolgozók is nagy érdeklődést tanúsítanak a vezetőségválasztó taggyűlés iránt. Üzemrésze,
a rezsiműhely csütörtökön a vezetőségválasztó taggyűlés tiszteletére

kommunista műszakot rendez.
HuSzka József elvlárs bejelentette, hogy csoportjának minden egyes
tagja megjelenik a vezetőségválasztó taggyűlésen. Egyébként az utóbbi napokban rendszercsen
megbeszélte velük a Szabad Nép es a
Délmagyarország erre
vonatkozó
cikkeit.
Krajevszky Sándorné elmondotta, csoportjának ragjai megígérték, hogy komoly
hozzászólásokkal emelik majd a vezelőségválnsztó taggyűlés színvonalát- Kókai
Antal elvtárs gépkocsivezető
arra
kérre a vezetőséget, hogy biztosfisa
lársának, a másik gépkocsivezetőnek is a megjelenését a vezetőségválasztó taggyűlésen. Társa ugyanis
most a Teherfuvarozó
Vállalatnál
teljesít munkát. Szabó B- János arról számolt be, hogy csoportjának
tagjai, de a pártonkívüli dolgozók
is a legnagyobb
lelkesedéssel készülnek az ünnepi taggyűlésre. Tari Vilmosné hangsúlyozta, hogy

mert így tudunk a
termelésben
mind nagyobb eredményeket elérniPécsi elvtárs bevezető szavaihoz
többen szóltak hozzá. Keszeg Ferenc elvtárs elmondotta, hogy mint
pártcsoportvezető, foglalkozott csoportjának tagjaival és
részletesen
ismertette velük a vezetőségválasztó taggyűlés jelentőségét.
Közötte
igen fontos a i éberség
velük, hogy jogúit, sőt kötelességük
gyakorlása
vakorolni a vezetőség
is bírálatot gyt
működése felett s javaslatot is tehetnek arra vonatkozóan, kik le- a vezetőségválasztó taggyűlésen- Na-

gyon vigyázni kell arra, hogy olyan
elemek ne kerüljenek be az új vezetőségbe. akiknek működése károsan hatna a termelésre.
Kurucz Anral, az üzemi MSZTtitkára és Tornai Jenő arról számollak be. hogy a pártonkívüliek
is komolyan
készülnek a taggyűlésre. A pártonkívüliek
elhatározták, hogy üdvözlik majd a vezetőségválasztó taggyűlést, az új vezetőséget.
Mozgalom indult meg a
pártonkívüliek körében arra vonatkozóan is, hogy leveleket intéznek
a
vezetőségválasztó
taggyűléshez,
amelyekben elmondják bírálataikat
és javaslataikat- Bódi Imre elvtárs
elmondotta, hogy az előkészítő munkálatokat állandóan
ellenőrzi, a
munka folyik, de még vannak hiányosságok az előkészítésben,.
Felkérte a vezetőség tagjait, hogy
a hátralevő időben küszöböljék ki
a még fennálló
hiányosságokat,
hogy valóban

minta taggyűlés legyen
a Textilkombinát I—sö alapszervezetének
vezetőségválasztó 'taggyűlése.
A Texlilkombmát I. alapszervezete kibővített vezetőségi ülésének sikere biztosfiéfc arra, hogy a mai
beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlés új sikerek felé vezeti majd
a pártszervezetet.

A népnevelő munka újjászervezésével
megjavítják az agitációs munkái
a Rókus II. páriszervezeiben
Az állandó népnevelő csoportok feladatairól tárgyalt a pártszervezet népnevelő értekezlete
Kedden tartotta meg Rókus I I .
alapszervezete a vezetőségválasztó
taggyűlés előtti utolsó népnevelő értekezletét, amelyein a Politikai Bizottság határozata nyomán megbeszélték a népnevelő munka átszervezésének feladatait. A népnevelő
munka átszervezéséről Sárvári
Mihály elvtárs, az alapszervezet titkára tartott előadást.
Előadása bevezetőjében utalt a
Politikai Bizottság 1950 decemberi
határozatára, amely a népnevelő
munka megjavítását jelöli meg a
pártszervezetek egyik legfontosabb
feladataként. Elmondotta, hogy a
határozat végrehajtásánál a Rókus
II. alapszervezete is bevonla a ke
rületben lakó üzemi népnevelőket a
kerületi agitáció munkájába. Ez
nagymértékben
megjavította
az
alapszervezet népnevelő munkáját.

A népnevelő munka
hiányosságainak okai
Az eredmények mellett azonban
hibák is mutatkoztak. Az ellenőrzés
hiányossága
következtében
ugyanis több üzemi népnevelő nem
vett részt rendszeresen a kerületi
népnevelő munkában. A népnevelő
munka hiányossága megmutatkozott
már a békeívek aláírásánál is. A
Második Békekölcsönjegyzés alkalmával némi javulás mutatkozott. A
népnevelők jól összekapcsollak a
kölcsön jegyzést a többi feladatokkal, a begyűjtéssel, a tszcs-fejlesztéssel és az őszi mezőgazdasági
munkák feladataival.
Sárvári elvtárs elmondotta, hogy
a népnevelő munka hiányosságai
elsősorban szervezési okokra vezethetők vissza. A népnevelő csoportokat a pártszervezet vezetősége
nem képes jól összefogni. Ezért a
Szegedi Pártbizottság útmutatása
alapján a népnevelök munkáját át
kell szerveznie a pártszervezeteknek.

A i üzemi népnevelők feladatai
a kerületi agitációs munkában
Az átszervezés úgy történik —
mondotta Sárvári elvlárs —, hogy
a kerületben lakó üzemi népnevelök ezentúl csak a Rókus II-ben
végezhetnek népnevelő munkál. Az
állandó népnevelő csoport
tagjai'
üzemi pártszervezeteikhez tartoznak
továbbra is, ott fizetik tagsági dí
jukat. de üzemi pártszervezetüknél
semmiféle pártmunká' nem végeznek. Üzemi pártszervezetükben csak
a taggyűléseket látogatják, minden
egyéb összejövetelen, értekezleten a
kerületükben vesznek részt.
Ezután
részletesen
ismertette
Sárvári elvtárs az újjászervezett
népnevelő munka feladatait. Minden népnevelőhöz 12 családot osztanak be, akiket egy hónap alatt
kell meglátogatni. Az agitációs

munka így lényegesen megjavul, a népnevelő munkája során egyesek
népnevelők megkapják rendszere- panaszkodnak, ő azonban megmasen az agilációs érveket.
gyarázza, hogy az életszínvonal
emelkedése nem csupán a közelláA jó népnevelő munka alapja tásban mutatkozik, hanem abban is,
a tanulás
hogy mi mindent épílünk a jövő
számára. Nagyon sok mindent meg
Sárvári elvlárs előadását több ér- kell most vonnunk magunktól, hogy
tékes felszólalás követte.
Ssomorjánné
elvtársnő felhívta a figyel- újabb és újabb hatalmas építkezémet arra: nem mindegy, hogyan sekkel tegyük erőaebbé, gazdagabbá
foglalkozunk népnevelő
munkánk hazánkat. Ami áldozatot most hosorán a kerület dolgozóivaj. Az el. zunk. annak eredményeit élvezni
lenség akadályokat gördít mun- fogjuk majd a közeljövőben.
kánk elé ® nekünk arra kell töreSisa Nándor a párttagok jogaikednünk. hogy kivonjuk a dolgozókat az ellenség befolyása alól. Hor- ról és kötelességeiről beszélt, ameváth Lajos megemlítette, hogy a lyeket elsősorban a népnevelöknek
békekölcsönjegyzés alkalmával az kell tudniok. Nem szabad annak
egyik családnál tett látogatása azzal az eredménnyel járt, hogy_ a megtörténnie, hogy a népnevelő értávolmaradjon,
család egyik lagja első jegyzését tekezletről valaki
újabb jegyzéssel egészítette ki. vagy későn érkezzék oda. KifogáSzijjártó
Lajos arról beszélt, hogy solta, hogy az értekezletre is töba tömegeket nem elég egyszer felvilágosítani, napról-napra, óráról ben későn érkeztek s kevesen jeórára állandóan végeznünk kell a gyeznek. Berek Lajos örömét fefelvilágosító munkát, mert az ellen- jezte ki, hogy most már piinden
ség nem ismer fáradtságot.
Gólh
József a marxizmus-leninizmus^ el- pártmunkát a kerületben végezhet,
sajátításának fontosságára
hívta mert eddig azt tapasztalta, hogy
fel a figyelmet.
mennél jobb népnevelő munkát
Kovács József elvlárs a termény- végzett a kerületben, annál több
begyűjtés munkájában
megmutat- pártmiunkával terhelték meg az
kozó hiányosságokkal kapcsolatban üzemi pártszervezetben is.
rámutatott arra, hogy minden le
A Rókus II. pártszervezetben a
maradásért elsősorban mi vagyunk
a felelősek. Ahhoz, hogy jó népne- népnevelő munka ú j szervezeti for
velő munkát tudjunk végezni, ál- mája eredményesebbé teszi majd a
landóan tanulnunk kell. állandóan
felvilágosító munkát. A kerület dolképeznünk kell magunkat.
gozói méginkább megismerik és
megszeretik majd a népnevelőket,
A kerület dolgozói
akik segítik őket mindennapi munmég i m á b b megszeretik
kájukban s közelebb hozzák őket
majd a népnevelőket
Hegedűs
Béláné elmondotta, hogy Pártunkhoz.

Zászlódtezben a gyűléstercm,
Sok-sok virág .. . ieuyőia ág . . •
ünneplőben, ünnepi szívvelVálaszt a párttagság,
Tiszta tükör a beszámoló,
Teljes a rajz, nincs szakadás,
Sok apró képből összelőve,
Eléd vetül a számadás.
Feddő a hang, ha rászolgáltál,
Megdicséri erényedet,
Keményen bírál, irányt mutál.
Jó munkádért elégedett.
Egy elvtársnii ép előtiem ül,
Nyugtalanul izeg-mozog.
„Jó munkás, — szól szomszédom,
de
Nem tűri a bírálatot- — "
Vita során első. ki szól kér,
Szeme villan, gyorsan feláll,
Előbb még igazít ruháján,
Aztán szétnéz, keveset vár:
„Vannak gyengébbek, több hibával • . .
Miért mossák a fejemet?"
„Elmunkástól többet vár a Párt!"
— Hangzik reá a felelet„Otthon gyermek, vetetlen ágy-".
— Próbálja védeni magát,
Szólatlan mégsem tölthettem
Házonkíviil az éjszakátNalam nélkül ment el. — az Igaz,
A fa'ut segítő brigád . . Ulolsó percben szóllak, — ezért
mást ls illet a vád.
„Hibás a . . . nincs mentség rá,
De az elvtársnő ls hibás;
Hiányzott a gépből egy csavar . . .
Késett a betakarítás
Nyílf-szemfi, vállas férfi kér szót,
Arcán bánkódásnak árnya.
Párttaghoz Illően nem takargat.
Nem kendőz, — magát így bírálja:
„Nem néztem másra, törtem magnm.
Hogy az elsők közölt legyek.
Ha megtanultam, mlily kevés azAmlt csak magamért teszekÍgérem, — szól, — nem reitem
többé
Véka alá módszeremet.
Két Ifjút segítek elnyerni
A büszke élmunkás nevet.
Zúgó tarvsra verődnek össze
Hosszantartón a tenyerek.
Zaj csillapultán, — szól az elnök:
Most kérek jelöléseket.
Véleményünk szabad, de a cél
Mindnyájunknak csak egy lehet:
Pártunknak erejét növelje
A legjobb lelkiismeret.
Ftesllnl a gyenge, ha'k moraj.
Mindenki feszült csendben yár.
E*"v pou'rn tapadnak a szemek,
M'kor jelölni yalakt feláll:
„Pap elvtárs, — kezdi —, régi
harcos.

Export-munka

i

Pavcl elvtársat ajánlják mások:
— Sokat telt, mint jó hazafi,
Hogy a szívekből eltűnjenek
A mull mérgezett "yilalEgykor izzadt, a földet túrta.
Ma ő a legjobb mesterünk,
Jobb elvtársat, segítőkészét,
Őnála attg ismerünk.
Könyve melleit éri az éjjel,
A munkában Is kemény gyerek,
Gépével együtt ver a szíve.
Nem ismer Ily szól: nem lehet.
„Ráez elvtársat jelölték, de ő
Mint, akit darázs rsipcft meg,
ügy kapta el hirtelen fejét.. •
Ennek oka vaj' ml tehet?"
— Szól nz elnök, —snosolyát rejti
— Tudják ők e z t . , . hogyne tudnák!
Dolgos, tanult, de magának él:
Nem szereli a párlmunkátBizalmat nem várhat ily jelöli,
— Bár szerzett némi érdemet, —
Akinek önhibája súlya,
Lebillenti a mérleget.
Tevékeny, mégsem lesz vezető,
Önmagától megrészegülten
Dudás Feri. n volt titkár.
Már esak hivatalból diktál„Dolgozik, de tőlünk elszakadt,
A dicsőség fejébe szállt,
Önkényesen viszi a munkát,
ügy véli balgán ő a — Párl.
Páváskodik, öntelten járkál,
— Nagyra tartja önmagát,
Vezetőnek nem választhatunk,
Egy ilyen bürokratát.
A párttagság ébeTen figyel,
Es mint jó gazda válogat.
Jó termést akar, — nem tűr kf»n
kolyl,
Csak a tiszta ép magokat.
Tudja, az ellenség rést keres,
Atlörnl tömött hadsorunk,
Pártunk mögé felsorakozva,
Feléjük ez a válaszunk:
Választ a gyár, választ az ország
Élcsapatunk színét-javát.
Ok viszik új győzelmek felé,
Pártunknak dicső zászlaját.
FOSZTÓ SÁNDOR

értekezlet

Tegnap délután értekezletre gyűl.
lek össze a Szegedi Bútorgyár ösz.
szeállíló üzemrészének dolgozói és a
különböző üzemrészek vezetői. Az
üzem most gyártott először export
célra árut s az értekezleten a
munkában megmutatkozó hiányos,
ságokat beszélték mog.
A napokban fogtak hozzá az első
szállítmány össz-állításához s bizony, akadnak még hibák. Különösen az egyes munkadarabok mére
tezésénél. Az összeállító üzemrész
dolgozói kéréssel fordullak az értekezleten az üzemrészek vezetői

a

Bútorgyárban

felé, hogy a jövőben fokozottabban
ellenőrizzék a pontos méretezést.
A munka meggyorsítása érd eleiben kérték, hogy állítsanak be több
enyvesedényt, hogy állandóan biz.
losílva legyen számukra a meleg
enyv. Igy meggyorsul az összeállítási munka
A dolgozók elmondták eddigi tapasztalataikat s ezzel egymás munkájához nyújtottak nagy segítséget.
Az üzem vezetősége a dolgozók kérését azonnal teljesítette. Az üzemrészek vezetői pedig a többi dolgozókkal beszélik meg a felmerült
hiányosságokat.

Akik elősegítik és akik

hátráltatják

a h á r o m n a p o s kocsifortiuió s korét

Vasutas dolgozóink egyre nagyobb számban tesznek munkafel
ajánlásokat november 7-e tisztelelére. A Szegedi Fűtőház műhelyének dolgozói december 5-re válalták évi tervük befejezését. Felajánlották. hogy év végéig 50 ezer
forint értékű használt és hulladék
faanyagot állítanak be újra a termelésbe. A kocsiforduló megrövidítése érdekében megígérték, hogy a
Newyork (TASZSZ). A newyorki csak a kártalanítás és az Angliá- gőzfűtési berendezés javítására befeltételeinek küldött személykocsikat még aznap
rádió jelentése szerint Moszadik nak való olajeladás
kijavítják és átadják a forgalomiráni miniszterelnök október 16-án kérdéseiről.
nak.
a Biztonsági Tanács ülésén kijeJebb ango! küidött felszólalásáAmíg a Fűtőház dolgozói lc-lkes
lentette, Irán nem fogadja el a ban — mint a ncwyorki rádió jeBiztonsági Tanács elé terjesztett lentéséből kitűnik — ragaszkodott | munkafelajánlásaikkal
segílik a
új angol határozati javaslatot. Mo. az angol határozati javaslat elfo- háromnapos kocsiforduló sikerét,
szadik megismételte, hogy az iráni
gadásához és oly módon akarta addig a Szegedi Igazgatóság terüolaj kérdése nem tartozik a Bizletén előfordulnak hiányosságok is.
tonsági Tanács hatáskörébe. Irán feltüntetni a kérdést, mintha a 2
A kocsiintézöség néha rosszul iráiráni
olajipar
államosítása
„,nem— mondioba Moszadik — kész tár.
gyalásokat folytatni Angliává,, de zetközi" és nem iráni belügy .enne. nyítja az üres kocsikat. Igy előfordult. hogy október 2 án oiyan kocsikat küldött Csanád
állomásra,
Az i r a k i ellenzéki pártok
amelyeket
oda
csak
4-ére
rendelaz 1930-as angol-iraki szerződés eltörlését
tek.
követelik
Október 6-án
Csa n ádpaIotán
Beírat (TASZSZ). A Telegraf törekednek és nem elégednek meg
beraklak 15 kocsi cukorrépát,
című libanoni lap jelentése s-zerint megváltoztatásának
kövele.ésévei.
amit azzal a kifogással nem
az iraki ellenzéki pártok határoza- Határozatot fogadtak el arról is,
továbbítottak időben, hogy elfotot fogadtak el, hogy az angol, hogy nem hajlandók rcsztvenni az
iraki szerződés érvénytelenítésére úgynevezett „köizös védelemben".
gyott a mozdony vízkészlete.

A Biztonsági Tanács ülésén Moszadik eiutasílotta
az angol határozati javaslatot

— A múltba nyúl az emlékezel, —
Alig ismertem... ő is csak úgy
Elvtárs • . . inunkanéikül... beteg,
Szerényen, szinte észrevétlen,
Gyakran hozott kis csomagot
„Bátorság! — szólt —, ott lúl mar
virrad . .
ö már a jövőbe álmodottIlarcikcdve nem csorbult ma sem,
Példája magával ragad,
„Harcunkban nincs megállás, —
mondja
Fél-áruló, kl lemarad."

A szállíttató vállalatok sem min.
denütt segílik a háromnapos kocsiforduló biztosítását.
Október 8-án Szeged-Rendező
pályaudvaron 25 sóderral megrakott kocsit több órai késedelemmel rakott ki a Magasépítő
Vállalat.
A szállíttató vállalatok és a vasutas dolgozók szoros együttműködésével kell felszámolni ezeket a hibákat, hogy az őszi csúcsforgalmai
sikeresen bonyolíthassuk le.

Új községgé épül
B a t t d a és K o p á n c s
Hódmezővásárhely nagykiterjedésű tanyavilágban
az ötéves teiv
során több tanyaközpont épül. Batidán jelenleg 29 kislakás építése
van folyamatban, amelyből
már
16 teljesen
elkészült, a többi is
befejezés előtt á l.
Kopáncs új
községben
befejezték az orvoslakást és az orvosi rendelő építését
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CSÜTÖRTÖK,

ELŐ RE IFJLISAG
Használják
fel a DISZ alapszervezetek
a tagkönyvcserét szervezeteik megerősítésére!
A z uj, egységes tagkönyvek kiadása ifjúsági mozgalmunk
fontos állomása. A tagkönyvcserét
a D I S Z Intéző Bizottság hatér 0 fcala szerint 1951 október 1-én
kezdtük el az alapszervezeteinkben.
A határozat végrehajtását a megye
fiataljai nagy lelkesedéssel várják
.és igyekeznek az összeírólapokat
pontosan kitölteni, erre minden tagol felvenni.
A DISZ tagsági könyvek kiosz
Hasának meg kell erősítenie szövetségünket, szorosabbá kell
fűznie
tagjaink kapcsolatét szervezeteinkkel. Feladatunk, hogy a tagkönyvek
kiosztásakor elmélyítsük
tagjainkban a szervezeteinkhez való tartozás tudatét, a DISZ-lagsággal járó
jogokat és kötelezettségeket.
A tagkönyvcsere alapol, mélyreTiató felvilágosító munkával történő
összekapcsolása megnöveli
szövet
Bégünk vonzóerejét, a még szervezeten kívülálló fiatalok felé is. El
kell érnünk, hogy a tagkönyvcsere
időszaka alatt újabb tízezrekkel
gyarapítsuk szervezetünk tagjainak
6orait.
A Dolgozó I f j ú s á g Szövetsége
lagkönyve a DISZ-tag számára a
legdrágább kincset jelentse a párttagsági könyv után. Az új tagkönyvek kiadáfsa szövelségünk
tagjai
között még szorosabbá kell fűznie
az egységet és el kell mélyítenie a
büszkeséget, hogy ök Pártunk ifjúsági szervezetének tagjai lehetnek.
T i izoltságaink
elsőrendű feladata a következő hetekben,
hogy segítsék, ellenőrizzék
alap
szervezeteinket a tagkönyvcsere sikeres lebonyolításában. Alapszervezeti vezetőségeink dőtt az a feladat áll, hogy a szervezel minden
tagjával beszéljenek,
biztosítsák,
hogy üzemükben, iskolájukban, falujukban minden dolgozó fiatal tudjon a DISZ-tagkönyvek kiosztásáról. Ennek a körültekintő szervezést és alapos felvilágosító munkál
igénylő feladatnak az
elvégzése
nagy munkát követel. Növelni kell
Rlapszervezeleinkben
az
aklivák
számát, akik elvégzik minden egyes
tag, a szervezetből elmaradt tagok
felkeresését is, összeírását és akik
agitációs munkát végeznek a szervezeten kivüli fiatalok közölt. A
tagkönyvesere során ki kell építenünk szervezeteinkben a csoportfelelősök rendszerét. Egy-egy
cso
portfrldös 5—15, számára névszerint kijelölt fiatalt köteles felkeresni, őt az új tagsági
könyvek
kiadásával kapcsolatban tájékoztat,
ni és elmondani, mtt jelent a DISZhez való tartozás .

Sikerrel
a

Vöröskereszt

*

N A P T R E N D

M

og kell magyarázni csoporlfeIdőseinknek . Vi^m,
hogy oa tagság
feltérképezése, összeírása nem ad I
minisztraliv feladat, amit 1—2 órás
rohammunkával el lehet
végezni.
Vigyázni kell alapszervezeti titkára.inlcn.ak arra. hogy a csoportfelelősök ne hamarkodják el az összeírást, minden fiatalt felírjanak,
azokat is, akik most jelentkeztek
DISZ-tagnak.
x A

Az eddigi munkák során tapasztalható az, hogy az alapszervezeteink az összeíró lapokat — pár alapszervezet kivételével — helyesen és
pontosan töltik ki. Ezt mutatja a
csongrádi járásban a járási tanács,
a felgyői AMG DISZ-szervezetének
összesítője, de ezt mutatja a Szegedi
Kenyérgyár, az Eeselgyár
összesítője is. Vannak azonban üzemek, ahol az összeírást már befejezték. mint például a Szegedi Ken
derfonógyárban. Itt ilyen alapszervezetnél vigyázni kell alapszervezeti titkárainknak arra, hogy az
összeírás bői nehogy kimaradjanak
az ú j tagok.
T árási, városi bizottságaink fog.
J
lalkozzanak az összeírással, a
tagdíjfizetés rendszeressé tételével.
A tagdíjfizetés terén javulás mutatkozik Szeged járásiban, Csongrád
járásban és Makó járásban, ugyanakkor Szenles járásban komoly lemaradás van. annak ellenére, hogy
a járási titkár elvtárs figyelmét
többször felhívtuk ennek megjavítására. Vájjon Szentes járás DISZszervezetei nem éppen úgy akarják munkájukat megjavítani, mini
a többi járási, városi alapszervezetek?
Szeretnénk látni az elkövetkezendő feladatok megoldásában, hogy
a Szentes járási bizottság, valamint az alapszervezetek is csatlakoztak a megye járási, vagy városi DlSZ-szervezeteihez és éppen
úgy. mint ők. munkájukat megjavítják a tagkönyvcsere sikeres lebonyolítása érdekében.
Csak úgy tudunk eredményes
munkát végezni, ha egyet akarunk,
ha egységes, közös akarattal erde.
ményesen hajtjuk végre az előttünk álló feladatokat. Ha ezeket
szem elölt tartjuk, munkánkat siker koronázza, ezen keresztül is
bebizonyítjuk, hogy mél|ó tagjai
vagyunk a DISZ nek, Pártunk ifjúsági szervezetének.

Ágh
Margit,
a DISZ
megyebizottságának
politikai munkatársa.

indultak

meg

elsősegélynyújtó

A Magyar
Vöröskereszt
szegedi sservezete az egészségügyi
kultúrszínvonal emelése érdekében
elsősegélynyújtó tanfolyamokat indított meg. A tanfolyamok
megszervezésében nagy segítséget nyújtottak a Vöröskeresztnek a körzet,
és házmegbizot'tak, akik szorgalmasan végezték munkájukat a tan
folyam megindításának sikere érdekében.

tanfolyamai

A szervezési munkából
különösen a Rókus 43, 44, 45-ös körzetós házmegbizottai vették ki részű
ket és ennek
eredménye az lelt,
hogy a Vöröskeresztnek a tervezett egy tanfolyam helyeit két tanfolyamot kellett megindítania. Á
tanfolyamot október 10 én kezdték
meg. A hallgatók azóta i s szorgalmasan látogatják az órákat és igyekeznek elsajátítani az ott hallottakat.

CSÜTÖRTÖK, 1951. OKTÓBER 18.
MOZI
Szabadsáq-mozl i 6 és negyed
9:
Felhőkarcolók árnyékában
(október
19-lg).
Vörös Csillag mozi: 6 és negyed 9:
Fiúk a rács möqött
(október
18—

19-ig).

A mai vezetőségválasztó taggyűlések

r j o i r Aleksznndrovics Dolgih, a kamenszki szovjet elnöke ismertetett meg a várossal- Büszkén mutogatta a nevezetességeket és számolt be arról, hogy
n közoktatásügyi minisztériumnak 30 iskolája, a
munkaerőtartaiélltoknak több technikuma
működik
a városban, ezenkívül egy drámai színház, 9 klub,
10 könyvtár és 1 kultúrpalota is van. A fejlődés
jellemzésére elmondta, hogy egyedül a háborúutáni
években 90.000 négyzetméterrel növekedett meg a
város lakóterülete. Bejárva a város utcáit, valóban
láthattuk a nagyarányú építkezéseket;
láthattuk,
hogy a nemrég még lakatlan területeken új utcák,
lukórtgyedek és üzemek nőnek ki a földből.
A v á i o s l s z o v et küldötteivel
is találkoztamEnergikus emberek! Büszkén beszéltek arról, hogy
* város lakói milyen lelkesen vesznek részt az építk réseken. Tavaly a vízvezeték bevezetésének munItélatai alatt volt olyan nap. amikor 3000 ember
n-ent ki az építkezéshez. Szükség volt erre a vízs ezetékre, hiszen a város legtöbb pontján rossz volt
: x ivóvíz, még akkor is, ha 130 méter mély kutat
ástak. A kormány jelentós összegeket bocsátott a
virosi vízvezeték megépítéséhez- Nehéz volt a vezcfékett lefektetése, mert a talaj egyenetlen és kövesA lakótelepek szétszórtsága is akadályozza a gépek
alkalmazását. De a lakosság örömmel segített a munkákban és a városban ma már jó ivóvíz van.

idörsndo:

Magya r Kender IV-

délután 3
Belváros IV. délután 6 ór .
ÓRA.
Rókus I I délután 6 óra.
Petőfi III- délután 6 óra.
Szegedi Kender I. délután 3 óra.
Alsóváros I. délután 6 óraTexllkombinát
I. délután fél 3
Felsőváros II- délután 6 óra.
Egyelem G. H. délután 6 óra.
ór a .
Városi Tanács délu'án fél 5 ór a .
MÁV Fűtőház I. délután 4 óraPosta lg. délu'án fél 5 óra.
MÁV forgalom délután 6 óra.
Rendőrkapitányság délután 5 óra.
Ruhagyár I. délelőtt 10 óra.
Földműves-ulcai isk. déli 1 ór8a

DISZ HÍREK
Az üzemi, területi, középiskolai és
egvetemt agit prop. felelős elvtársak részére ho'nap. pénteken
este
6 órakor a várost bizottságon agit.
prop. értekezlet.
MNDSZ-HIREK
Még e hónap eleSzendrev Julla csoport csütörtökön
délután fél 6 órakor nőnapot tart.
jén megkezdte a cuPostásfeleségek csoportja csütörtö.
korgyár a cukorrépa
kön 6 órakor nőnapot tart Kossuth
termelési
szerződé,
Lajos-sugárút 4. szám alatt.
sek
megkötéséi a
SZAKSZERVEZETI HÍREK
dolgozó parasztokkal.
Háztartást
Alkalmazottak
SzakAz elmúlt évi tapasz,
szervezete értesíti taglalt, hogv ma.
csütörtökön délután 6 őrakor tag- ta'atok azt bizonyították, hogy jól
gyűlést tart

Jól jártak, akik szerződésesen termeltek
cukorrépát

járt az, aki szerződést kötött cukorrépa termelésre.

RÁDIÓ M A I

MŰSORA:

Laczi

István

ószentiváni

ter-

CSÜTÖRTÖK. 1951. OKTÓBER 18.
melő katasztrális
holdanként
KOSSUTH RADIÖ. 7 Operett- és film330 mázsa átlagtermést ért el;
dalok. 11.30 Jelenetek a szovtet rádió műsorábó". 12.30 Énekkar.
13
így a leszerződött 392 négyKerlngők. 13.15 Szórakoztató zene.
szögöl cukorrépa területéről ka14.10 Gyermekújság. 14.45 E'őadás
15.30 Népek dalai. 16.15 Szlovák népott terméséért 947 forintot.
pi dalok. 17 Rendeletismertetés. 17
165 kiló cukrot, 248 kiló répaóra 10 Néphadsereg hlradóla. 17.30
A béke véde'méért. 18 Iflúságt rászeletet és 41 kilogramm szörpdió. 18.20 Tánczene. 19 Egy falu —
lét kap.
egv nrtta. 20 40 Versenvben az
nr.
szár kenyeréért. 20.45
Offenbach:
Hoffmann mesél, közvetítés.
Jó eredményt ért el Joó Antai m a .

aki 130 mázsás átlagtermést ér
el. az a rendes rép a ár mellett
a száz mázsán felüli rép a termés minden mázsája
után 2
forint jutalmat kap. százhatvan
mázsáig 4, 160 mázsán felül pedig mázsánként 6 forint felárat
kap jutalomként.
A leszerződött termelők részére
biztosítják a szükséges műtrágyát,
amely a szerződés megkötése után
azonnal rendelkezésre áll. Ezzel le.
hetővé válik, hogy
a dolgozó parasztok a műtrágyát időben bedolgozzák a talajba, ezáltal biztosítsuk a jövő
évi bőlermést.
A cukorgyár a leszerződött termelöket szaktanácsokkal látja el.
A
vsdéki
kirendeltségeknél
szakfel.
ügyelök látják el a szaktanácsadást. Minden termelő gondoskodjék arról, hogy időben megkösse a
cukorrépatermelési szerződést, hogy
czáltai is biztosítani tudiuk cukorgyáraink részére a megfelelő meny.
nyiségű és minőségű nyersanyagot.

is. aki 200
PETŐFI-RADIÓ 7
Francia népda- kői dolgozó paraszt
lok. 8.30 A Szovletuntó. a szocializ- négyszögöl területen termelt cumus országa. 8.40 Operettrészletek.
68 kiló
10.10 Hangversenv. 10.50 Népi zene korrépát: 335 forintot.
15 Zenei űlság. 15.30 Zeneóra. 15 cukrot, 103 kiló száraz szeletet kap
óra 50 Úttörő mikrofon. 16.10 Schu- ezért. A cukorrépatermelők
ezévi
mann snne.
16.40
A
bélsnátte'vt
veszedelem. 17 Csa ilnovszktt-hei»edű- jövedelmét növeli az is. hogy az,
versenv. 17.40 Előadás. 17.55 Strauss
kori-utók. 18.40 5ztv küldi
szívnek.
19 Előadás 19.30 Tán-ze ne .
21.30
Vasárnap
Sz. Petőfi—Diósgyőri
Eseménv.láték. 72.05
Magyar művészek muzslká'nak.

mérkőzés

x AZ
ÖNTÖZÉSSEL
kapcso'a»os
adatok kiigazítása végett az
érde.
keltek salát érdekükben le'en lenek
meg a városi tanárs mezőgazdasági
O'ztálván (Bértrtr. tt. em. 211.)
A
Jelentkezés csdtórtökön és pénteken
a hivatalos órák alalt.

Ma
Csongrádmegye! Ingatlanközvetítő
Vállalat közli:
BÉRBEADNAM 6 holdas földemet laleássál, tüzelővel. Stleber
Lőrlnené,
Balástya 28. szám
LAKASOKAT
keresünk
közületek,
vállalatok
részére
készpénzfizetés
mellett. Vidékre
helyezettek lakás,
ügyét soronkívül
intézzük.
Csongrádneegvet Ingatlanközvetítő Vállalat, Széchenyi-tér 8.

Pestmegye! Dózsa—Szegedi
zsa bajnoki mérkőzés

Dó-

A Hunyadi-téri Dózsa-pályán ma,
csütörtökön délután 3 órai kezdettel a Pestmegyei Dózsa—Szegedi Dózsa bajnoki labdarugómérkőzést bonyolítják le.
A budapesti Honvéd röplabdacsapata
Szegeden
Vasárnap a Bp. Honvéd NB. I.-es
röplabdacsapata Játszik
barátságos
mérkőzéseket három szegedi csapattal. Délelőtt 10 órakor a
Szegedi
Honvéd, 11 órakor a Szegedi Lendület. délután 3 órakor pedig Szeged
válogatott röplabdacsapatáva!
mért
össze erejét a budapesti Honvéd a
rókusl tornacsarnok udvarán. Rossz
A városi szovjet küldöttei mozgósították a la- idő esetén a mérkőzéseket a tornakosságot a fásításra, a gyümölcsösök létesítésére és teremben tartják meg.
Honvéd tekebajnoki mérkőzés
széles aktfvahálózatot létésítettek a városi
üzemek
vasárnap Szegeden
ellenőrzésére is. Mindez azért történhetett meg, mer.
a szovjet kü'döttci állandó kapcsolatot tartanak fenn
Vasárnap délelőtt 11 órat kezválasztóikkal, beszámolnak munkájukról, a választók dettel tartják meg a Székesfővárosi
Honvéd-Szegedl
Honvéd
szakmai
ellenőrzik a küldöttek működését és így olyan szo- tekebatnoki
mérkőzést, a
Felszabaros kapcsolat alakult ki, amely csak kedvező ered- dulás útjai Honvéd tekepályán.

ményeket hozhatG . I. B e z u k l a d n y ) k o v , a városi szovjet egyik legrégibb küldöttje, ezévben már négy Ízben találkozott választóival- A legutóbbi 'találkozó augusztus
?0-án zajlott le. A küldött beszédet tartott. A választók kérdéseket tettek fel, bíráltak. A jelenlevők
nagyrésze a tözeghriketlgyár dolgozói közül került
ki. Valaki a jelenlevők közül azt mondta, hogy jó
volna meghívni a gyűlésre a gj'ár vezetőit:
— Hadd mondják
el a küldött
jelenlétében,
hogy miért javítják meg olyan lassan a legénj-szá!lást és miért dolgozik olyan gyengén a Iraktorállomány.

A gyár vezetői el is jöttek és a jelenlevők nem
maradtak adósak a kritikával. A küldött a hozzászólások után felkérte az üzem igazgatóját, hogy
válaszoljon. Válaszolt az igazgató, majd beszél) a
főmérnök és a főkönyvelő is. Mikor a találkozó
befejeződött, a válaszlök küldöttjükhöz fordultak:
— Most aztán bizíosak vagyunk benne, Grigorij
Ivannvics, hogy Intézkedni fognak- Látogasson meg
bennünket gyakrabban . . .
De nemcsak G. Bezukiadnyikov ilyen közszeretetben álló küldött, hanem a többiek is, akik Színlén szívükön viselik a város sorsát, választóik kéréseit, utasításait. Nem is lehet csodálkozni', hogy
ennek az egyszerű uráli városnak már a megtekintése is örömet okoz az embernek, hiszen ebben a
városban lüktet az élet.
A.

RASZPERIN

Vasas

Szegetlen

Vasárnap délután 3 órai kezdettel meg Az Sz. Petőfi a héten nem tart
Játsszák a Szegedi Petőfi—Diósgyőri kétkapus edzést, hanem kiadós erőnVasas NB l-es labdarugómérkőzést l é „ e d z é s s e ] , ] ö v ö . é s labdagyakornz újszegedi Petőfi-pályán.
Előtte
.
,
fél 1 órakor Sz. Petőfi Il.-Szőreg 1| latókkal készül a vasárnapi
nagy
megyei bajnoki
mérkőzést tartják összecsapásra.

AZ U R Á L I V Á R O S
K é s ő este érkezet) a vonat a Kamenszk-Uralszktjba- He kell vallanom, hogy, találomra választottam ezt a várost, mert nem akartam az uráli
t időket valamelyik kerüleli központ vagy nagyváros
alapján megismerni- Útközben tudlam meg, hogy
250 évvel ezelőtt itt helyezték üzembe az első uráli
vaskohót és vetették meg az uraii fémkohászat alapjait. Mikor az országban nagy lendülettel megkezdődött a nagyolvasztók építése, a kamenszki kohóban kialudt a tűz, később azonban átalakították és
most elektro-mechamkai gyárként dolgozik.

árthirek

fél 9 órai kezdettel. Részt vesznek az alapszervezeti titkárok,
agit.-prop. felelősök, politika) iskola vezetők, ellenőrök, középés felsőfokú egyén) tanulás, konferencia vcze!(ji és ellenőrei,
üzemi párt. és csúcsbizottságok t a gja|.
Kérjük a feltétlen
megjelenést.
Agít.-Prop. Osztály.

A múzeum nyitva keddtől péntekig
délelőtt 9-től délután 3-lg. szombat
és vasárnap délelőtt 9-től 1-lg.

IDŰJARASJELENTÉS. Várható Idő.
Járás csütörtök estien Jobbára
de.
rült száraz Idő
Mérsékelt
keleti,
délkeleti szél
Hajnali
faqvok.
a
nappalt hőmérséklet kissé
csökken.
Várható hőmérsékleti értékek az or.
száq területére: Csütörtökön renoel
— 2, + 2 . délben 12—15 fok között.

SS.

összevont oktatási aktíva crtekezlet

•

A Somngyi-könvvtár nyitva köznapokon délelőtt 10 órától délután 5-tg.

OKTÓBER

Alapszervezeti titkárok és propagaodisiák figyelmébe!
Vasárnap, 21-én a „Vörös Csillag" moziban (volt Korzó)

Fáklya-mozi: 6. 8: Tenqerész lánya (ma utoljára). Viráqzó
almafa
(október 19—21-ig).
SZÍNHÁZ
Este 7 Óra: Titkos háború. József
Attila-bérlet (2).

Az Egyetemi-könyvtár nyitva köznapokon reggel R órától
este 7-lg.
Könyvkölcsönzés
délelőtt
10—1-lg,
délután 4—6-lg. héttőn és scombaton
reggel 8-tól délután 1-lg.

P

1951.

Országos Vasutas tőrvlvóverseny
Szegeden
Szombaton és vasárnap
tartják
meg Szegeden az Országos Vasutas
férfi és női tőrvívóbajnokságokat az
alsóvárosi kultúrházban.
A csapatbajnokságok szombaton délután
3
órai kezdettel zajlanak le. az egyéni
bajnokságokat vasárnap
délelőtt 9
órat kezdettel rendezik meg.
A szeqedi Dózsa ökölvívók Kaposvárott
Pénteken, szombaton és vasárnap
Kaposvárott rendezik meg az országos
Dózsa
ökölvívóbajnokságokat,
amelyeken a Szegedi Dózsa 10 versenyzővel vesz részt. A
szegediek
közül többen számithatnak he'yezésekre.
Országos atlétikai verseny vasárnap
Szegeden
Az Sz. Postás rendezésében
vasárnap fél 12 órai kezdettel országos atlétikai versenveket tartanak a
Lokomotív
sportpályán. A nagyszabásünak Ígérkező versenyen számos
j fővárosi és vidéki
élversenyző in' dul.

végzett, gépek,
GULYÁS ELLA névre szóló diákiga- FELSŐIPARISKOLAT
azonnal
felvezolványt és villamosbérletemet
el- hez értő személyt
vesztettem.
Kérem
a
becsületes szünk. Tiszamenti Fűrészek.
megtalálót, hogy a Délmagyarország VAS szenestalicskát megvételre kekiadóhivataláb adja le.
Marx-tér
TÜZREVALO rőzse és
fűzfavessző res Szegedi Kenyérgyár,
kitermelésre
résziből.
munkások 20. szám.
azonnal
Jelentkezzenek.
Háziipari
ELADÖ ebédlőbútor. Csaba-utca 56.
Szövetkezet. Takaréktár-utca 2.
ELADÖ egy női kerékpár, vagv fér- KOM BTNALTSZEKRÉN Y, kömod. aszfi kerékpárért elcserélhető. Po'gár- tal, székek e'adók. Megteklnhető dél.
utca 14. szám.
után 3-tól. Juhász
Gyula-u. 33. fszt
ÖCSKA kalaplát ne dobja el. Mencz 1. ajtó.
ka'apos újjáfesti é9 formázza. Dukerékgonics tér 2. szám.
i ELADÖ Jókarban levő férfi
SZOT.TD. falusi
klslánvt
felveszek | pár, Érd. Attila-utca 16. I. délután
gyermekeim mellé. Cím: Felsővárosi, 3—5-lg.
feke'eföldek 263. szám.
I
HÉTFŐN es*e a
villamosban
elve- ÉLETTANI Intézet kutyákat vásárol,
szett e"y kis fekete orvost naptár, magas áron. Dóm-tér 2/d.
benne fontos Iratokkal és 60 forint- AJTÖ, ablak eladó. Újszeged, Szőtal. Kérem a megtalálót, tuta'om el- reg! út 22.
lenében adja le Felsővárosi feketeföldek 263 szám alá.
DÉLMA GYARORIZAG
42 es BOXCSIZMA, tó állapotban eloe IStol nor lap
adó. Fodor-te'ep, Tölgyes-utca 16.
Felelók kitrkekztó ók kiadó:
PÉNZT találtak. Igazolt tu'aldonosa
ZOMBORI lANOS
átveheti a kiadóhivatalban.
BEJÁRÓNŐT keresek azonna'ra.
—
Szerkeszti: a zzerkesz'óbl'Cttióg
Ba.lcsy-Zsilinszky-utca 22. I . em. 6.
Szerkeizrósóg : Szegea. tsnin-u. 11,
GAZFÜTÖKALYHA. cserépkályha, sö.
tótkék férfi té'ikabát kö-énterme'ro, Telefon: 35-35 ók 40-80. — t j t i z a t o i szerkk i z l í i é g
telefon ette 8 tó< 34-38.
szürke perzsabunda, vékorr'termetre eladó. Április 4-útja 19 I. em.
Kiadóhivatal: bzegea, (er.in u 6.
VADGESZTENYÉT
minden
mennytl«l»|on: 31 16 4 , 35-00.
^ ^ ^ ^
ségben átveszünk. 30 forint mázsánDó'mogyarorszóg Nvpmdo, S z e g e d
ként. Szegedi Fa'emezgyár
Szeged,
Feleiói vezetó: Priskin tóndrn.
Rókusi ff. 140. Telefon: 33—28.

T

