
A Z M D P C S O N G R A D M E G Y E 

A JÖVŐ HÉTEN SZEGEDEN SZEREPEL 

A 140 TAGU MAZOWSZE-EGYÜTTES 

ALSÓVÁROS VEZET A VÁROSRÉSZEK KÖZÖTTI 

• BEGYŰJTÉSI VERSENYBEN 

Á LENGYEL KORMÁNY JEGYZÉKE AZ USA-HOZ 

V . . 

T T S A G A N A K L A P J A 
VIII. ÉVÉ. 12. SZÁM ÁRA 50 PILLÉR SZERDA, 1952. JANUÁR 16. 

I 9 5 1 - c s év tapasztalataival 
as 1952-es terv sikereért! 

Az igazán nagy, forradalmian 
nagy emberi telteik kifejezésére sza-
vailik szürkék, kifejezéstelenek és 
erőtlenek. Gorlcij mondotta: „Nagy 
tettekhez nagy szavak illenek!" 
Erenburg e gorkiji idézetre célzott, 
amikor a leningrádi Irókhibban ar-
ról panaszkodott, hogy nem tudja 
eléggé hűségesen kifejezni szovjet 
hazájának hősi munkalendületét, 
vagy Matroszov legendás hősiessé, 
gát. „Nagyobbak ezek a teltei; min-
déin emberi szónál'' — mondotta. 

Amikor ötéves tervünk második 
esztendejének tervjelentését olvas, 
suk, ez a gorkiji, erenburgi gondo. 
lat lámád fel mindem magyar em-
berben. 

A számok szürke nyelve líraivá 
szépül a szocializmus építésének pá-
thoszálól. 

Nehéziparunk termelése 1951-
ben elérte az 1938. évi termelés 
310.9 százalékát... 

Mit jelent ez? Hallgasd feleletül 
űj traktoraink dübörgését; szemlél-
tető ábraként új gyáraink füstölgő 
kéményeit. 

Nehéziparunk 1951-ben a háború, 
előttinek jóval több mint háromszo-
rosát termelte... ez azt jelen'.i: 
Magyarország mezőgazdasági or-
szágból ipari országgá fejlődött. 
Ipari országgá, de neon akármi-
lyenné, hanem olyan országgá, 
amelynek népe a szocializmus útján 
halad, ahol az ipari fejlődés nem 
újabb munkanélküliséget, hanem 
újabb munkaalkalmat jelent. Büsz. 
kén nézhetünk barát és ellenség 
szemébe egyaránt. Telteink beszél-
nek helyettünk és elmondják: 
„1951-ben a szocializmus építésében, 
Q béke magyarországi frontszaka-
szának megszilárdításában komoly 
győzelmet arattunk" (Gerő elvtárs 
beszédéből). 

Komoly, nagy győzelmet arattunk, 
de nem véglegeset. Csatát nyertünk, 
die még elöltünk a küzdelem a

 szo" 
cializmus felépítéséért, a béke to. 
vábbi megvédéséért. És mi valljuk 
Ady Endrével együtt: „A mi üdvünk 
a változás, a mi imánk mindig elő-
re". Mi meg akarjuk szilárdítani el-
ért eredményeinket. De hogyan le-
het forradalmi vívmányokai megvé-
deni? Úgy, hogy újabb forradalmi 
vívmányokkal túl kell szárnyalni a 
már elérteket. Ha tovább akarunk 
haladni, ha újabb eredményeket 
akarunk elérni, akkor keményen 
kell bírálnunk még ennek a győztes 
csatának, az 1951-es év túlteljesítő, 
sének egyes hibáit is. Gerő elvtárs 
az országos aktivaértekezleiem ezért 
bírálta keményen az 1951-es év gaz-
dasági munkáját. 

Nekünk itt, Csongrád megyében 
most az a feladatunk, hogy az új 
gazdasági év kezdetén a magunk 
munkájából mi is leszűrjük a tanul-
ságokat. „Tapasztalat a tudás 
anyja" — tartja egy régi közmon-
dás. Gerő elvtárs az elmúlt év la. 
pasztalata alapján a jövő évi terv 
sikeres teljesítése érdekében néhány 
igen fontos kérdésre hívta fel a fi-
gyelmünket : 

1. a termelőeszközök jobb kihasz-
nálása és a termelés egyenletesebbé 
tétele; 

2. a fegyelem megszilárdítása; 
3. a munkaerőszükséglet tervszerű 

biztosítása; 
4. az önköltség csökkentése; 
5. a minő-ég megjavítása; 
6. a vezetés színvonalának eme-

lése. 
Gerő elvtárs részletesen elemezte 

ezt a hat kérdést. 
Nézzük meg ezeket a kérdéseket 

néhány kiragadott csongrádmegyei 
számadaton keresztül. Az építő-
anyagipar szeptemberi tervét 70 9, 
októberi tervét 115.6, novemberi ter-
vét 137 százalékra teljesítette. Te. 
hát a tervév vége felé lendült csak 
be a munka. De a hullámzás sokkal 
megdöbbentőbb számadataival _ tar 
lálkozunk, ha megyénk faiparának 
tervteijesítését vizsgáljuk. A faipar 
szeptemberi iervét 35.2, októberi ter-
vét 118.9, novrmberi tervét 87.7 
százalékra teljesítene. Tehát „hun 
előre, hun meg hátra". A faiparban 
a terV teljesít és e hullámzása a szer. 
veretlen anyagellátásból származott. 
Ez kétségtelenül ok. Ok, de nem ki-
küszöbö'hetetlen „objektív" _ körül-
mény. Meg kell végre tanulni, hogy 
a gazdasági vezetés nem kárlyajá. 
ték. A Makói Faárugyár anyagellá-
tása mégis „sokszor a jószeren cső-
től függ". Ha van, anyag — dolgo-

zik a gyár, ha nincs — akkor 
kényszerszabadság a munkásoknak. 
Hasonló eset a Szegedi Konzerv-
gyárban is előfordult. Szentes egyik 
téglagyárában, amikor elmaradás 
mutatkozott, vasárnapi rehammun-

' kát szerveztek különböző címeken. 
Ezek a rohammunkák természeteser. 
mértéktelenül felduzzasztottá!; a 
lúióra.díjakat. Bekövetkezett a bér-
alap-túllépés, de a tervet az üzem 
„teljesítette". (Mintha a béralap 
nem tartozna bele a tervbe, mintha 
annak túllépése nem a tervfegye-
lem megszegését jelentené.) 

Ez a kapkodás bizony nem egy és 
nem is kellő, vagy három csongrád-
megyei üzemünkre jellemző, hanem 
sajnos, igen sokra. A tervnegyedév 
elején, vagy hó elején kényelmes 
munkatempó volt az üzemekben. A 
negyedév végén vészjelként végig-
harsogták az üzemeken, hogy „el-
maradtunk..."; nyomában „min. 
denkit a fedélzetre" parancsoltak és 
béralap ide — béralap oda, minő-
ségi termelés ide, vagy oda. a tervet 
a tervfegyeleim megsértése árán is, 
a minőség csökkentésével is „teljesí. 
tették". Ebben az évben az egyen-
letes termeléssel éppen ezt a hebe-
hurgya módszert kell kiküszöbölni. 

A munkaerőszükséglet tervszerű 
biztosítása az elmúlt évben megyei 
viszonylatban szintén gyenge olda-
lunk volt. Emlékezzünk csak az ál. 
lami gazdaságokra és a megye épít-
kezési vállaiataira. Nemcsak or-
szágosan, de helyileg is úgy érezték 
ereknek a vállalatoknak, vagy üze-
meknek a vezetői, hogy fejük felett 
átcsap a víz, ellepi őket. mert a leg. 
nagyobb munkaidőben csodálkozva 
vették észre, hogy nincs elég mun-
kás. 

„Az első és legfontosabb tanulság 
szerintem, amelyet le kell vonnunk 
és amelyre már kongresszusunk is 
figyelmeztetett, hogy az üzemek, 
vállalatok ne várják, hogy a szá-
jukba repüljön a sül!galamb, hogy 
elsősorban az üzemeket kell aktivi-
zálnunk a munkaerőtoborzás terén" 
— vonta le a tavalyi munkaerőhi-
ányból a tanulságot Gerő elvtárs az 
országos aktíva-értekezleten. 

A mi mezőgazdasági jellegű Cson-
grád megyénkben különösein fontos 
a mezőgazdaság munkaerőszükség-

I lelőnek biztosítása és ezt már most 
'el kell kezdeni. Aratáskor és csép. 
; léskor, vagy a kapálás idején már 
[ nem hivatkozhatnak a megye állami 
'gazdaságainak vezetői arra, amire 
az idén hivatkoztak: „Nem számit-

'iiaittur.k arra, hogy nincs elég mun-
kás". Az idén igenis számítsanak 
arra, hogy Magyarországon egyszer 
és mindenkorra végeszakadt a mun-
kanélküliségnek és a munkaerői 
csal; szervezeit toborzással lehel biz-
tosítani az egyes üzemek számára. 

Ami a munkaerőutánpótlás kérdé-
séi illeli, az szorosan összefügg a 
munkafegyelem és a szaktudás, 
vagy ami ezzel együtljár: a szovjet 
tapasztalatok elsajátításával. Erre. 
vonatkozóan saját csongrádmegyei 
tapasztalatainkból is bőségesen van 

példa. Az előbb idéztük a megyei 
építőanyagipar szeptember, október 
és november havi tervteljesí térének 
egyre emelkedő számadalait. Rend-
kívül érdekes, ha megnézzük az 
emelkedés okát. Szeptemberben 368 
munkás 2381 túlórával 70.9, októ-
berben 321 munkás 1807 túlórával 
115.6; novemberben 188 munkás 
1031 túlórával 137 százalékra tel-
jesítette havi tervét. Tehát keve-
sebb munkás kevesebb túlórával túl-
teljesítette a tervet. Hogyan? Mi 
módon? A felelet egyetlen mondat: 
a szovjet munkamódszerek megho-
nosításával. 

Ezell; a számok tehát ismétellen 
azt bizonyítják, hogy „nincs tehetet-
lenség, csak tehetetlenség". Bizonyí-
tanak ezek a számok még valamit: 
azt, hogy még sok tartalékunk van 
az 1952-es tervévre. És ismételten 
aláhúzzuk azt az alapvető igazsá-
got, hogy a Szovjetunió mérhetetle-
nül gazdag tapasztalatainak szünte-
len tanulmányozása és alkalmazása 
a legfontosabb feladat szocialista 
építésünkben. Tanulmányozzák szün-
telenül az üzemek, állami gazda-
ságok és szövetkezetek igazgatói a 
kommunizmust építő szovjet nép 
munkamódszereit, mert e tapaszta-
latokkal megerősödve kiküszöbölhet-
jük hibáinkat és e tapasztalatok se-
gítségével emelhetjük a gazdasági 
vezetés szintvonalát. 

II Sz0vletiniló az imperialisták agresszív politikájával 
a maga bíkepalitikáját áíistia szembe 

Párizs (TASZSZ). Az ENSZ 
küzgyű.és politikai bizottságának 
január 12-i ülésén Visinszkij elv-
társ nagy beszédet mondott „Az új 
világháború veszélyének elhárítá-
sára, vaiamint a béke és a népek 
köz;i barátság megszilárdítására 
irányuló intézkedések" című napi. 
rendi ponttal kapcsolatban, ameiyet 
a Szovjetunió küldöttsége java-
solt. 

A bevezetőben megállapította, 
hogy az ENSZ 5- ülésszaka óta a 

nemzetközi helyzet rosszabbodott. 
Meg kell mondani — jelentette 

ki —, hogy az egyre jobban és 
jobban bonyolódó n-emzetközi hely-
zet egyre növekvő feszültségének 
alapvető fő és legfontosabb oka az 
USA vezette atlanti tömb és egy 
sor más ország agresszív politi-
kája. 

Részletesein kifejtette, hogy az 
USA által diktált eszeveszett fegy-
verkezési hajsza nyomorba dönti 
nemcsak az USA-csatlós ál.amo. 
kat, hanem még az USA dolgozó 
népét is. Idézte Wilsonnak, az USA 
u. n. „védelmi" mozgósítási hiva-
tala vezetőjének nemrégiben közzé-
tett jelentését, melyből ki derű, 
hogy az Egyesült ÁMamok haditer-
melése jelenleg háromszor annyi, 
mint 1950-ben volt és ez a haditer-
melés az eikövetkező években je. 
en tősen emelkedik még. 

A katonai programm következ-
tében a® amerikai népnek még 
fokozottabban fognak hiányozni 
a közszükségleti cikkek, mint 
az elmúlt évben, de ugyan-
akkor ez a helyzet rendkívül 
előnyös a haditermelés teriile. 
lén dolgozó monopóliumok szá. 

mára. 

Az Egyesült Államokban a létfenn-
tartási költségek az elmúlt év no. 
vemberáben 88.6 százalékkal maga-
sabbak voltak a háború előtti szín-
vonalnál és — Wilson kijelentése 
szerint — „Az infláció veszélye 
még mindig fennáll a védelmi ki-
adások szüntelen növekedése miatt-'' 

Az USA vezetői az amerikai nép. 
nek gazdasági felvirágzást Ígértek, 
de ehelyett a gazdasági romlás út-
jára vezet'k az országot. 

Wilson jelentése és Truman el-
nöknek a jelentéssel kapcsolatos 
üzenete világossá teszik, hogy 

az Egyesült Államok egész gaz. 
dasági életét az új háború elő-
készítésének vágányaira állí-

tották át. 

Ezt bizonyítja, hogy a Wilson 
jelentésében és a Truman elnök 
üzenetében felvázolt célok eleie-
sére a kongresszus több, mint 91 
milliárd dollárt szavazott meg és 
ebből az összegből több, mint 77 
milliárd dollárt közvetlenül kato-
nai célokra szántak. Ebben az 
össtegben benne van az a 100 mil-
lió dollár is, amelyből a Szovjet-
unió és a népi demokratikus or-
szágok elleni kártevő tevékenysé-
geket pénzelik. 

— Gigászi összegeket költenek 
annak előkészítésérc, hogyan 

lehelne jobban megsemmisíteni 
a békés emberek millióit, 

akik nem akarnak semilyen há-
borút. nem törekednek semilyen 
világuralomra, nem akarnak semi-
lyen gyarmatra szert tenni, akik 
csak arra törekednek, noqy nyug-
ton hagyják őket, hogy békés mun-
kában élhessék le éle'üket, sike-
reket érjenek el gazdaságuk, bé-
kés, kultúrált, boldog életük épí-
tésében. 

Visinszkij elvtárs példákkal iga-
zolta, hogy teljes mértékben csőd- j 
be jutott az imperialisták hírhedt j 
„erőhelyzet" doktrínája. \ többi 
között megemlítette, hogy a csődöt 
mondott Marshall-terv Frinciaor- ! 
szágban a gazdasági helyzet meg- | 
ingásához és a kormány bukásá-
hoz vezetett. 

Az imperialisták koreai tervei-
vel és kudarcaival kapcsolatban 
Visinszkij elvtárs kije'entet'e, nogy 
azok „elégségesek annak megér-
téséhez, hogy az elkövetkező ev-
ben milyen iövő vár a világra — 
Európára, Közép- és Távolkeleíre 
— és maaára az Euzvesúlt Álla-

mokra. ha az USA az amerikai 
monopolisták önző érdaKei'ől ve-
zettetve továbbra is folytatja ezt 
az utat: az agresszív tervek elő-
készítésének és meg valósi*.ásana ;̂ 
útját. 

Az imperialisták azonban fenn. 
akarják tartani jelenlegi külpo-
litikai irányzatukat, jóllehet 
egyre több országból egyre ha-
tározottabb figyelmeztetés hang-
zik el ez eilen az agresszív 

Irányzat ellen. 

— Az elmondottak elégségesek 
ahhoz — hangsúlyozta Visinszkij 
elvtárs —, hogy semminemű kétely 
ne maradjon abban az irányban, 
hogy sürgősen meg kell tenni az 
intézkedéseket ennek a helyzetnek 
a megváltoztalására. Ki kell kü-
szöbölni az új háború veszélyét és 
biztosítani kell a békét és a népek 
biztonságát. A Szovjetunió mon-
dotta a továbbiakban — következe-
tesen és változatlanul harcol az-
ért, hogy baráti viszonyt teremtsen 
mindéin békeszerelő országgal és ezt 
a viszonyt megszilárdítsa. 

A továbbiakban leszögezte, hogy 
az agresszív atlanti tömbhöz 
va'ó tartozás tejesen összefér-
hetetlen az ENSZ tagságával, 
majd hangsúlyozta, hogy a ka. 
real hadműveletek gyom befe. 
jezése a béke és a népek biz-
tonsága megerősítésének egyik 

legfontosabb feltétele. 

A panmindzsoná fegyverszüneti 
tárgyalásokon eddig semilyen hala-
dás nem törlént és az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének kötelessége, 
hogy a megrekedt tárgyalásokat se. 
gíise elmozdítani a holtpontról. A 
koreai tűzszünet megkötése azt je. 
leinti, hogy megakadályozzák egy 
űj háborús tűzfészek keletkezésének 
veszélyét, val amely más helyen. 

— Ajánljuk a Biztonsági Tanács-
nak — jelentette ki Visinszkij elv. 
társ — gyakoroljon befolyást a ko-

I reai harcoló felekre, hogy a jelenleg 
I folyó tárgyalások eredményeképpen 
j egyezzenek meg a hadműveletek 
mielőbbi megszüntetése érdekében. 

— Értsék meg Uraim, hogy a 
koreai háború problémájának leg. 
sürgősebb megoldása nélkül hiába 
való az önök kollektív intézkedések-
ről szóló programmjánaJ; és a fegy-
verzet fokozatos csökkentési pro-
grammjónak megtárgyalása is. 

Eziulán Visinszkij elvtárs arról 
beszélt, hogy az USA más orszá-
gok megsegítése ürügyével saját tá-
maszpontjait építi és bővíti ki a 
Szovjetunió ellen és agresszív esete, 
kedeleit a Szovjetunió lámadó 
szándékairól ezóló koholmányaival 
kendőzi. 

A Szovjetunió ezzel gz agreez-
Szlv politikával a maga béke-

politikáját állítja szembe. 

— Az új háborús veszély kikü-
szöbölése és a béke megszilárdítása 
legfontosabb garanciájaként — 
mondotta — mint a múltban úgy 
ma is. az öt nagyhatalom béke-
egyezményének megkötését javasol-
juk. Egyben, mint korábban úgy 
most is javasoljuk, hogy hívjuk 
öasze a világkonferenciát a legköze. 
lebbi jövőben. 

Rendkívül fontos kérdés az atom. 
fegyver beliüásának és a nemzet-
közi ellenőrzés létesítésének kérdése 
— mutatott rá a továbbiakban Vi-
sinszkij elvtárs és hozzátette, hogy 
a Szovjetuniónál; az atomfegyver 
fel téllen eltiltásának és az eltiltás 
végrehajtása feletti nemzetközi el. 
ler.őrzés létesítésére vonatkozó ja-
vaslata feltétlenül utat nyit a meg-
egyezés felé. 

Befejezésül hangsúlyozta, hogy 
„az új világháború veszélyének el-
hárítására, valamint a béke és a 
népek közti barátság meg zilárdí-
t áréra irányuló intézkedésekről" 
szóló szovjet javaslattervezet elfo-
gadása rendkívül fontos lépés az 
ENSZ előtt álló feladatok mego'_ 
dása terén. 

Ünnepi dísze'őadás Lenin halála évfordulóján 
A Magyar Doigozók Pártja Köz-

ponti Vezetősége az MDP buda-
pesti pártbizottsága és a fővárisi 
tanács V. I. Lenin elvtárs, a szov-1 
jet állam megalapítója hi'álának 
28. évfordulója a lkai mából 1952. ! 
január 21-én este 7 órakor az' 
Állami Operaházban ünnepi dÍ6z- 1 

előadást rendez. 

Az ünnepi beszédet Molnár Frik. 
az MDP Központi Vezetőséginek 
tagja, igazságügyminisztar tartja. 

A központi ünnepi disíelóadás-
sal egyidőben az ország tért'elén, 
megyénkben, városokban, kerüle-
tekben és üzemekben ezintén meg-
emlékező ünnepségeket tartanak 
a nagy Lenin halálának évforduló-
ján. 

A szegedi üzemek dolgozói 

értékes felajánlásokkal készülnek 

március 9-ére 

IA szegedi üzemek és vállalatok 
dolgozói a napokban tartották meg 
első neavedévi termelést értekezle-
tüket, amelyen megismerkedtek a 
ráiuk váró leiadatokkal. Ezeken az 
értekezleteken a dolgozók felszó-
lalásaikban az eddiginél több és 
jobb munkát ígérnek és szeretett 
vezérünk, Rákosi elvtárs 60-ik 
születésnapjának tiszteletére érté-
kes felajánlásokat tettek. Levele-
zőink az alábbi sorokban ezekről 
a lelkes felajánlásokról számolnak 
be szerkesztőségünknek: 

Szegedi Kender fonógyárban 

Virág Ilona, a vizesfonó dolgozója 
Rákosi elvtárs 60-ik születésnapjá-
nak tiszteletére felajánlotta, hogy 
első negyedévi tervét február 15-ére 
befejezi. Nagygyörgy Rozália vállal-
ja, hogy 4 és fé. perces szedési 
időt 4 percre csökkenti. Korsós Gi. 
zella Ígéretet tett arra, hogy már. 
ciais 9-ére eddigi 105 százalékos 
teljesítményét 110 százalékra emeli 
fel Barna Mihályné igérie, hogy 
116 százalékát 12Ó százatokra eme-
li fel. a hulladékot pedig 1 száza-
lékkal csökken;i s a do'gozók kö 
zött jó felvilágosító munkát végez 
a munkafegyelem megszilárdítása 
érdekében. Hasik a Istvánná 2 száza-
lékos teljesítmény emelést vál.alt 
Rákosi elvtárs 60-ik születésnapjá-
nak tiszteletére. 

Suszter János 

A MEZÖKER 

dolgozói március 9-ére valamcny. 
nyi.cn értékes felajánlást teltek. 
Hajdú Dezsőné a raktári dolgozók 

! nevében ajánlotta fe., hogy a 10 
] perces mozgalomban részt vesz és 
' munkája fokozásával készül Rákosi 
elvtárs 60.ik születésnapjának meg-
ünneplésére. Kiss Torma Gyula ígér-
te, hogy az aimaváioguiási selejtet 
2.4 százalékról 2 százatokra csök-
kenti. Szabó Ferencné felajánlotta, 
hogy a 100 forintra eső önköltsé. 
get újabb 2 százatokkal csökkenti. 
Csikós Józsefné Ígérte, hogy már-
cius 9-ére havi felvásárlási tervét 
125 százalékra teljesíti. 

Kiss András 

A Szegedi Szab Alpári 

Szövetkezetben 

Németh 1. József vasalómunkás 
Rákosi elvtárs iránt érzett szeretete 
és hálája feléül vállalta, hogy 
minden negyedévben 5 százi.ék-

i kai emeli teljesítményét, a selej-
tet pediq 1 százalékkal csökkenti. 
Szél Józsefné 160 százalékra lei-

| jesiti normáját. ígérte, hogy már-
t cius 9-ig, a teljesítménye emeln e 
l érdekében a gyengébb lolgor.Ck-
nak átadja munkamódszerét. Ma. 
hala Károlyné azt ígérte meg, hogv 
Rákosi elvtárs születésnapjának 
tiszteletére teljesítményét 100 szá-
zalékra emeli fel. 

Sállal Sándor 
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P Á R T É L E T 

Amióta a népnevelők példát mútatnak 

fokozódik a munkalendület a Szegedi Kender 
vizesfonó üzemrészeben 

ötéves tervünk harmadik évének 
mielőbbi sikeres befejezéséért a 
Szegedi üzemek dolgozói között is 
hatalmas lendületet vett a minden, 
napi terv teljesítéséért folyó moz. 
galom. A dolgozók az eddiginél is 
fokozottabb erővel és odaadással 
végzik munkájukat {ervük teljesíté-
séért. Naponta születnek az üze-
mekben kimagasló eredmények, 
amelyek bizonyílják, hogy a dol-
gozók fokozottabb tempóval akar. 
ják felépíteni szocialista hazánkat 
é3 mind szilárdabban akarják meg. 
állni helyüket a békéért vívott 
harcban. 

Ez a lendület, ez a hatalmas lel-
kesedés azonban csak akkor lesz 
hosszú életű és egyre fokozódó, ha 

és a népnevelők között is számo. 
san voltak olyanok, akik 

100 »ámálékon aluli 
!•(/«•<«ményl érlelt el 

Az ilyen teljesítményt elérő nép-
nevelők nem tudták úgy végezni 
felvilágosító munkájukat, ahogyan 
azt kellett volna, hiszen maguk a 
dolgozók is látták, hogy a népne-
velők edd.g inkább csak beszéltek 
és nem járlak elől jó példával. 

Az alapszervezet vezetősége fel-
ismerte a vizesfonódában mutat-
kozó hibákat és népnevelő értekez-
leten kiértékelte a népnevelők ed-
digi munkáját. Megalapították, 
hogy a népnevelők egyrésze a ter-

, . . , , , . . , i melésbon lemaradt. Még ezen a 
a pámzon-ezetek és a ^neve l ik ; n é p n e v e l ö é r t e k e z l e t o n £ a t á r o a a l o , 
felszámoljak munkájukban az edd'i<r u„„„,, „, _i„ _ . „.„ , 
mutatkozó hibáka, és hiányosságo!' vo s.f s ' v e í e t f é g e 

i, , . , .. , , . , ° = , arra vonatkozóan hogy a nép ne-

™ S J r J Z t " S t ^ a h r velők a termelési munkájukban 
f r ^ ^ l * ^ S f / J L * m»ta«kozó hiányosságoka, m,előbb 

küszöböljek ki. Az értekezleten va-
lamennyi népnevelő megfogadta az 
alapszervezet vezetőségének tar,á. 
csát- Kálmán Istvánná elvtársnó 
volt az. aki először meni oda Vata 
Rókusné elvtársnőhöz és kérte, adja 
át neki munkamódszerét. Vata elv. 
társnő 

az egész dolgozó nép. A pártszer-
vezet vezetősége és a népnevelők 
csak úgy tudnak jó munkát végezni, 
Csak úgy tudják maguk mögé fel. 
sorakoztatni a z üzem valamennyi 
do'gnzóját. ha ők maguk is nem-
csak beszélnek, hanem 

élhareotalvá válnak 

• moxgulom Sikerének 

és ők maguk is lankadailain erővel 
végzik munkájukat és jó példával 
járnak elöl. Ott, ahol a népnevelők 
becsületesen és öntudatoson hajt-
ják végre vállalt kötelezettségüket, 
az eredmény és a teljesítmény emel-
kedése szinte szemmel láthatóvá 
válik. 

A Szegedi Kenderfonógyfir V. 

alapszervezeténél, a vizesfonóban az 

elmúlt év negyedévi tervének ele. 

jén ezen a téren még bizony számos 

hibák és hiányosságok mutatkoz-

tak. Az üzemrészben sok volt a 

100 számiékon aluli teljesítő. Nem 

egy esetben sok hiba volt a selejt 

és a minőségi munka körül. S ez 

jórészben a pártszervezet éa a nép-

nevelők gyenge munkájának tud-

ható he. A népnevelők idegenkedtek 

az újtól, lebecsülték a munkamód-

szerátadási mozgalom jelentőségét 

Mtué{uea segített 

Kálmánná elvtársnőnek, aki rövid 
időn belül élenjáró dolgozó lett. 
Két gépre tért át és ma már 134 

nevelő két hónappal ezelőtt még 
csak 96 százalékos teljesítményt 
ért el. Ma már ő is 137 zsázalékos 
teljesítménnyel harcol az új tervév 
mielőbbi sikeres befejezéséért- Köz-
ben rendszeresen végez felvilágo-
sító munkát és a dolgozók szívesen 
hallgatják Fülöp elvtársnő szavait 
követik példáját, hiszen a munká-
ban is élen jár. 

Az üzemrész népneve'ői ma már 
valamennyien élenjárnak s példájuk 
magával ragadja a többi do'gozót 
is. A népnevelők jó munkájának 
köszönhelő az is, hogy a most meg-
tartóit termelési érickez'eten szá-
mosan tettek értékes felajánlást és 
megfogadták, hogy teljesítményük 
fokozásával ünnepeik meg Rákosi 
elvtárs születésnapját. A terme'ési 
értekezleten a felajánlásokban 

um alapsxervvxet népnevelői 

Jártuk élen. 

Varga Mihályné elvtársnő, aki je-
lenleg rnovember 11-i {ervén dolgo-
zik, vállalta, hogy Rákosi elvtárs 
születésnapjának tiszteletére újabb 
10 napos előnyt ér el. Ez lelkesí-
tette többi dolgozótársait is. Bába 
Antn'né vállal'ia. hogy negyedévi 
tervét két napppal, Kukovecz Jó-
zsefné 3 nappá j előbb fejezi te. 

Az V. alapszervezet népnevelői 
most azon dolgoznak, hogy vala-
mennyi dolgozó úiabb hosszúlejá-
ratú versenyszerzedést kössön, újabb 

A tejbegyüjtés ú j rend je 

a telicntartás előmozdítását, a kötelezettségek 

igazságos elosztását és az á l l am i fegyelem 

megszilárdítását szolgál ja 

százatokét ér el. Kálmán, é e!vtarsnő versenykihívásokat tegyen- Munka, 
példája nagy lelkesedést váltott k, ; juknak már eddig is jelentós ered-
valamennyi dolgozőbol és az üzem- „ténye van, meri eíd g az üzemrész 
részben a dolgozók teljesítménye dolgozóinak csaknem 20 százaléka 
jelentősen megjavult. kötött hosszúlejáratú versenyszerző-

Fülöp Mihályné elvlársnö, nép- dést. 

fl lengyel kormány jegyzéke az USH-Sioz 
Varsó (TASZSZ). Lengyelország 

kormánya január 12-án ismét jegy-

zéket intézett az USA kormányá-

hoz, amelyben tiltakozik a Truma-n 

elnök által Mdírt ,.1951. évi köl. 

csönös biztonsági törvény" elten. A 

lengyel kormány ebben a jegyzék-

ben hivatkozik az 1951 december 

l-én már az USA kormányához in-

tézett jegyzékére. 

Ma ismerkednek meg először 
az ejtőernyős ugrással 

a Szabadságharcos Szövetség bátor {iataljai 

A Magyar Szabadságharcos Szö-
vetség szegedi szervezetének szék-
házában kedden egész nap láz®s 
munka folyt. A szövetség tagjai 
ejtőernyőket csomagoltak, hogy a 
szerdai ejtőernyős ugráson minden 
rendben legyen. Ma délben 12 óra-
kor tartják meg a csongrádmegyei 
szabadságharcosok első ejtőernyős 
ugrását. Az ugráson 50 szabadság-
harcos vesz részt, közöttük nyolc 
lány. A lányok közül a legfiata-
labb Szabó Gizi, aki még be sem 
töltötte 14. életévét s most ugrik 
először. Valamennyien, lányok-fiúk 
egyaránt, fiatalok, 17—18 évesek. 

Az ugrás sikere a jó hajtoga-
tástól függ. El is sajátították aB 

ejtőernyősök az ejtőernyőhajtoga. 
tás minden fortélyát, s igy bizto-
sak benne, hogy nem lesz semmi 

ernyőjét, hogy már az első ugrásnál 
szép eredményt érjen et. Koroim 
Erzsi 14 éves fiatal lány már na. 
pok óba izgatottan készül a szerdai 
napra. Társai tréfálkoznak vele: 

— Erzsi esténként az ágyról ug-
rál le, hogy kipróbálja; milyen ér-
zés magasról leugrani. 

Steiner Margit vasúti forgalmis-
tának már ez lesz az ötödlik ugrása. 
Nagy Klára negyedák ugrásánál 
tart. Esek a fiatalok, akik munka, 
helyükön, az iskolában, a gép mel-
lett álljak meg helyüket, SZÍVÓS, 
kitartó edzéssel, tornával készültek 
fel erre a napra. Tornával edzet-
ték lábukat, testüket, hogy ruganyo-
sak legyenek s 800 méter magas-
ságból kiugorhassa<nak. 

Ma délben 12 órakor a repülő-
téren tartják meg az ejtőernyős 

hiba az ugrásnál. Az ejtőernyősök ugrást. A szegedi dolgozók közű: 
között számtaijaji diák, ipari tanuló I minél többen nézzék meg azokat a 

van, I báitor fiatalokat, alcik a Szabadság. 
Barkóezi Lajos például építőipari harcos Szövetségben készülnek fel 

tanuló, örömmel hajtogatta ejtő-1 eredményeink megvédésére. 

Tanuár vég^n vizsgáznak 
a dolgozók általános iskoláiban 
Január 15-íőt február végéig lehet jelentkezni 

az új tanfolyamokra 
Az új tanfolyamokra január 15. 

(61 február végéig lehet jelent-
kezni. 

Az ország különböző részeiben, 
436 osztályban több mint 10 ezer 
tnnu'ó tanul a do'gozók Általános 
iskoláiban. Ezek lúlnyomó része 
tú. van az V.-ik osztályon és a dol-
gozók öihónapos általános iskolá. 
jában a VI.. VII. és a Vlll.-ik osz. 
tály tananyagát tanulják. Az okta-
tás január végén fejeződik be. A 
tanu'mfinyi színvonal magas, Így 
például a VAci-út 01. számú dol-
gozók iskolájában a mult 'év júliu-
sában vizsgázol? 110 do.gozó közül 
mindössze keltő bukott javítóvizs-
gára. A végzetlek közül igen sokan 
munkahelyükön 
tásba kerültek. 

Megalakult 

az úi belga kormány 

Brüsszel (MTI). Megalakult a 

belga kormány — jelenti az AFP. 

Miniszterelnök Jean Van Houtte-

Az új kormányban a külügyi tár-

A lengyel kormány korábbi jegy-
zőkében megdönthetetlen bizonyíté-
kokat sorolt fel arról, hogy az 
USA kormánya hosszú évek óta 
rendszeres, tervszerű kémtevékeny-
séget folytat a lengyel nép és a 
lengyet állam ellen. A lengyel kor. 
mány jegyzékében kifejtette, hogy 
a Trnman elnök által aláírt tör. 
vény durva beavatkozási kísérletet 
jelent Lengyelország belügyeibe. 

A lengyel kormány újabb — ja-
nuár 12-i jegyzéke rámutat, hogy 
az USA kormánya 1951 december 
24-1 válaszjegyzékében egyef.cn 
olyan lényeges érvet actm tudott fel. 
hozni, amely kélségbe vonná azokat 
az okmányszerű adatokikal megin-
dokolt vádakat, hogy az USA a 
nemzetközi kölcsönös kapcsolatok, 
a biztonság és a közrend alapvető 
elvei el^n irányuló tevékenységet 
szervez. 

A jegyzék a továbbiakban .©szö-
gezi, hogy a lengyel kormány az 

1951 december 1-i jegyzékében kö-
zölt tényeken kívül több olyan bi-
zonyítékokkal is rendelkezik, ame. 
lyekből kiderül, hogy az amerikai 
kormány diverziós és kémszervei 
Nyugat-Németország területén, va. 
lamint Berlin nyugati övezetéiben 
szervezték meg központjaikat. ,,Ezek 
a központok — hangsúlyozza a 
jegyzék — nem kímélve a pénzt és 
nem rettenve vissza a zsarolástól 
sem, különösen ftz utóbbi időben 
különféle, Lengyelországból meg-
szökött bűnözők és más züllött ele-
mek körében diverzánsiokat, kémeket 
és terroristákat toboroznak-'4 

A jegyzék ezután az egyes kém-

központok pontos helyét megjelölve 

többek között megemlíti, hogy az 

amerika i kém iskolák egyike Biele-

feldben működik. Ebben a kémisko. 

Iában képezték ki három lengyel di. 

verzánst, akiket később letartóz-

tatlak. 1951 második felében Len-

gyelországba küldték azt az öt ké-

met, akiket a varsói katonai bíró-

ság 1952 január 7-én ítélt halálra. 

Befejezésül a jegyzék megáll a. 

pítja: „A lengyel kormány ezek és 

a korábban felsorolt mcgdönihetet-

len tények a.apján, mint alaptala-

nokat elutasítja az amerikai kor-

mány 1951 december 24-i jegyzé. 

kében felsorolt érveket és teljes 

mértékben fenntartja azt a követe. 

A begyűjtési minisztérium első 
rendelete az 1952. évi állami tej-
begyüj lésről szól. Hz évben a tel-
jes állami szükségtelet kötelező 

| tejbeadásral biztosítjuk. Az új 
' tejbegyüjlési rendelet lényegesen 
küönbözik a mult évben kiadóit 

I rendelettől. A leglényegesebb el-
; térés, hogy a tejbeadísi kötelezett-
ség kivetésénél. — ami m itt évben 
csak a tehénállomány alapján tör-
tént. — ezévben rátérünk reszben 
a földterület alapján való kive-
tésre. 1953-ban pedig a teibeadás 
köle'ezettségét már kizárólag a 
földterület alapján állapítják majd 
meg. Az ezévi begyűjtési rende-
let kétirányú átmenetét biztosit. 
Az egyik az hogy csak nyolc hol-
don felül vetik ki a földterület 

! alapján a tejbeadási kötelezett-
séget, a földlerü.et melleit azon-
ban a tejbesvüilési rendelet figye-
lembe veszi a tehénállomány nagy-

ságát is. 8 holdon alul pedig csak 
a tehéntérlók adnak be tejel. A 
másik irányban olymódon liizlo-

jsitja a rendelet az átmenetei, hogy 
J ha a 8 holdon felüli termelőnek 
' nincs tehene, vagy kevesebb a 
| tehene, teibeadását ezévben telje-
sen vagy részben helyettesítheti 
más cikkekkel is: oeadúat juh-
tejet. juhgomolyát, tyúktojást, 
vagy sertészsírt 

Egy másik jelentős eltérés az 
idei rendeletben a mult évivel 
szemben az, hogy nem felülről ál-
lapítják meg mennyi az egyes le-
héntartók havi kötelezettsége, ha-
nem a végrehajtóbizoi+ság a ter-
melő jelenlétében áttanítja meg a 
tejbeadási kötelezettséget, s min-
den egves ' termelővel megbeszéli, 
hogy a termelő a tehén szárazon 
állása miatt az év melyik három 
hónaniában szüneteltetliell a tej-
beadást és hogy a többi hónap-
ban hogyan akarja elosztani az 
évi beadási mennyiséget. Tisz-
tázzák a termelővel azt a kérdést 
is, hogy a termeld milven cikkei 
akarja tejbeadását helyettesíteni, 
ha erre a rendelet szarint jogosult. 

A rendelet intézkedései állat-
tenyésztésünk fejlesztését szol-
gálják. elsősorban azzal, hogy 
minden olyan gazdaságtól meg-
kívánják a tejbeadást — tehát a 
tehéntartást. — ame'y képes a 
tehén eltartására. Másodszor úgy 
szolgálja a rendelet az állatte-
nyésztés fejlesztését,- hogy több 
tehén tartása ulán kedvezményt 
nyújt. A második tehén után 8 
holdon alul is kevesebb lejet kell 
beadni, mint az első tehén után. 
A 8 holdon felü l gazdaságra pe-
dig, ahol a földterület ulán kell 
a beadást teljesíteni, a második, 
illetve a többi tehén után viszony-
lagosan egyre csökkenő kötele-
zettség hárul. Egy 10 holdas gaz-
dának például, ha legfeljebb egy 
tehenei tart, az I. tájegységit cso-
portban évi 840 liter fejtet kell be-
adnia. Ha két tehene van, akkor 
együttes kötelezettsége a két 
tehén után csak 1200 Uter. Tehát 
ugyanazon a földterületen a má-
sodik tehén után már nem 840 
liter, hanem 360 liter a tejbeadási 
kötelezettség. 

A kulákok a megállapított ma-
gasabb kulcs szerint te'.jsslldk be-
adásukat. 

A rendelet a beadás szempontjá-
ból az országol négy tájegységre 
osztja, a termelési viszonyoknak és 
a tehénfajtáknak megfelelően. Az 
I. tájegységben a legmagasabb, a 
IV. tájegységben a legalacsonyabb 
a beadás kötelezettsége. 

A rendelet előírja, hogy az ál-
lami gazdaságok kötelesek tejter-
melésüket legalább helven száza-

lékára szállítási széwSdést kötui a 
Tejbegyüjlő Altami Vállalattal, 

j A termelőszövetkezeteknél és a 
111. tipusú termeiőszóvedkezati 
csoportoknál n rendelet főleg az-
zal mozdítja elő az állattenyésztés 
fejlesztését, hogy ezek földterüle-
tük ulán adják be a telet és pedig 
25 holdankint egy teaénnek meg-
felelő tejtermelés után kell a 
beadást teljesíteni. A tszek és 
tszcsk a tehénállomány fejleszté-
sére Július l-ig haladékot kap-
hatnak. ^ 

Előmozdítja a rendelet a tehéirt 
tartást a házláji garóálkodáhban 
is azzal, hogy 10 százalékos be-
adási kedvezményt ad a tszcs-lag 
háztáji tehene ulán, továbbá 50 
százalékos kedvezményt ad egy 
éven kérésziül a háztáji gazdaságba 
beálliiolt előhasi üszó után. 

A boriúnevetésre szerződést kölő 
gazdának is jelentós kedvezményt 
bizlosíl ,a rendelet a nevelés idő-
tartamára. Ezenkívül mindenki, 
aki igazoltan borjút nevel, ha nem 
i.s köl szerződést, akkor is 10 szá-
za ékes kedvezményben részesül a 
tejbeadás teljesítésében. 
I A rendelet a beadott tej minő-
ségének javítását is szem elölt 
tartja, ösztönzi a termelőket több 
és jobb tej termelésére. Ezért « 
évben mindenütt bevezetik már a 
tej zsírtartalom 6zerin:i átvételét 
és az átlagosnál magasabb zsír-
százalékot emelkedő prémiummal 
jutalmazzák. Viszont a három szá-
zalékon aluli zsírtartalmú tejet 
nem számítják be a beadási köte-

I lezettségbe és ilyen esetben vizs-
! gálától, sőt bünletö eljárást indi-
j lanak a termelő ellen, mert atapua 
! a feltevés, hogy a tejet meghami-
sította. 

Ezeken az alapelveken kivül a 
' tejbegyüjlési rendeletben tokezot-
I tan érvényesül az állami fegye-
; lemnek. — ez esetben a beadási 
: köteleze'teég pontos teljesítésének 
j a biztosítása. Ez egyúttal a taná-
1 csokra is komoly 'eladatokat tó, 
mert nekik kell biztosítani az ál-
lami fegyelem érvényesülését A 
tanácsokon kívül a tejipari dol-
gozóknak, elsősorban a teikeze-
löknek feladata a rendelet elő-
nyeit megismerietni a dolgozó pa-
rasztsággal. 

A rendelet megáltapltia, hogy 
a beadási kötelezettség teljesítése 
minden más szükségletet meg-
előz. mind az állami gazdasa-
gokban, mind a termelőszövetke-
zetekben és termelőcsoportokban, 
mind az egyéni gazdáknál. Szigo-
rúan bünteti a rende'et azt. ha a 
gazda nem jelenti be akár, Hogy 
tehenet vásárolt, akár pedig, hogy 
előhasi üszője fejőssé vá'.t A be-
adási kötelezettséget havonta kelt 
teljesíteni és az elmaradásért ha-
vonta számoltatják el a gazdát, 
úgysztotén kártérítést szabnak ki, 
ha a kitűzött határidőn belül nem 
pótolja a beadást. A kártérítés 
megfizetése nem mentesít az el-
maradt tej pótlólagos beadásának 
kötelezettsége alól. Az 1951, évi 
hátralékot is pótolni kell. 

I Az új tejbegyüjté3Í rendszer 
1 előnyös a termelőkre azért is, 
mert minden forga'mi korlátozást 

i felold. A gazda szabadon érté-
kesitheW a beadási kötelezettség 
teljesítése után fennmaradó lejét 
és tejtermékét, amivel tovább' ál-
landó magas jövedelmet biztosít-
hat magának. 

A rendelet megvalóíitija a szo-
cialista tervgazdálkodás egyik 
jellemző vonását: a tömegeknek a 
tervezésbe és a tervek végrehaj-
tásába való bekapcsolását. 

jövő héten Szegeden szerepel 
a 140 tagn JHaz&uxLze-eggüttes 

cát Van Zeeland, az igazságügy, 

mn'^'sabb " écosz- I miniszteri tárcát pedig Joseph Fho.j lését, hogy érvénytelenítsék az 1951 
lliea volt miniszterelnök kapta. i október 10-1 törvényt." 

Budapesten hatalmas sikerrel 
szerepelt a „Mttzowsze" Lengyel 
Népi Ének. és Táncegyüttes. Sze. 
ged dolgozóinak is nemsokára al-
kalmuk lesz megismerni a 140 tagú 
együttes gyönyörű művészi mun-
káját, mert 23-án, szerdán esile fél 
8 órai kezdettel a Szegedi Nemzeti 
Színházban rendeznek előadást. 
Műsorukat főként Közép-Lengyel-
ország népi kullúrkincseiből állítot-
ták össze és ezzel szereznek nem-
csak nagyszerű szórakozást, de 
egyben művészi élményt a szegedi 
dolgozóknál; is. 

Az együttes 1949_ben alakult, Ta-
deus Sygielynski ldlűnő legyen ze-
neszerző vezetésével. Különösen so-
kat tanultak a világhírű Pjainyic. 
kij-együtteslő], amelynek lengyelor-
szági szereplése teremtette meg a 

döntő segítséget aiz együttes meg-
alakulásához. Azóla 1950-ben tíz-
szer, 1951-ben pedig negyvennyolc-
szor léptek fel pompás műsoruk-
kal. Tavaly elnyerték a Lengyel 
Állami Művészeti Díj I. fokozatát. 
Nagy sikerrel szerepeltek Moszkvá-
ban, Minszkben és Kievbcn is. Ál-
landó székhelyük Karolinbam, Var-
sóiéi mintegy 50 kilométerre felevő 
gyönyörű kastélyban van, ahol ál-
landóan képezik, fejlesztik magukat 
művé-zcli és ideológiai téren egy-
aránt. Az együt leesel Szegedre jön 
Paplirski koreográfus is, aki a Bu. 
dapusli Állami Operaházban Mond-
uszkonak, a lengyel nép egyik leg-
nagyobb zenei lángé]mij ónok ,,Hal. 
ka" című operája táneszámait ta-

'nítoita be. 
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Három igazgató Gerő elvtárs beszédéről 
Szerte az országban nagy vissz. 

hangra talált Gerő elvtárs január 
lt-én mondott beszéde és Rákosi 
elvtárs felszólalása. A dolgozók 
nagy érdeklődéssel tanulmányoz-
ták az 1951. év gazdasági munká. 
jának eredményeit, hiányosságait [ 
és az 1952-es évben rájuk váró' 
feladatokat. Új szempontolcat, új j 
irányelveket nyújt Gerő elvtárs' 
beszédében dolgozóink felé. Kiilö.! 
nősen az üzemek vezetői, az igaz-! 
gatók felé. A termelőeszközök; 
jobb kihasználása, a fegyelem 
megszilárdítása, az önköltség 
csökkentése, a minőség megjaví-
tása, a vezetés színvonalának eme. 
lése a szegedi üzemek előtt is 
súlyponti kérdés. Mindezekhez I 
nyújt nagy segítséget a beszéd 
tanulmányozása. Erről beszél há-
rom szegcdi vállalat igazgatója: 

Harc a munkafegyelemért 
a Szegedi Kenderben 

A Szegedi Kendorfonógyárban a 
szép termelési eredmények melleit 
az clmull évben komoly hiányossá-
gok is vollak. Különösen a munka-
fegyelem és a szakkáder-utánpóttás 
teién. 

Felvettük mi ez ellen a harcot 
— mondja Földi Mihály, a vá Halai 
igazgatója —, de telje® mértükben 
mégsem sikerült megszüntetni. 
Gerő elvtárs beszéde felnyitó ta ai 
szemünk»l. A notórius munkafogye, I 
lemlazílók ellen mindemkor a leg- | 
szigorúbban alkalmazzuk az új 
munka törvényt. Az igazolatlan hi- 1 

ányzásol; megszüntetésének érdeké- i 
ben kedvezményeket is leszünk. | 
Megvalósítjuk, hogy a csecsemő-
otthonunkból a gyermekekel csak 
hetenként vigyék haza a szülők. Ez. 
zel megszüntetjük a távolmaradá-
sok lehetőségét ezen a léron is. 

— Gerő elvtárs beszéde után a 
vezelö-káderc'nk nevelésére is még 
nagyobb gondol fordítunk. A műve-
zető továbbképző tanfolyamion belül 
eddig a „tervszerű megelőző kar. 
banlartásról, a textilipar talpkövé-
ről" tarlolturfl; előadási és a hólon 
kerül sor az öná'ló elszámolás is. 
mertetésére. Gerő elvtárs beszédé-
nek különösen az a része érdekel — 
folytatja Földi elvtárs —, amely az 
üzemek igazgatóinak munkájáról 

szól. Olvasás közben meglepődlem, 
amikor Gerő elvtárs arról beszélt] 
hogy a jó munkál; jutalmazása 
gyakran, de helytelenül „pofapénz-
jellcgű". Egy alkalommal a mi 
üzemünkben, a Szegedi Kenderfo. 
nőben, is voliak ilyen hangok. A 
kézigereben do'gozói vetették fel, 
hogy nálunk „pofára" megy a ju-
talomddosztáa. Hogy ez mennyire 
helytelen felfogás, azt azonnal meg. 
magyaráztuk a dolgozóknak. De ta-
nul tünk ebből az esetből és Gerö 
elvtárs szavaiból, amikor a követke-
zőket mondotta: Jutalmazni 

olymódon kell, hogy a dolgozó cm. 
berl felemelje és közös ügyünket, a 
termelést, a népgazdaság szocialista 
épVéeét előbbre vigye ..." 

Ezután nemcsak a 100 százalé-
kom felül termelőiket, hanem azokat 
a dolgozókat is megjutalmazzuk, 
akik alacsony termelésükről felküz. 
dik magukat a 100 százalékra. 

Megszüntetik 
a „hajrá-munkát" 

a D É M A Cipőgyárban 

A Déma Cipőgyár dolgozói az 
1951-es tervüket éppen, hogy csal; 
teljesíteni tudták. Ennok oka a 
helytelen munkamegszervezés s a 
szervezetlen anyagól osztás volt. Az 
1952-es évi tervük teljesítéséhez 
nagy segítséget nyújt Gerő elvtárs 
beszéde. 

— Amikor a minőségi munka 
megjavításáról, mint föladatról ol. 
vasiam — mondja Tólh Béla, a 
Déma Cipőgyár igazgatója —, 
mindjárt saját üzemünkre gondol-
tam. Ezen a téren sok tennivalónk 
van. A mánőoégi munka terén az 
elmúlt évben B0 százalékol tudtunk 
csak elinti, év végére 90 százalékra 
fokozluk ezt az eredményt. A to-
vábbi stikerek érdekében megalakít-
juk a minösi'-g-r 11 nőrző csoporlot, 
amelynek tagjai már az anyagnál 
ás a gyárlás közben ellenőrző mun-
kálatokat végeznek. Mini ahogy 
Gerő elvlárs mondotta, nálunk is kii 
kell építeni még jobban a fel lós 
egyszemélyi vezetést. Ne forduljon 
elő úgy, mint a mult évben, hogy a 
gyenge termeléseknek gyakran a 
mesterek voltai; az okai. Munká-
jukból hiányzott a kezdeményezés, 
az újért való küzdelem. Üzemünkre 

jellemző, hogy egy.egy hónap ele-
jén gyengén termelünk s csak a hó-
nap végén kezdünk a hajrá-mun-
kára. Gerő elvlárs beszédéből azi a 
következtetési vontam le, hogy min. 
den nap minden órában úgy kell 
dolgoznunk, mintha a jelen pilla-
nattól függne évi tervünk sikere. 

M i n ő s é o i s z a l a g o k 

a R u h a g y á r b a n 

A Ruhagyár igazgatójától kaptuk 
az alábbi levelet: 

Amikor olvastam Gerő elvtárs be-
szédének azl a részét, melyben is-
merteti, hogy munkásosztályunk be-
csülettel teljesítette kötelességét az 
1951-es terv végrehajtásával, úgy 
ereztem, mintiia üzemünk dolgozói-
ról is külön beszélt volna. A -ii 
üzemünknek, a Szegedi R .diagyár. 
niaik dolgozói is becsüleltel mgál't&k 
helyüket a munka fromiján. Halár-
idő előtt teljesítettük feladatunkat. 
Hiányosságaink azonban nekünk is 
vanrak. Ezek most a Gerő elvlárs 
beszédének tanulmányozása során, 
métginkább• napvilágra kerülnek. Az 
anyag takarékosságot s a Gazda. 

] mozgalmat meg fokozottabban ki-
! raílosítjük. A termelőeszközök jobb 
I kihasználása érdekében profilozást 
hajtunk végre, ezzel egyidejűleg a 
mur.kaerőgazdálkodá;unk is tervsze. 

; rűbb lesz. Az önköltségcsökkentés 
j érdekében műszaki fejlesztési íer. 
' vünk célkitűzéseit közelebb hozzuk 
i Eddigi kél minőségi szalagunk he-
| lyetl nyolc szalagot fejlesztünk fel, 
l minőségi nivóra. Ezeknek a szala-
[goknak munkája felett már r.em kell 
iMEO el]enőrzést gyakorolná. A ve-
zelés színvonalának emelése érde-

Ikében ma indult meg üzemünkben 
|a 8 hónapos művezetőképző lanfo. 
i lyam. Az egyszemélyi felelősség el-
j \ét a legkisebb munknegységokig 
I megvalósítjuk, hogy üzemünkben 
lelio-en felszámoljuk a munkafe-
gyelem lazaságait, a miniszterta-
nács határozatát érvényre juttassuk. 
Mindenképpen azon igyekszünk, 
hogy Párlunk úlmu'aláfát követve, 
üzemünk teljesítse azokal a köteles-
ségeket. amit az 1952-es feszített 
tervévben népgazdaságunk szá. 
munkra kijelölt. 

Kuli Fülöp, 

a Ruhagyár igazgatója. 

DISZ-szervezeteink feladata 
a félévi kollokviumok s: kere érdekeken 

Új emberek nevelésére készülnek 
a szegedi pedagógiai főiskolások 

Igen szép eredmények 
szüle'nek 

a félévi vizsgák során 

,Marxistának lenni annyi, mint 
alkotónak lenni!" — hirdeti a fel-
irat a Szegedi Pedagógiai Főiskola 
egyik tantermében. A felirat alatt 
négy elsőéves fiatal üt és egyiPr'ik 
— Kenderesi Klára — éppen a kijl-
polilikai helyzetről beszél dr. ^Ag'gs. 
Ion György elvtársnak, a Főishjla 
igazgatójának. 

Marxizmus-leninizmusból folyik a 
•vizsga, de a bensőséges hangulat 
sokkal inkább valamiféle közvetlen 
beszélgetésre emlékeztet és ez igen 
biztató, bátorító a hatigatóság szá-
mára. A kérdések mégsem köny. 
nyűek alaposan tisztában kell lenni 
a Bolsevik Párt történetének az 
anyagbavágó szakaszával, de 
ugyanakkor a bel- és külpolitikai 
helyzettel is. 

Kenderesi Klára válaszai bizto-
san hangzanak Ágoston elvtárs kér_ 
déseire, értelmesen magyarázza el 
a többi közöli a Mnrtov-vita lénye-
gét és felelete után az indexébe 
írott jeles szépen bizonyítja, hogy 
hálás azért a mintegy 300 forint 
ösztöndíjért, tanulási lehelőségéjt, 
amelyet a népi demokrácia biztosít 
számára. 

• 
A szegedi Pedagógiai Főiskola 

eddigi vizsgaeredményei azt mu. 
taiják, hogy nem is vallanak szé-
gyenít sem a nevelők, sem a diákok 
a félévi munkával. Január eleje óta 
folynak a vizsgák és közel 700 hall. 
gatónak kell ezek során tanúságot 
tennie szorgalmáról, tudásáról. 

— Marxizmus-leninizmusból je-
lenleg az első évfolyam vizsgázik s 
az eddigi eredmény 4.2 körül mo-
zog, tehát igen kielégítő, — me 
sélle Solti Jánosné elvlársnö, a Fő. 
iskola tanulmányi osztályának ve-
zetője. — Valamennyi tárgy vizsga-
eredményeit együttvéve az elsőéve 
seknél 3.4 az összátlag, a másod* 
éveseknél pedig 3.8. Ez igen Szép 
eredménynek számft. különösen, ha 
tekintetbe vesszük, hogy az idén 
sokkal szigorúbbak a vizsgakövetel-
mények. 

— Az eredmények egyébként 
napról-napra jobbak, — amint ar-
ról d.r. Ágoston György elvtárs, a 
FŐuko'a igazgatója beszélt. Azt ta. 
paszlaijuk — mondotta —, hogy a 
hallgatókat még jobb munkára lel-
kesítette a vizsgaidőszak. A leg-
gyengébben talán a matematika 

megy. mert az alapismereteknél sok 
a hiányosság. 

A vizsgák eredményei 
igen tanulságosak lehetnek a kö-
zépiskolai nevelők és DISZ szerve, 
zetek számára is. Ágoston elvtárs 
ugyanis elmondotta, hogy bár a 
marxizmus-len.nizrnus -izsgák 
aránylag igen szépek, de mégis az 
első éveseknél ezen a 'éren komoly 
nehézségeik mutatkoztak. Ennek 
oka, hogy a középiskolában sok 
helyen nem elég behatóan foglal-
koztak velük ezen a téren. Főként 
a történelem és alkotmánytan ke. 
relében kellene — kevés kivétellel 
— többel kapniok. Igen sokuknak 
kevés a mozgalmi élményük is, 
amely viszont a középiskolai DISZ 
szervezetek hibája. Ez az oka az-
után, hogy a marxizmus-leninizmus 
így egyelőre inkább csak tanlárgy, 
m'nl va'óban élmény számukra, bár 
a Főiskolán eltöltött félév óriási 
f e j l ő d é s t eredménvezéit. 

A főiskolai DISZ bizollság 
a vizsga.dö alatt fokozott gondM 
fordít az agitációra, amelynek kö-
zéppontjában most a minél jobb 
vizsgaeredmények elérése, a vizsgá-
kon való pontos, felkészült megje-
lenésire való ösztönzés áll. Ennek 
érdekében tartott kedden délután is 
megbeszélését a főiskolai DISZ-bi 
zottság. Kezdetben, a szüne't ulán 
mutatkozott ugyan visszaesés ezen 
a téren és úgy látszott, mintha va 
lósággal eltűnt volna a DISZ a 
Főiskoláról. A vizsgaeredményeket 
az első napokban nem lelték ki a 
faiiúságra, de azulán hamarosan 
észrevették ezt a hibájukat s ma 
már naponta olvashatják a hallga-
tók az eredményeket. Ez igen ser 
ken tő a további ió munkára. 

Dobóvári Zoltán elvtárs DIS7-
liikár ma "a ts példát mutat a Hall-
gatóság számára és például éppen 

szombaton vizsgázott jeles-e ál-
lattanból. Munkájában szorosan 
együtt dolgozik az :fjústógl párt-
szervezettel, amelynek ti'ikara Fo-
nód Ferenc elvtárs ugyancsak 
példát mutatott jeles vizsgaered-
ményeivel. Hozzájuk hasonlóan 
a Főiskola valamennyi kommu-
nista hallgatójának, a DISZ vala-
mennyi funkcionáriusának élen 
kell járni ezen a téren is. Leg-
többjük meg is felel ezeknek a 
követelményeknek. 

A vizsgák arra is rávilágítottak, 
hogy a DISZ-nek még többet ke'-í 
foglalkoznia a hallgatók rendsze-
res napi politikai nevelésével. Az 
időszerű politikai kérdésekkel való 
foglalkozás ugyanis inkább csak 
kampányszerű és igen sokan a 
félév folyamán nem folyamatosan, 
csupán csak az utolsó belekben 
..kapcsoltak rá" az újságolvasásra, 
a napi politikai kérdésekkel való 
foglalkozásra. 

A szakérettségizett hallgatók 
; érdemelnek általában igen szép 
1 dicséretet. Számukra különösen 
j nagy erőfeszítést jelentett a vizs-
, gára való felkészülés, mégis ered-
, ményeik a legjobbak közé tartóz-
nak. Pelró Illés biológiai-földrajz-
szakos hallgató például minden 

: szaktárgyból ötösre, léhát a leg-
I jobb eredménnyel vizsgázott, pedig 
] e mellett tanulmányi csoportvezető 
, is. De hozzá hasonlóan Susánszki 
! Teréz matematikus tiszta jelesre 
'vizsgázott', kiváló Nagy Ilona ma. 
tematikus és még sok más szak-
érettségizett. 

Napon a újabb és újabb fiatalok 
csoportjai ülnek a Főiskola külön-
böző termeinek padjaiban s számol-
nak be tudásukról professzoraiknak. 
A szegedi Főiskolán is új szellemű 
fiatalság új, jobb keretek között 
készül fel a szocializmust épílö új 
emberek nevelésére. 

A Schuman-terv rat if ikálása u t án 

a bonn i hadügymin isz tér ium felál l í tása 

ke rü l nap i rendre 

Sztálin elvlárs mulaloit rá, hogy 
a szocializmus teljes felépítéséig a 
proletárdiktatúra feladatai közül az 
egyik homloktérbe lépő feladat ,a 
kultúrforradalrrm szervezése", ,,az 
állami szervek kulturális nevelő, 
munkája". 

Annak a hatalmas' fejlődésnek a 
lendülete, amelyen országunk a 
felems.ll ötéves terv soiá" halad, 
döntő halassal voil a szegedi egye-
temre cs főiskola életére is. Ez a 
hálás megmutatkozik löbbek között 
abban a nagyarányú támogatásban, 
melyet Páriunk kezdeményezésére 
a dolgozó nép állama nyujl egye-
temi hallgatóinknak, ifjúságunknak. 
Elég tényként megemlíteni azt 

1 hogy pb: a Szegedi Pedagógiai Fő. 
J iskolán a tavalyi 1 millió 500.000 
I forinttal szemben az idei ö z'öndí-
íjak összege eléri a 2,300.000 forin-
tot, vagy, hogy ebben a tanévben 
kö2al nyolcszáz egyetemi hallgató-
val tanul több Szegc-den, mint ta-
valy. 

Hallgatóink éltek a Párlunk 
nyújtatta lehetőségekkel s rendsze-
res tanulmányi munkával készüllel; 
fel a félévvégi kollokviumokra. Ja . 

jnuár 1 óta folynak az egyetemeken 
:és főiskolán a vizsgáztatások. Ezek 
'az eredmények mulatják, hogyan 
j teljesítették Pártunk, dolgozó né-
j pünl; iránti kötelességüket egyetemi 
'és főiskolai hallgatóink; másrészt 
megmutatják, hogy DlSZ-szervcze-
teink milyen munkát végeztek leg-
fonlosabb középponti feladatuk vég. 
lehajlásánál: a tanulmányi munka 
politikai alátámasztásán Í1 és elöse. 
gílésénél. Az eredmények bizonyít-
ják, hogy a pártszervezetek vezeté-
se és irányítása mellett D1SZ-
szervezs leink megálltál; helyüket. 
Hallgatóink nagy többsége a kollok-
viumokban emélyüll tudásról, ala. 
pos felkészülésről tesz tanúbizony-
ságot. A kollokviumok az előre meg-
határozott tervek alapján folynak. 
A kollokviumokon megállják helyü-
ket a munkás- és parasz származású 
fiatalok, mint pl.: Fehér Józisef 
elvtárs szakérettségis hallgató, aki 
a matematikai szak I. évfolyamán 
tanul, eddigi kollokviumai m'nd je-
lesek. vagy Kenderes István elv-
társ, szakérettségis II. éves böl-
csészhal 'galó, aki szintén minden 
kollokviumából jelesen végzett. I. 
éveseinknek első komoly erőpróbája 
egyetemi munkájukban a mostani 
vizsga. Mint az eredmények mutat-
ják, első éveseink is megállják he-
lyüket. Az e'ső évesei; Kiss vegyész 
csoport kollokviumi átlaga kémiá-
ból 4.6; a közlekedési egyetem 
egyik elsőéves csoportja 4 59-es á'-
laggal kollokvált marxizmusból. Az 
egyik matematikus csoport orosz 
állaga 4.8. Ezek az eredmények 
nem utolsó sorban a DISZ állal 
szervezett ianulópárok helyesságét 
és jó munkáját hivalottak bizonyí-
tani. DlSZ-szervezeleir.k a gyen-
gébb tanulók meilé a tanulmányilag 
legjobb hallgatókat állították, akik 
az elvtársi segítséggol, módszereik 
átadásán keresztül nyújtattál; ré 
szűkre támogatást. 

A munkásosztály példája nyomán 
dr. Kalmár László professzor elv. 
társ kezdeményezésére a Bolyai In-
tézetben bevezették a Rőder.mozgai-
mat, mely a helyes tanulási mód-
szerek á'adásából, tapasztalatcseré, 
bői áll, hogy az egyes kimagasló 
eredmények mellett általános szín. 
vonalemelkedési érjenek el hallga-
tóink. DISZ-szervezeteink vezetősé-
gei megszervezik, hogy az egyes 
csoportokon belül a marxista kot-
lokviumokat megelőző napon hall-
gatóink beszéljék meg a legfon'o. 

.subb napi politikai eseményeket, a 
I legfontosabb anyagrészeket, hogy 
ezzel is elősegítsék a marxista kol-
lokviumok eredményességét. 

E szép eredmények eléréséhez s 
Párt segítsége mellett nagymérték-
ben hozzájárult az egyetemi DISZ-
bizotlságok s DISZ alapszervezeti 
vezetők személyis példamutatása is. 
Az egyetemi BISZ-bizottság titká. 
ra. Székely Sándor elvtárs, eddigi 
geometriai és analízis kollokviumait 
jelesen lelte le, vagy Bakos László 
elvtárs, TTK.kan DISZ-bizoliság 
titkára, aki szintén jelesen kollok. 
váll. 

Azonban helytelen volna az elért 
eredmények mellett meg nem emié. 
kezni munkánk során elkövetelt fo-
gyatékosságokról. Jól szereplő cso-
portjaink mellett vanrak gyenge 
eredményt elért csoportok is. A Pe. 
d'Sigógiai Főiskola egy.k első éve® 
DISZ-csoportjának elért állagered-
ménye 2.9 volt. Eg-yes DISZ-szerve. 
ze'.elnk, pl.: a matematikus L alap-
szervezet. nagy hibát követelt el, 
amikor nem foglalkozott fokozott 
gonddal a munkáshallgatók és szak. 
'érettségis fiatalok tanüményi mun-
' ka iával. Ennek tudható be, hogy as 
előbb említett alapszervezetnek egy 
csoportja — 3 szakérettségis hall-
gató — nem felelt meg a kolfekvi-
umoknál. Ezek az elvtársak nem 
kapták meg a kellő támogatási a 
csoport jó tanulóitól, a DlSZ-veze-
tőségtől, cmely segítette volna őkef 
a kollokviumokra való felkészülés, 
sói. 

DISZ.szervezeteink legsúlyosabb 
hibája abban mutatkozik, hogy 
nem számolnak eléggé a lemorzsoló-
dás fennálló veszélyével amelyet 
legtöbb esetben a tanulmányi mun-
kától való megtorpanás eredmé-
nyez az ellenség sugalmazására. 
Ez a veszély különösön az I. éves 
hallgatóknál va'amennyi tagnál 
fennáll: Pl.: a Főiskolán 3 hall-
gató, a TTK matematikai szakon 
szintén 3 hallgató teli olyan kijelen-
tést, hogy a második félévben netn 
folytatja tanulmányait. 

Szervezeteinknek tisztában kell 
lenniük hatalmas felelősségükkel 
ebben a kérdésben is. Az egyele. 
mekrfíl való lemorzsolódás hézago-
kat. hiányokat jelent felemell köz-
oktatásügyi tervünk teljesítésében, 
tehát egyrészt a bukott, vagy gyen-
génálló hallgatói; számára a legna-
gyobbarányú segítségei, támogatást 
adják meg, hogy hátralévő kollok-
viumukat eredményesen tudják le-
tenni; másrészt a nevelőmur.kán 
keresztül magyarázzák meg ezeknek 
a hallgatóknak, hogy adott szavukat 
szegik meg. hogy dolgozó népünk 
áldozatvállalását becsülik |c, ha le-
morzsolódnak. dolgozóinkat, fiatal, 
ságunkat és nem utolsó sorban ön-
magukat csapják ba, ha megtorpan, 
r.ck a nehézségek előtt és ollhsgy. 
ják az egyetemei. Szervezeteink ezt 
a munkát tekintsék döntő feladat-
nak. 

De nyújtsanak hathatós segílséget 
DISZ-szervcze'eink a többi meg nem 
bukott, de gyengcnáiló hallgatóinak 
is. 

DlSZ.ifjúgárdistáink az elkövet, 
kezendőkben serkentsék még na-
gyobb, még lendületesebb mu kára 
hallgatóinkat, hogy a vizsgaidőszak 
befejezésével eredményekkel gazda, 
gon jelenthessük Pártunknak és Rá-
kosi elvtársnak: a szegedi egyete-
mek és főiskola hallgatói teljesítet-
ték az ötéves terv ránkeső részének 
az 1951—Ő2.es tanév első félévének 
részlettervét. 

Savanya József, 
DISZ megyei titkár. 

Berlin, (MTI). Miután Adenaucr 
, bábkancellár keresztül hajszolta a 
| bonni parlamenlben a békee.lenes 
Schuman-terv ratifikálását, mos't a 

, háborús előkészületek útján továb. 
t bi lépésre, a bonni kormány had-

ügyminisztériumának felállítására 
kerül sor. 

Adenauer első hadügyminisztere 
Theodor Biank, a nyugatnémet sza. 
kadárkormány jelenlegi „főszá.lás. 
mestere" lesz. 

Számos jugoszláv diák kénytelen abbahagyni 
tanulmányait 

A „Manchester Guardian" a jugoszláv egyeíemi helyzelről 

London. A „Manchester Guar-
dian" című angol burzsoá lap hosz-
szú cikkben foglalkozik a jugo-
szláv egyetemi helyzettel. Beszámol 
arról, hogy a 16 millió lakosú Ju. 
goszláviában mindössze 6 ez:r ifjú 
folytat egyetemi tanulmányokat és 
ezek helyzete is rendkívül nehéz. 
Még a „Manchester Guardian" is 
kénytelen megállapítani, hogy a* 
élelmiszer, ruházkodás és könyvek 
drágulása rendkívül súlyossá teszi 
a diákok helyzetét- Az egyetemi 
hallgatók nem kapnak semmifé'e 
állami segélyt. „így a jugosz.áv 
egyetemi hallgatókra a lakosság 
többi részéve! együtt nehéz tél vár, 
ameiynok során csak a helyzet to. 
vábbi romlása várható. Ez kétsé-
gen kívül azt vonja maga után. 
nogy számos diák kényte'en majd 
abbahagyni tanulmányait" — írja 
a lap. 

A „Manchester Guardian" pozitív 
jelenségként üdvözli a szegény-
sorsú diákok kiszorítását a főisko-
lákról, mondván, hogy fl jugoszláv 
egyetemek kis száma miatt a fő-

iskolák amúgyis túlzsúfoltak és az 

előadó is igen kevés. Ugyanakkor, 
mint a lap írja, „növekszik az USA 
iránti érdeklődés a jugoszláv egye-
temeken, a dtákok közül sokan 
akarnak az Egyesüh Államokba 
utazni, ismét megjelentek az aime. 
rí kai divatú ruhák és színes nyak-
kandök a diákokon és minden szó-
rakozóhelyen szól a jazz." 

A két dolog közötti összefüggést 
nem nehéz megtalálni. A fői kólák 
egyre hozzáférheietlenebbé vá'nak 
a munkás és parasztszármazású 
fiata'ok számára, az egyetemi ok-
tatás ma már a kul'kcscmclék és 
a titóista burzsoázia kiváltsága 
Jugoszláviában. Nem meg'cpő tehát, 
hogy az új rcnde'et értelmében a 
jugoszláv egyetemi hai'gr.Uknak 
nem kell többé vizsgát tenniök a 
dialektikus és történelmi materia-
lizmusból. 

„Ez talán egyike a legkátorítóbb 
vá'fozásoknak, amelyek az utóbbi 
időben Jugoszláviában történtek" 
— állapítja meg elégedetten a lap. 
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ELŐRE IFJÚSÁG 

Jól vizsgáznak matematikából 
a Közlekedési és Műszaki Egyetem hallgatói 

Egyetemünkön a matematikai 
kollokviumok szombat óla tarta-
nak és elmondhatjuk, hogy a hall-
gatók jól felkészültek a vizsgákra. 
Különösen szép eredményt értek el 
az üzemi tagozaton tanuló fiata-1 
lok közül Pletner Gyula, Dusxa Já- 1 

qos, Gyurik László elvtársak, akik 
jól felkészültek a vizsgára. 

Az eredmények eléréséhez nagy , 
segítségei nyújtott a pártszervezet, 
a DlSZ-hagoik példamutató mun-
kája és a tanár elvtársak segí-
teni akarása. Dux Erik elvtárs, a 
matematikai tanszék vezetője egé-
szen a kollokviumokig fáradtságot 
nem kiméivé, szabadidejében is ! 
segítette a fiatalokat, s így a fia-! 
talok tanulókör formájában az1 

egész félévi anyagot jól át tudták 
venni. Különösen ió munkát végez-
tek Radványi Tivadar elvtárs ta-
nulókörében, amelyben 22 tagból 
heten kollokváltak ..jelesre', nyol- i 
oan pedig „jóra". Tanulóköri és 
egyéni jó munkájukkal kitűntek 
még Ruszák István, '.óvni Lajos 
elvtársak. De az egyetemen van-

nak gyönge tanulók is. Különösen 
rossz eredményt ért el Szabd F. 
Béla, az 5-ös tanulókör tagja, aki 
több tantárgyból (marxizmus-lenin-
izmusból is!) elbukott. 

A jó eredményekhez elsősorban 
hozzájárult az a segítség, amelyet 
szervezetünk a pártszervezettói 
kapott. Király József elvtárs, a 
pártszervezet titkára és a városi 
DISZ Bizottság is segítette a hall-
gatóinkat tanulmányi munkájukban. 

Hibának tartom azonban azt, — 
és Lovászi elvtársnak fel kell 
hívni a DISZ-vezetöség figyelmét 
arra, — hogv a vezetőségi tagok 
viszonya nem elég jó a tagsághoz. 
Néha egy kicsit „magasról" be-
szélnek a fiatalokkal. Ezt s hibáját 
a legrövidebb időn belül ki kell 
javítania a vezetőségnek és jó 
munkával kell újabb harcba len-
dítenie a fiatalságoit az ev végi 
koKokviuimokra, a tanulmányi ered-
mények fokozásáért. 

Kunos Zoltán 
a „Délmagyarország* levelezője 

* Párthirek 

Péntekig fogad el jelentkezést az MNDSZ 

szavalóversenyére 

A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének szegedi titkársága 
vasárnap szavalóversenyt rendez. 
A versenyre már néhány hólt©, 
ezelőtt megindultak a jelentkezé-
sek. A titkárság pénteken déliig fo. 
gadja még el a benevezéseket. 
Minden szegedi dolgozó asszony és 
leány teljesen díjtalanul nevezhet 
a versenyre, amelynek legjobbjai 
értékes jutalomban részesülnek. A 

résztvevőit minlíegyikónek két ver-
set kelj majd elszavalnia. 

Az MNDSZ vasárnap délután 5 
órakor rendezi meg szavatóverse. 
nyét Dugonics-téri székházában. A 
résztvevőket ezúton kéri, hogy már 
4 órára jelenjenek meg. A szavaló-
versenyt műsorral kötik össze és 
ezen minden szegedi dolgozót szí-
vesen látnak. Belépődíj nem lesz. 

Az Ecsetgyárban is i n d u l j o n m e g végre 

a Rőder-mozga lom 

ötéves tervünk harmadik terv-
évének sikeres teljesítéséhez e.en. 
gedlhoteilenül szükséges, hogy min-
dennapi tervelőirányzatunkat uze. 
münk valamennyi dolgozója mara-
déktalanul végrehajtsa, sőt túl is 
teljesítse, Enudk érdekében sztahá. 
no visít ül tiknak csattakozniok kell 
Rőder e.vtárs felhívásához. Adják át 
sztahánovistálnk munkamódszerei. 
k«i üzemünk gyengébb dolgozóinak, 
hogy ők ia teljesíthessék napi elő. 
irányzatukat. Népnevelőink hívják 
fel a figyelmet a Rőder-mozgalom 
jelentőségére és hassanak oda, hogy 
bztahánovistáink és a gyengébben 

dolgozók között eredményes 'tapasz, 
talalátadás induljon meg. 

A napi tervelőirányzat túlteljesí-
tése azl is megköveteli tőlünk, hogy 
a munkaidőt százszázalékig kihasz-
náljuk. Üzemünkben, a Szegedi 
Ecsetgyárhon a késések erősen le-
csökkentek. Ezt az eredményt to. 
vább ketl fokoznunk és el kell ér-
nünk, hogy az elkövetkező hóna. 
pókban még pontosabban kezdjük 
meg a miunkát. 

Kormányos Mária, 

jx Ecseigyár dolgozója 

Alsóváros vezet a városrészek közötti 
begyűjtési verseayben 

Városunk dolgozó parasztjai 
még most sem teljesítették száz-
százalékig begyűjtési kötelezettsé-
güket. A városrészek közötti ver-
senyben Alsóváros érte el eddig a 
legjobb eredményt. Az alsóvarosi 
dolgozó par&szlok kukoricalbegyüj-
tési kötelezettségüket 145, baromfi, 
begyűjtési kötelezettségüket 102 éa 
tojásbogyüjtósi kötelezettségüket 
103 ^áaalékra te'lj esi tették. 

Újszegeden is szép eredményeket 
érlek el a begy üj lésbein. Kukoricá-
ból 112, baromfiból 113 és tojásból 
101 stzá2»lék a begyűjtés eredmé-
nye. 

A többi városrészek igen lema-
radtak a versenyben. Belvárosban 
kukoricából 141, baromfiból 83, to-
jásból 03 százalékra teljesítették a 
begyűjtést. Felsövároson 130 száza-

lék a kukorica, 97 százalék a ba-
romfi, 92 százalék a tojáabcgyűjtés 
eredménye. Rókuson kukoricából 
122, baromfiból 96, tojásból 79 szá-
zalékos eredményt értek el. Móra-
városban kukoricából 120, baromfi, 
bél 82, tojásból 93 százalékos az 
eredmény. A szentmihályteleki dol. 
gozó parasztok begyűjtési kötele-
zettségűiének kukorioából 128, ba-
romfiból 95, tojásból 98 százalékig 
tettek eleget, összegezve: a város 
eddig 94.1 százalékra teljesítette 
kukorciabegyüjtéei kötelezettségét. 

Fokozzuk városunkban a begyűj-
tés ü lemét Igyekezzen©!: a dolgozó 
parasztok m i r é l előbb teljesíteni 

• kötelezettségüket, hogy elősegítsék 
országunk építését, ötéves tervünk 
megvalósítását. 

ERÖSHANGU 3+1 rádió olcsón eladó. 
Megtekinthető déletőtt Csuka-u. 15. 
VENNÉK silllyesztős. lókarban levő 
nőt varrógépet. SIncer. Pfaff. Dür . 
copf. Khitsleri. Gallisz Lenln-u. 15. 
S7.ATYMAZI Tanácsházéban pénzt ta-
láltak Tulatdonosa Igazolás után 
sza vmazl lárlatkezelötől átveheti. 
KÖNYVEKET könyvtárakat vesz 
könyvkereskedő. Megtekintésre ház . 
hoz megvek Megbízott Glück Gyula, 
Jöstko.u. 26—28. 

RADIÖRONCSOT. alkatrészt, műszert, 
rtlttpusü néprádiót 'rosszat te) ve. 
szek. Rácllóüzlet. Szeniháromság.u. 
15. szám. 

I-ArZKÖ órás. Széchenyi-tér fl. Zsó-
'ér.ház. Jó árakat fizetek kar., zsch-
és ébresztőórákért. és szerkezetekért. 
KOKSZOT, brikettet veszek. Madách-
ii 6 fldszi 
KÉPRAMA no'lluros. 142x95 c.m. 2 
drb eladó. Szlllárl-sgt- 57. szám. 
BÚTOROZOTT szobát keres magános 
fiatalember a Belvárosban Szilágyi, 
u 3 I. bal. Viharos László. 
ELVESZTETTEM pénztárcámat trafók, 
kai. A becsületes megtaláló az Ira-1 
'ókat adta le a kadóhlvatalba. A 
pénzt megtarthatta , 

IRHABUNDA. kteogiSsta'an állapotban 
eladó. Megtekinthető Kakuszl szabó- i 
nál. S'tálln-sátánv 9. szám. 
KÉT ágv. szekl'énv. asztal. székek.' 
éllóll szekrény, mélv gyermekkocsi, 
asztalt tfizho'y. varrógén eladó. Ro. 
honczv.u. 11. (Tüzórlaktanya mö-
röti). 
TAT ALTAK egv töltőtollat. Igazolt 
' tlaldonosa átveheti « kiadóhivatal-
ban. 

HÁROMSZOBÁS (szegedi) modern la 
kásomat elcserélném hasonló, vagy 
kettoszob.ás budapestivel. „Gáz" |ell. 
aére a kiadóba 
KISFIAS üsző eladó. Baktó. Oncso'. 
telep 14. 
KOKSZOT, brikettel, tűzifát, újságpa-
pírt veszek. Pollák Testvérek. Sztá-
Un.krt. 36. 
MEGVÉTELRE keresek használt ke-
rttésdeszkát. 8—10 m hosszút Érte-
sítést Biharl-u. 15. szám alá kérek. 
HÉTFŐ fél 3 órakor a Rákóczi-téren 
e'veszett. egy barnabőr férfi pénz-
tárca. Szilveszter Latos névre szóló 
fontos okmányokkal és bejelentőlap, 
pal. A megtaláló a pénzt megtart-
hat |a. az iratokat a kiadóhivatalba 
szíveskedjen leadni. 

Értesítjük a középfokú politikai 
iskolavezető és ellenőr elvtársakat, 
hogy részükre január 16-án, szer. 
dán délután 5 óraikor a Kálvin-téri 
Belváros I. pártszervezetben tar-
tunk propaganda iskola foglalko-
zást. Kérjük az elvtársak pontos 
megjelenéséi. 

Agit. prop. osztály. 
Felhívjuk atapszervezeleink fi-

gyelmét. hogy 17-én, csütörtökön 
szabad pártnapokat tarlunk. A tit-
kár elvtársak készüljenek fel a ki-
küldött szempontok alapján. 

Agit. prop. osztály. 

Értesítjük a Boteevik Párt törté-
netét tanulmányozó elvtársakat, 
hogy részükre a III. témakórból 
január 20-án, vasárnap dé'előtt 8 
órakor konferenciát tartunk. A 

J konferencia helye I—X-'g a Rad-
nóti gimnáziumban, XI—XVTI-ig az 
Építőipari teennikumban. Kérjük rz 
elvtársak feltétlen pontos megje-
lenését. 

| Értesítjük a felsőfokú és közép-
J fokú politikai gazdaságtan szakon 
i tanuló tanulókörvezetö elvtársa-
kat, hogy részükre pénteken, 13-án 
délután 6 órakor előkészítő érte-
kezletet tartunk a Párloktatás Há-
zában. 

Értesítjük az üzemi, kerületi hi-
vatali agit. prop. felelős elvtár-
sakat, hogy részükre, pénteken, 
január 18"án délután 5 órai kez-
dettel a Pártoktatás Házában érte-
kezletet tartunk. Az értekezlet tár-
gya az okatési munka időszerű 
kérdései. Kérjük a meghívott elv-
társak feltétlen pontos megjele-
nését. 

Agit. Prop. Osztály. 

A Pártoktatás Háza 
program m ja 

1952. lanuár 16—20-ig. 
Január 16. d. u. 5 óra: Előadás a 

„Szocialista munkafegyelem elvi 
kérdéséi, feladataink a munkafe-
gyelem megszilárdítása leren ' cím-
mel. Az előadáson üzemi pártlit-
károfc. vállalati vezetők, szakszer-
vezeti titkárok, művezetők és nép-
nevelő felelősök vesznek részt. 

Január 18. d. u. 5 óra: Előadás j 
és megbeszélés az alapszervezetek • 
agitációs és propaganda fe'elösei- ] 
nek. Atz értekezleten az agit. prop. ! 
felelősök és az oktatás felelősök j 
vesznek részt. 

Január 20. d. e. 8 óra: Konferen-
cia a káderképzö tanfolyam Bol-
sevik Párt történetét tanulmányozó 
hallgatók részére, a szokott helyen. ! 
• Pártilörténet III. fejezetének 
anyagából. 

I—X"ig konferenciánk a Radnóti j 
gimnáziumban, XI—XVIII-ig az 1 

Építőipari technikumban. 
Agit. Prop. Osztály 

N A P I R E N D 
SZERDA, 1952. JANUAR 16. 

MOZI 

Szabadság: 8 és 8: Megvédtük Cá. 
rlclnt (ma utollára). 

I Vörös Csi'lag: 6 és 8: Kis Katalin 
házassága (ma uto'tára). 

I Fák'ya: 8 és 8: Egy igaz ember 
(Január 17-lg). 

SZÍNHÁZ 

Este 7 óra: A Noszty ftü esete 
Tóth Marival. Vasvári bérlet (5). 

TAJ SZÍNHÁZ 

Este fél 8: Rigolettó (Szentes). 

M U Z E U M 

Fejlődéstörténeti iép/.őmQvés-.eii és 
népi cserepesséf! kiállítás: délelőtt 
9 órától délután 3 j g szombat és 
vasárnap délelőtt 9.tőt 1Jg. 

KÖNYVTAR 

I Egyetemi: Délelőtt 10 órától este 
9 óráig (Könyvkölcsönzés; 12-töl 
G.tg) 

Somogyi: Köznapokon délelőtt 10 
órától délután 5 lg. 

IDÖJ ARASJELENTÉS 
Várható Időlárás szerda estig: Fel-

hős Idő, több he yen eső. havasesö, 
esetleg hózápor. Mérsékelt, időnként 
élénkebb délnyugati. majd észak-
nyugati szél Az élszakai lehűlés 
mé-sék'ődik. a nappali hőmérséklet 
nem változik lényegesen. 

Január 16.án. szerdán a várható 
napi középhőmérséklet az ország 
egész területén 4 fok cetsius alatt 
lesz. 

| I r / névaxerint ia a munkafegyelem lazítóiról 

Kedves Lázár Elvtársnál 

0' tömmel olvastam a január 11-Hü „Délmagyarország'-ban 
egyik leveledet, amelyben az üzemedben elért eredmények-

ről írsz. sót a kiváló eredményt elérő dolaozó társaidat névszerlnt 
is megemlíted. Azonban leveledet olvasva elhatároztam, hogy ls 
írok neked levelet, amelyben lelliívom egy-két dologra a /ír/yelme« 
det. Kedves Lázár elvtársnö. Leveledben meaemlékezel a fegyelem* 
bontókról, akik késéseikkel, igazolatlan mulasztásaikkal lazítják a 
munkaleavelmet és ezzel harmadik tervévűnk sikeres, időelöttl bele-
jezését hátráltatják. Itt iátok én hibát a leveledben, mert szerintem 
a munkafeavelemlazítokat 1• névszérint meo kellett volna írnod.. 

Ü ákosl elvtárs azt mondotta: „Ami ebben az országban törté-
1nik. azért ml. kommunisták vagyunk a felelősek". Éppen 

ezért nekünk, levelezőknek is az a kötelességünk, hogy necsak a 
népszerű, hanem a népszerűtlen feladatokat is bátran végrehajtsuk. 
Jelen esetben a munkalej ve'emlazí tök nevének megírására gondolok. 

Emlékezzél elvtársnö január 6-ára. a megyei levelező értekez-
letre. amelyen Te is részt vettél Ennek az értekezletnek a szellem 
mében kell továbbra fs végeznünk levelezői munkánkat és nem sza-
bad megriadnunk a bírálattól sem. Ne íeleitsd el elvtársnö, hogy 
a pártsajtó levelezőjének lenni nem egyszerű társadalmi munka, 
hanem kitüntető párt megbízatás. Nekünk a napi termelő munka mel-
lett tollal a kezünkben is harcolnunk kell a tervért, a szocialista 
jövőnkért. a békéért. 

A rra kérlek Lázár elvtársnö. hoav kísérd Te Is ftgyelcmmtl 
** az én leveleimet és Írd meg Te ís a levelek hiányossá-

gait, hogv közösen, elvtársi segítségnyújtással végezhessük még jobm 
ban levelezői munkánkat. 

Elvtársi üdvözlettel 
Zsebők János, 

— „Délmagyarország" levelezője 

A Szegedi Kenderfonógyár művezetői 
a „művezetők a gépátadásért"-mozgalom 

bevezetésével harcolnak a többtermelésért 

A Szegedi Kenderfonógyár mű-
vezetői elhatározták, hogy az öt-
éves terv sikeres teljesítése érdeké-
ben megindítják a „művezetők a 
gépátartásért" mozgalmat. A moz-
gatom célja az, hogy a művezetők 
között még jobban kidomborítsa az 
egyéni felelősséget, a gépállásokat 
és a géptöréseket jelentős mérték-
ben kiküszöböljék. 

Ezt a mozgalmat január 9.én 
már be is vezették az üzemben. A 
mozgalom létrehozásával egyidőben 

minden üzemegységnél egy átadó 

könyveit rendszeresítettek, amely-
ben a művezetők feltüntetik a gép-
számokat, a gépen menő anyag el-
nevezését és egyes azakmányok 
megjegyzését. A mozgalom megin. 
dításával egyidőbem a Szegedd Ken. 
dergyár művezetői felhívták A Sze-
gedi üzemek művezetőit, hogy csat. 
lakozzanak ehhez a mozgalomhoz 
az ötéves terv mielőbbi sikeres be-
fejezése érdekében. 

Schuszter János 

a ,,Délmagyarország1' levelezője 

Ma nagyszabású úszóverseny Szegeden 
A Társadalmi Uszó Szövetség ma 1 Ruhagyár vesznek részt A verse, 

este 7 ór;.l kezdettel nagyszabású nveket 16 úszószámban rendezik 
D OJzM eKS e n v t í ? n d e z a , , c C z f ü , r- meg. nők. férfiak, iftak és fe'nőttek 

dő uszodáfában. a TSB dl a'ért. Ez , ' , , . . . , . , . 
az ötrészes mérkőzés első része. me. részére, körülbelül 60 Indulóval. A 
lyen a Petőfi. Haladás. Dózsa: MTSE, belépés díltálán. 

A% S». Honvéd íavaaxi mérliőséaei 

A Szegedi Honvéd tavaszt NB L.es 
labdarugó mérkőzései: Február 24. 
Bp. Dózsa—Sz Honvéd, március 2. 
Sz. Honvéd—Bp. Bástya, március 9. 
Pécs—Sz. Honvéd, március 16. Sz. 
Honvéd—Gvőr, március 23. Csepel— 
Sz Honvéd, március 30. Sz. Honvéd 
—Dorog, április. 6. Dtósgvői—Sz. Hon. 
véd. ápr. 13. Sz. Honvéd—Bp. Kln<-
zsl. ánr. 20 Salgótarján—Sz. Honvéd, 
ápr. 27. Sz. Honvéd—Szombá'helv. 
málus 4. Bp. Honvéd—Sz. Honvéd, 
málus 11 Sz Honvéd—Vasas. má|us 
18. Pos'és—Sz. Honvéd. E ,őlá1 'ók a 
pályaválasz'ók. A Szegedi Honvé 1, 
mivel az új sporttelepe március vé. 

gén készül el. a március hónapra 
k sorsolt szegedi mérkőzéseinek pá-
lyaválasztó Jogait megcseréli és ezek 
a mérkőzések ősszel kerülnek Szege, 
den Jelá'szásra' A tervek szerint a 
Szegedi Honvéd első Jtfhont mérkő-
zését április 1.?.án tátsza. a Bp. Ki-
nizsivel a felsővárost Honvéd stad'on. 
ban. Az NB L-es ll'-a határozata ér. 
(elmében a tartalékosára tok az NB 
l-es csapa'ok larta'ékalval látszanak 
batnokl mérkőzéseket, azonos sorso-
lással. Tehát az NB I.-es mérkőzése, 
ken előmérkőzéseket a tartalékcsa. 
palok Játszanak. 

Ma a tomaszSvetséq értekezlete 

Ma este 6 órai kezdettel a TSB hi-
vatalos helyiségében a Torna Szövet-
ség értekezletet tart. a Szövetség 
taglal, valamint a tornász szakosz-
tályok edzőt és szakosztály vezetői 
feltétlen letentenek meg. 

Röplabda eredmények 

Csongrédmegyel teremröntabda bal 
nokság: Fcrfl I. o. Sz. Lendület—H. | 
Dózsa 67:19. Sz Lendület—Sz. Postás 
38:17 Sz. Épl'fík—Sz. Jutagyár 44:30, 
Sz. Lok—Sz Dózsa 53:51. Nőt L o. 
VL Sz. Textilművek—Sz. OKISz 48: I 
28. VL. Sz. Kender—Ulszegedl Vörös 
Lobogó 68:20, Makói Lok.—Sz. Hon. 
véd 50:35, Sz. Lendü'el—Sz. Dózsa 
54:53. Sz. Haladás—Sz. Építők" II. 94: 
19. Barátságos mérkőzése Ta'án: Sz. 
Honvéd—Komárommegvei Válogatott 
56:31 (férfi mérkőzés). Sz. Építők— 
Komárommegyei Válogatott 45:24 (női 
mérkőzés). 

Fedettpálya atlétikai versenyek 

Az Sz. Postás által rendezett fedett, 
pá'va atlé'lkal versenyek eredmé-
nyei: Helyből magasugrás, férfi, lf-
túságt 1 Z4n:hó (Sz. Petőfi) 130. 
Helvből magas, serdülő 1. K'ri (Sz. 
Pe'.őfl) 120. Helyből távol, női, I f lü. 
sági 1. Pre'kó (Makói Lok.) 207. 
Ilelvbtt távol. női. felnőtt 1. Szűcs 
(Sz. Postás) 199 

A Szegedi Pe'őfi áltat rendezett fe 
detlpálya atlétikai verseny eredmé. 
nyel: 

Helvből magas. női. Iftüságl 1. Vö-
rös (Sz. Postás) 95. Helvből magas, 
nőt. felnőtt 1. Simon (Makói Lok.) 00. 
Helvböl magas, férfi, felnőtt 1. Pret. 
kó (Makói Lok) 125. Helvből távol, 
férfi, serdülő 1. Marczel (Sz. Hon-
véd) 249. Hármas ugrás, férfi, iflú-
ságt 1. Lázár (Sz. Postás) 825. Hely-
ből távol. női. serdülő 1. Sárkány 
(Makói VM) 218. 

MNDSz HÍREK | 

Az Iskolák és óvodák szülői mun-
kaközösség elnökéi részére szerdán 
délután 5 órakor titkárságunkon ér-' 
tekezletet tartunk. 

Alsóváros I. és Marlos Flóra cso-
portunk szerdán délután 0 órakor 
nőnapot tart. 

MSZT.HÍREK 

A Magyar-Szovjet Társaság Móra 
II. alapszerveze'e 19.én este 6 óra-
kor a Petőfi Sándor.augárút 81/a. 

szám alatt taggyűlést tart Minden-
kit elvár a vezetőség. 

Az MSZT Belváros V—Vt. alapszer-
vezet (Jókai-u, 4.) értesíti ak lváit. és 
tagságát hogv szerdán, 16-án este 
fél 7 órai kezdettel MSZT gyűlést 
tart. amelynek keretében ..Ismerd 
meg a Szovieiun'ót" címmel elő-
adás Minden érdeklődőt szívesen lát 
a veze'őség. 

Az MSZT Belváros IV. (Kö'-csev.u. 
6.) a'apszervezeie aktivál és tnetai 
részére 16-án este 6 órakor ülést 
tart. Mindenkit vár a vezetőség 

x özv. FARKAS GYÖRGYNÉ. Pala. 
tlnus Rozál váratlanul elhunyt- Te-
metése csütörtök délután három óra. 
kor a Gyevl-temetőből Gyászoló csa-
lád. 

BÁRMILYEN HASZNÁLT BÚTORT VÁSÁROL 

A BÚTORÉRTÉKESÍTŐ 
VÁLLALAT 

AJÁNLJA FELI VÉTEL , ELADÁS, CSERE! 

É R D E K L Ő D É S , C ÍMEK B E K Ü L D É S E SZEGED, BAJCSY-ZSILIN. 

SZKY-U. 19. B U T O R É R T É K E S I T Ö VÁLLALAT 3. SZ. F IÓKÜZLET. 

TELEFO N: 31—52. 

A r á d i ó m ű s o r a 
SZERDA. 1952. JANUAR 16 

KOSSUTH-RADIO 

5 Reggelt zene. 5.30 Hírek. 6 Falu. 
rádtó. 6,45 Hírek 7.45 Lapszemle. 8 
óra 05 Hang emezck. 11.30 Előadás. 
12.30 Népi zene. 13.15 Szórakoztató 
zene 14.15 Zongoraszámok. 14.30 
Verdi: Részletek a Trubadur cmiü 
operából. 15 Úttörő híradó. 15.30 
Énekkar. 15.50 Elbcszé'és. 16.20 If. 
júságl rádlótáték. 16 40 Tanultunk 
énekszóra oroszul! 17.10 Tánczene. 
17.30 Előadás. 17.45 Hanzieno'.ek. 
18.15 Szív küldi szívnek 19 Ér.'tC-
Ipari félóra 20.40 Liszt m ]•/«!. 26.50 
I ' ók béke.tiznorce. 21 Sz'mfón'kus 
zenekar. 22.25 Hantitem özek 23 00 
Beethoven szonn'át. 

PETŐFI. RADIO 

6 Könnyű zene, 7 Keringők. 8 Ma. 
gyar zenekari muzsika'. 0 Hegedűmu-
zslka. 9.45 Daltanulás. 10 10 Men. 
delssohn művek. 11 óvodások mű . 
cz,«,a. 1 n l: í(,.t„).. Snuuftaa • Ha:zAi» 

elmü sorozatából. 15.30 Előadás 15 
óra 45 Régi operettekből 16.30 Elő. 
adás. 10 45 A dallrodtdom remeket. 
17.10 Elbeszé'és. 17.30 48.as dalok. 
17.40 Falurádió 18 Vidéki . népi 
együttesek műsora. 18.40 Tánczene. 
19.10 Szórakoztató hangverseny. 20 
óra 10 Elméleti tanácsadás. 21.30 
Tánczene 22.30 Népi zenekar. 

DÉLMARTYABORSZAG 
oo'IHkal norllop. 

F»I*I5s iierkaixtó ás kiadói 

ZOMBORI jAKOS 
5z*rk«szfi: e szarkosz'óbl'otfsűg 

Szft'kvizzósóg : Szeged, lenuvu. 11. 
telefon 35-35 és 40-80. — Ejtszakai sserke s z i l i é ] 

telelőn este 8 tói 34-38. 
Klodóhivatd; Szeged (enin-u. 4, 

lelefon: 31-15 és 35-00. 

Dólmagyo,~*szóg Nyomda, Szeged 
Felelós eezetó: Prískln Sdndoe 


