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A Textflkombinát dolgozóinak levele
Rákosi elvtárshoz
Értékes tapasztalatokkal zárult
a MÁV sajtóankétja
Az USA felfüggesztette Irán katonai
„segélyezését"
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KEMÉNYEBB K É Z Z E L !
Ahogy sokasodnak « szocializmus építésének tennivalói, ahogy
növekednek az előttünk álló feladatok, úgy kerül mind fokozottabban előtérbe a munkafegyelem
kérdése. Geró elvtára az országos
aktívaértekezleten és Rákosi elvtárs felszólalásában ismét élesen
felvetette a fegyelem kérdését,
mint tervünk sikerének egyik előfeltételét.
Ezerszer és ezerszer
leirtuk már, tízezerszer és tízezerszer elmondottuk már szóban, hogy
fegyelem nélkül nincs termelés,
fegyelem, öntudatos fegyelem nélkül olyanná válnának a mi terveink. mint a homokra épített vár.
Rákosi elvtárs felszólalásában így
mondatta:
„A
munkafegyelem,
melynek
hiányát
úgy
tekintjük,
mint egészséges fejlődésünk
gyermekbetegségét".
De azonnal hozzátette: ,.Az itt felszólalt vezető elvtársak egy része ezt a kérdést nem
kezelte azzal a komolysággal
és
keménységgel,
amellyel
kellett
volna".
Rákosi elvtárs szaval nemcsak az
országos aktívaértekezleten résztvevő vezetőkre vonatkozott,
hanem vonatkozik nem egy szegedi
igazgatóra, vezetőre is. Csak egy
példa. A szegedi öntödéknél egy
dolgozó három napig igazolatlanul
hiányzott. Mit tett erre az üzem?
Ennek a fegyelmezetlen dolgozónak egyszerűen kiadta a munkakönyvet azzal, hogy „közös megállapodás alapján, hozzájárulással"
távozott el az üzemből. Hogy ebben az özeimben az igazgató menynyire nem veszd komolyan a munkafegyelem kérdését, hogy a fegyelmezést mennyire
népszerűtlen feladatanak tartja, arra
jellemző, hogy nem is ő írta alá az
eltávozást, hanem más írta alá
helyette. Ez az eset egyben tipikus
példája a könnyebb ellenállás vonalán való haladásnak, a felelősségtől való menekülésnek, annak,
hogy inkább legyein a tekintély is
kisebb, csak a felelősség is kisebb
legyen.
Természetesen a ló másik oldalán esnénk le, ha azit állítanánk,
hogy a munkafegyelem
megszilárdítása területén végzett
munkánkat
csak
a
negatívumok
jellemzik. Komoly eredményeket
értünk el ezen a téren, elértük,
azt. hogv az öntudatos dolgozók —
mint előfordult az Autójavítóban,
Újszegedi Kenderszövőben és még
több üzemünkben — saját maguk
követelik, hogy
iávolilsák el soraikból a munkafegyelem lazílóit,
a lógósokat, igazolatlanul mulasztókat. azokat, akik sorozatos fegyelmezetlenségükkel fékezik fejlődésünket. Igenl Ez a
legdöntőbb eredmény, hogy üzemeinkben
megkezdődött „annak a szellemnek
a kialakítása, amelyben szégyen és
gyalázat
naplopónak.
csellengőnek
lenni".
Bármilyen nagy is ez az eredmény, szükséges, hogy minden eddiginél
élesebben rávilágítsunk a
még meglévő hiányosságokra, éppen tervünk harmadik éve sikerének érdekében. Igen komoly
figyelmeztető jelek
mutatnak arra,
hogy az ellenség egyre
erőteljesebb agitációt fejt ki a
munkafegyelem megbontása érdekében, egyre
szívósabban
ráveti magát
erre a
kérdésre, résnek látván a munkafegyelem lazaságát, s ezen a résen
befurakodva akarja
szétfeszíteni
zárt sorainkat. Hogy az ellenség
miiyen messzire merészkedik, arjavonatkozóan
Igen
tanulságos
történet Ocskó Erzsébetnek
a
Textilkombinát
sztahánovistájának
története.,

CSÜTÖRTÖK,
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másik Ocskó Erzsébetet
találtak
volna.
Ellenséges hangon
kijelentette, hogy többet be sem megy
dolgozni az üzembe, hagyják
ót
békén, semmi köze a Textilkombináthoz. Minden rábeszélés hiábavaló volt.
Ebben az esefben az efilenség
munkája eredményesebb volt, mint
a mi felvilágosító munkánk és egy
értékes munkást sikerült
kirántania sorainkból. A Textilkombinát vezetősége persze már
megtette az intézkedéseket, hogy Ocskó
Erzsébettől vonják vissza a sztahá.
novista oklevelet,
de — mint a
közmondás tartja, ez — eső után
a köpönyeg. Ez az esert különösen a Késárugyár művezetőinek
szolgáljon tanulságul, akik a munkafegyelem kérdésében lebecsülik
a felvilágosító munka jelentőségét
és úgy vélekednek, hogy a munkafegyelmet az üzemben
akkor
tudnák megszilárdítani „ha puska
lenne a kezükben." Rákosi elvtárs
felhívla a figyelmet, hogy az eddiginél 6 okkal szigorúbban kell
vennünk a munkafegyelem megsértését, de mindannyiszor
kihangsúlyozta, hogy első a felvilágosító. a meggyőző munka. Természetesen, ha ez nem 6egü, akkor elő lehet és kell venni
azt,
amit a Késárugyár művezetői képletesen „puskának" neveztek
el;
a törvény 6zigoráit.
Sokan még most is úgy gondolkoznak: „mi az a pár perc, vagy
az az egy nap mulasztás"? Ezek
okulására érdemes felhozni néhány számadatot a négy
legnagyobb szegedi üzemből, az Újszegedi Kenderszövőböl, a Szegedi
Kenderfonóból, a Texfilkombinátból és a Ruhagyárból. Ebben a
négy üzemben az elmúlt év októberben az igazolatlan
hiányzások
miatt 1040 munkanap,
tehát közel
három esztendőnek
megfelelő idő
esett ki a termelésből.
Ha ezt a
számot munkaórákra vetítjük
ki,
még ijesztőbb számot kapunk.
A
kiesett munkaórák száma
3320.
Az igazolatlan
hiányzók
ebben a
négy üzemben
októberban
454.624
forintot loptak ki a dolgozó
nép
zsebéből.
Egyedül a z Újszegedi
Kenderszövöben 239.168 forint kárt
okozlak az
igazolatlanul hiányzók. Azok. akik úgy
gondolkoznak, mi az a pár perc vagy egy
nap. ezeknek az adatoknak a birtokában felmérhetik, mi történik
akkor, ha még több munkás
hasonlóan gondolkozik...
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A kínai nép békeharcos üdvözletét hozta Szegedre
a Kínában járt magyar tömegszervezeti küldöttség
két tagja
vö- tág teret engedett a külföldi, főleg
az amerikai tudomány behatolásának. Az amerikai imperialisták Szú.
mára ez a magatartás természetesen
ünnepien feldíszítell
.
szorongtak még a karzaton is, hogy meghallgassák
a Kínában járl ma- nagyon kedvező volt. és az ors/ág
gyar tömegszervezeti lciildöttség két Szegedre érkezett tagjának
beszá. gazdasági meghódításává! párhuzamólóját.
Á Szakszervezetek
Cscgigrádmegyci
Tanácsa és a Szeged Vá- mosan hozzáláttak az értelmiségnek
rost Békebizottság
rendezésében megtartott műsoros esi hereiében szá- a saját céljaikra való megnyerésémolt be élményeiről Rusznyák
István elvtárs, a Magyar
Tudományos hez. A kínai tudósok egy részét siAkadémia elnöke az Országos Béketanács tagja cs Terjési László elv- került is megmerniük, de a hazatárs, őrnagy, a DISZ küldötlc. Kónya Lajos
elvtárs.
Kossuth-díjas fias érzésnek és különösen n forraírónak, a Magyar
írószövetség
főtitkárának
pedig czalkalomra kül- dalmi szellemű diákság
körében
dő tl írását olvastál: fel.
csak az ellenállást növelték nagyra.
Sztálin

és Rákosi

elvtársak

arcképe

között

a négycsillagos

A Béke-zenekar műsorával k e z d ő d i k
a beszámológyűlés
A beszámolókat a szegedi Béke
zcn/dkiar hangversenye előzte meg.
Erdösi József elvtárs kultúrfeielősp
sorra jelentette be a kínai, szovjet
és magyar számokat, amelyek mindegyike a zenekar igen szép felkészültségéről, állandó fejlődéséről 'ia.
núskodott. Zsiga Ernő karnagy vezénylésével az eredeti, sajátos hang.
szereléshez kitűnőéin alkalmazkodva
adták elő a kínai néphadsereg indulóját és egy kinai katonadalt,
majd ütána Kéhler Béla magyar
vígját'éknyHánya csendült fel és lágyan hangzott az „Estharang" című
orosz népdal. A Gopak frists ütemei

után a csanádi verbunkossal fejezte be nagy tapsokkal kíséri műsorát a Béke zenekar.
A beszámolóik megnyitójaképpen
dr. Kalmár László elvtárs. Kossuthdíjas professzor, a Szegedi Békebizottság tagja lendületes szavakkal
köszöntötte a vendégeket és a gyűlés elnökségét, amelynek tagjai között helyet foglalt Zombori János,
elvtárs, a Szegedi Városi Pártbi.
zotlság első 'titkára, Ábrahám Antal elvtárs, n SZOT megyei titkára
és I/acsán Miháiyné eivlársnő, a Sze
gedi Városi Békcbizo'ilság titkára is.

Rusznyák István elvtárs beszámolója
Elsőnek Rusznyák István elvtárs
tartotta meg beszámolóját. Hangoztatta. hogy a Kínában 'töltött öt
hét élete legnagyobb élményei közé tartozik és csak az az öt hetes
utazás múlja felül, ami'i 1947-ben
a Szovjetunióban telt.
— Mindenki meggyőződhet, aki
csak rövid ideig tartózkodik ott,
hogy Kínában új világ született
— mondotta a többi között. —
A tömegek öntudatra ébredtek
a Párt és Mao Ce-Tung vezetése atatt.
A katonák, akik most m a r meglapulták, hogy érdemes a jövőjükért
harcolni, olyan hősi szellőmről és
fegyelemről teltek tanúságot, amely
csak a szovjet emberek hősiességéhez és fegyelméhez hasonlílható. A
földreform végrehajtása során bebizonyosodott, hogy a paraszt is tud
többel és jobban dolgozni, ha a föld
az övé és nem a földesúré. Még a
lanulás utáni rejtett vágya is megmutatkozik abban, hogy egyre többen járnak önként esti iskolákba
írni-olvasni tanulni.
Soha sem fogom elfelejteni azt a
a tiencini gyári munkást, aki el.
mondotta, hogy míg a kapitalista
kizsákmányolás alatt a munkások
eltitkolták szaktudásukat, a felszabadulás után ők hozták rendbe a
megrongált gépeket és
indították
meg a termelést.. Csak egy egységes nép k'épes céltudatos irányítás
mellett olyan teljesítményekre, mint
a Huáí folyó szabályozása, amelynek eredményeképpen az idén nem
volt árvíz és a szállítás egyidejű
megszervezése következtében sokezer
év óta, az idén először
nem volt
éhínség Kínában.
A közösségi szellem kialakulását mi sem mutatja jobban,
mint a Világ Béke tanács felhívásához való, szinte egyhangú
csatlakozás, a Korén megsegítésének akciójában való tömeges résztvétcl
és az, ahogyan az úgyncveze'it „ha.
zafias szerződéseket" — a szocialista munkaversenyek egyik speciáli-

san kínai formáját — úgyszólván
az egész lakosság aláírta.
Rusznyák elv tára Kínában főiként
a tudományos élet fejlődését vizsgálta. Erről a kérdésről is elragadtatással beszélt.
— Az a hatalmas lendület és
összefogás, ameliyel n kinal nép
elindult, hogy új hazáját és új
eleiét felépítse, jelentősen be.
folyásoita a kínai tudomány és
a tudósok helyzetét is.
A kínsi nép mindig bocsülte 65
tisztelte a tudorokat akik a régmúltban főleg az emberi társadadalom erkölcsi viszonyaival és történelmével foglalkoztak, de már nagyon korán megindult a természet,
tudományok művelése is. amint azt
például különösen a csillagászat és
a botanika terén fennmaradt sokszáz-éves munkák bizonyítják.
A Kuominlang-íiormány rosszul
fizette a tudósokat, a tudományos
intézeteket elsorvasztotta viszont

A felszabadulás u f á n n t u d ó s o k
nagy része és az ifjúság, úgyszólván teljes egészében csatlakozott a Párt és M a o Ce T u n g
eé'kitűzéseihez.

Nagyban hozzájárult
ehhez az is,
hogy az első perctől fogva érzik:
olyan országban, ahol a nép vesri
kezébe a halaimat, ott megbecsülik a tudományt,
támogatják
és
olyan lehetőségekéi nyújtanak, amelyekről a reakciós kormányok alatt
ltom is tehet álmodni.
A kínai tudomány képviselői
ma
legszentebb feladatuknak a
népért való tudományos munkát tekintik.
A kinai tudú3 éppen úgy, mint
a kínai ipari munkás, vagy dolgozó parpszt, pontosan tudja,
hogy minden eredmény, amelyet a laboratóriumban, vagv
elméleti kutatások során ér el.
a népet erősíti és ezzel az egész
békefrontot.
A kínai nép harca és építő munkája egyik legfontosabb biztosítéka
a béketábor legyőzhetetlen só gór ok.
Ebben a harcban és ebbsn a munkában becsülettel veszik ki részüket
a kínai tudomány munkásai, a kínai tudósok is.
Rusznyák elvtárs igen nagy ér.
deklődéssel mondott beszámolója
uián,
a távollévő Kónya Lajos elvtárs
Szegedre küldőit, gazdag élményekkel teli színes írásit Zentai Ferenc. a Szegedi Nemzeti
Szinház művésze olvasta fel
igen élvezelesen.
Kónya elvtárs irásában a kínai
nép nagy ünnepének, az október
elsejei felszabadulási
ünnepnek
nagyszerű képeit, eseményeit írja
le a hivatott író tollával.

A Délmagyarország egyik munkatársa a napokban beszélgetést
Perjési László elvtárs beszámolója
folytatott Földi Mihály elvtárssal,
Rendkívül nagy figyelemmel lfell- 1 ifjaknak, akik komolyak és bátran
a Szegedi Kenderfonógyár igazgatójának helyettesével, aki —, hogy
gatta a közönség a Szegedről jól néznek szembe a hazát forrón sze.
Rákosi elvtárs által használt szóismert Perjési László elvtárs be. retve, minden veszéllyel. Amikor as
val éljünk — meglehetősen „viszoszámolóját is. Hangulatos leírását imperialisták bombázták Sanghajt,
lyogva" nyúlt hozzá a gyáron beadta, a mintegy 16 ezer kilométe- Can elvtárs a z áramfejlesztő üzemlüli munkafegyelem konkrét elemres útnak és annak a 35 napnak ben dolgozott és 10 ember munkázéséhez. Ö is —, mint nem egy
amelynek során IC ina üt nagy váro- ját végezte el. a támadás alatt.
gyárigazgató — szívesebben
masában, több üzemben, faluban forradt az általánosítás területén, s
Itt ismertük meg Lu A.Q elvtárs,
dultak meg, beszélgettek munkábizony maga sem tudta,
mikor
sokkal, parasztokkal,
értelmiség', nőt, aki új módszert kezdeményefognak Hozzányúlni
azokhoz a
zett és brigádjával 200 százalékot
okkel, katonákkal. Perjési elvtárs teljesíteti. Az élenjáró kínai ifjútörvény által biztosított fegye'mekülönösen az ifjúság és a kínai sághoz tartozik A Szin.Jun ifjúzési eszközökhöz, melyekről Rákosi
hadsereg életévet ismerkedett.
elvtárs beszélt. Értjük az eszközömunkás lány is, aki egy textilgyúr.
— Határtalanul telkes és vikön a törvényszabta büntetés kibau do'gozik. Újításával most az
dám
ifjúságoi
ismertünk
meg
szabását, a notórius
fegyelmezetelső helyen áll a sanghaji textil,
Kínában — mondotta a többi
lenkedókre. Pedig éppen a
Szemunkásnők közölt és ma előző norközö't. — Forrón szereti ez az
gedi Kenderfonógyárban kellene
májának közei négyszeresét teljesíti.
ifjúság hazáját cs egységesen,
hozzányúlni ezekhez az eszközökTapasztaltuk, hogy a kinai ifjúság
höz. íme egy kis statisztika. Nohatalmas táborban sorakozik
minden cselekedetében
lelkesen
vemberben 33, decemberben 25
igyekszik végrehajtani azokat a cél.
fel a kínai Uj Demokratikus
munkás hagyta el önkényesen a
ik'aiűzéseket, amelyeket a Párt és a
Ifjúsági Liga vezetésével a Párt
gyárat.
Igazolatlan
hiányzás nokormány megjelölt a kinaW nép
és Mao Ce-Tung zászlaja alatt.
vemberben 16 fordult elő, míg de.
Sanghájban megismertük péLdáui számára.
cemberben ez a szám 108-ra szökött
Ca n Cun-Sün elvtársat, aki tagja
A lakosság és a hadsereg kaplel. Novemberben 103-an késtek
az Uj Demokratikus Ifjúsági Li- csolatáról szólva
Perjési elvtárs
el az üzemből, decemberben pedig
gának. Példaképe azoknak a kína;
53-an. Vér Antalné finomító 50
kijelentette, hogy ez a kapcsolat
Ocskó Erzsébet a Textilkombi- percet, Mórát László előfonó 40
nát egyik élenjáró dolgozója volt, percet. Bezzeg Károly előfonó 40
aki mind mennyiségileg, mind pe- percet késett ismételten. Ebben a.z ' gyemezés kérdéséhez,
akkor me- ki az üzemben olyan 6zellem, már lemondjunk a falvilágosító
dig minőségileg a legjobb
ered- 1 üzemben is meg lehet találni azo- gint úgy fogunk járni vele, mint amely kiveti a naplopókat, rend- munkáról. Sötl
A felvilágosító
ményeket
vallhatta
m3gáénak. kat, akikről Gerő elvtárs úgy be- egy csomó egyéb
rendszabállyal, honlókat, ha az öntudatos mun- munkát fokozni kell és elsősorban
forintért amelynek nem konzekvens és nem kások fellépésének ilyen követ- ! a meggyőzés erejével kell hatni
Munkájáért megbecsülést kapott szélt hogy: „a hosszú
a másikra re- következetes
cserébe. Sztehánovísta lett
Az egyik munkahelyről
kezelése miatt
nem kezményei lehetnek?
j a fegyelmezetlenkedőkre. A bünFarkas Ist- lett meg az
augusztus 20-i verseny során ke- pülő vándormadarak".
eredménye".
O dalakon keresztül lehetne so- tetés csak abban az esetben követmegunta, Az üzemek vezetői nem tűrhet- rolni a szegedi üzemekből az ese- kezzék. ha minden rábeszélés, agirékpárt nyert, pénzjutalmat kapott, | vén például egyszerűen
munkatársai tisztelték, becsülték. | a munkát és egy házzal odébállt, nek meg olyan felháborító esete- teket, adatokat, melyek mind azt táció „szenteltvíznek"
bizonyai.
Ocskó Erzsébetet azonban az ellen- ugyanezt tette Harsányi Gábor is. ket, mint például a Paprikafeldol- b'zonyitják, hogy a munkafegye- De akkor aztán következzék
akár
ség befolyása alá kerítette
és Kik ellen kell alkalmazni a tör- gozóban történt Az egyik mun- lem kérdésében a mi házunk előtt fizikai, akár értelmiségi
dolgozóegyik napról a másikra tört de- vény szigorát, ha nem ezek ellen kásnőt, Varga Istvánnét
figyel- bizony van még söprögetni való , röf van szól
Minden vezetőhöz
rékon fej-ődése, egyre
felfelé az elemek ellen, amelyeknél, — | meztette munkatársa, hogy job- bőven. A megnövekedett feladatok szól Rákosi elvtárs szava: „Kérem
ívelő pályája.
Karácsony
után hogy ismét Rákos; elvtárs szavai- ban vigyázzon a munkájára.
fe- végrehajtása megköveteli, az elénk j ci gazdasági vezetőket, hogy ezt a
agitáció, gyelmezettebben dolgozzék. A jó- tűzött merész célok megkívánják, ' kérdést kezeljék keményebben.
egyszerűen nem ment be a gyárba ,1 val éljünk — „a puszta
Ne
dolgozni, s vele együtt elmaradt a rábeszélés csak annyit használ, mint indulatú figyehnezteóésre Vargáné hogv a vezetők az eddiginél eré- • legyen a jövőben
folyton
pa.iasz
Nemcsak Földi elv- égy válaszolt, hogy
munkából húga is. Soha ilyet nem a szenteltvíz".
nekitámadt lyesebben nyúljanak hozzá a mun- orra. hogy gazdasági
vezetőink —
tapasztaltak Ocskó Erzsébetnél és társnak, hanem a többi vezetőnek figyelmeztetőjének,
hangoskodott kafegyelemmel
kapcsolatos pro- megmondhatom:
középkádereink
is
várták, hogy majdcsak
jelentke- is meg kell szívlelni népünk vezc- ve e, s amikor a hangjával nem blémákhoz, s ha úgy látják, hogy
— nem egyszer puhák,
liberálisak,
zik. Végül megunták a várakozást I tőjének bölcs szavait: ,.Ha az elv- j tudta meggyőzni, egyszerűen
le- szükséges, — éljenek a törvén y viszolyognak
a keményebb
eszkökonzek- I köpte. Mit gondolnak a Paprika- fidta lehetőségekkel. Ez természeés meglátogatták lakásán. Oltvion társak most sem nyúlnak
zök
használatától".
a le- I feldolgozó vezetői, mikor
találták, beteg sem volt. De mintha I vensen és kemény kézzel
alakul tesen nem azt jelenti, hogy most
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igen bensőséges és közvetlen.
adtak át nekünk, amelyre azt Írták,
— Az üzemek, iskolák, falvak, hogy
rendszeres lélogalást lesznek a kaa magyar népnek sok sikert kítonák közölt —, mondotta —. Ilyen
vánnak a szocializmus építéséesetben
általában közös
sportben és megígérték: a koreai
én kulturális eseményeket rendeznéphadsereggel vállvetve felszanek, emlékül pedig kis
ziszlócsbadítják a koreai népet és kikákat kapnak a dolgozók, amit
verik az lmperia"sfn rablókat.
azután nagy szereleltei őriznek.
A kínai dolgozók között általában
A katonák részlvosznck „ napi
igen elevenen él a koreai nép megmunkában is. Szabad idejükben
segítésének és a béke védelmének
segítséget adnak a lakosságnak,
ügye. A legszélesebb rétegek veszkülönösen ar. olyan nagy munnek részt az „Állj ellent az amekák Idején, mint péidául az ararikaiaknak
— segllsd Koreát"ltás vagy a szántás.
mozgalojnban. Pénzt gyűjtenek és
Tapasztaltuk azt Is Kínában, hogy repülőket vásárolnak a mozgalom
egyike a
legmegbecsültebb hiva- számára, ezenkívül
önkénteseket
tásnak az. amikor valaki magára toboroznak és nagy arányú
poliöltheti a néphadsereg egyenruná- . tikai felvilágosító munkát végezjál. Nankingban péidául
elmon- nek. Jellemző például Pan
aszdották, hogy a népi
kormány szony magatartása. Lányát: Csan
katonai iskolára szóló felhívására Kai Sek banditái gyilkolták
meg
ez első alkalommal háromezren, a és fiait a
kövelkező
szavakkal
másik alkalommal hétezren jelent- küldte a koreai fronlra:
keztek az ifjúság soraiból. A nyol„Megbosszulom lányom halálát
cadik ezámú
középiskolában. Peés a véres adósságot azzal fikingben az Ifjúság 80 százaléka
zetem meg, hogy mind a három
jelentkezett. A népi kormány
az
ftamat ekü'döm önkéntesen harönkénles
jelentkezések
alapján
colni, hogy kiszorítsuk az amea löbb, mint 800 jelentkezőből 95
rikaiakat Ázsia földiéről "
fiatalt részesített abban a kitünte- Pan asszonyhoz
hasonlóan
Igen
tésben, hogy ma katonai iskolában sokan élnek Kínában és ez a matanulhat.
gatartás az imperialisták gyűlölete
és a szovjet nép szeretete adja meg
— Felejthetetlen
élmény volt, a kínai nép nagy erejét.
amikor a nankingi
pályaudvaron
Perjési elvtárs sok érdekes éla koreai frontra induló kinai önbeszámolóját
kénlesek egyik csoportjával talál- ménnyel teletűzdelt
koztunk. Ügyanazon a vonaton éppúgy, mint a másik két beszáutaztunk Peking felé és vidáman molót is fergeteges tapssal fogadta
majd
hasonlóan
énekeltünk velük, odaadtuk nekik a hallgatóság,
a nálunk lévő emlékekel, kisebb nagy figyelemmel nézték végig a
felszabadult Kínáról szóló
igen
ajándékokat, ö k egy nagy
lapot
tanulságos, színes dokument-filmet.

A NÉMET

NÉP BÉKÉT

AKAR

Heinz WilJmann, a Német Béketanács főtitkárának előadása
A Magyarországon
tartózkodó
Heinz Willmann, a Nemei Béketanács főiiliiára, szerdán délután az
ÉDOSZ nagytermében előadást tarlóit ,,A német nép békét akar" címmel. Megjeleni a z előadáson Stefan
Hcymann
rendkívüli
követ
és
meghatalmazott miniszter, a Német
Demokratikus Köztársaság budapesti diplomáciai missziójának vezetője, valamint Gennsdij Codr, a
DÍVSZ titkárságának tagja is.
Az Országos Béke tanács nevében
Nemes György üdvözöl le a megjelenteket, majd Heinz Willmann tártól la meg előadását.

egyharmadában — hála a hős szovKülönösen akliv tevékenységei
jel hadsereg felszabadító harcénak,
fejt kl a békeharcban a Szabad
a Szovjetunió bókepoii'liikájáoak —
Német Ifjúság
megalakult a Német Demokratikus
mondolta- — Más szervezetikKöztársaság. Ez a köztársaság hez tartozó fiatalokkal együtt elegész Németország demokratikus és szánt harcol vívott Helgoland szigebékés fejlődésének alapja.
tiért, amelyet az angolok bombatá.
A Német Béketanács össznémel madásaik célpontjává lettek. Az ifbizottság, 50 tagja van a Némot jak a nyugatnémetországi hidakon
Demokratikus Köztársaságból, 50 amerikai parancsra elhelyezett robNyugat-Németországból, 20 Nyu- banó-aknákat ismételten becemengat-Berlinből és 20 Berlin demo- lezték és sok más hasonló akciói
kratikus szektorából.
hajlottak végre. A nyugalnémetor.
Elmondotta ezután, hogy az cí- szági nők kórében is egyre erősöműit évben a német békemozgalom dik a békemozgalom.
tevékenysége Nyugat-Németország
Dr. Heincmann, az AdenauerHeinz Willmann előadásában min- remilitarizáiása elleni küzdelem és kormány volt belügyminisztere, a
a
némel
békeszcsződés
megkötésóért
denekelőtt a német békebizottságok
háborús készülődések elleni tittaiiro.
munkásságát ismertette. Hangsú- folytatolt harc jegyében állott.
zásként kilépett a kormányból. Dr.
lyozta,
A bonni kormány — folytatta Wirth. vojt kancellár, aki a CenHeinz Willmann — egyre nyíltab- trum Párt tagja és így távol áll az
tevékenységük irányát a Béke
ban vezeti be a fasiszta módszere- önludalos munkásságtól, a Némel
Világtanács határozatai szabják
Demokratikus Köztársaságban telt
ket. Ezzel egyidejűleg
meg.
körútja után erélyesen síkraszállt
fokozódik
a
nyomás
és
a
terror
A bétebizmtf'ágok rendezvényeiben
az össznérmet választások mellett.
a forradalmi munkásság és venagy szerep jut a nemzetközi helyNiemöller lelkész, egyházelnök azt
zető ereje, a Német Kommuzetről tartott előadásoknak — monhangoztatja, hogy az egyháznak
dotta —, amelyek részletesen beszánista Párt ellen
erélyesen szembe kell szállnia a hámolnak a Szovjetunió gigászi mé. Az Adenauer.kormány megtorlással borús előkészületekkel.
relű békés épílőmunkájáról és nrrél fenyegeti a még olyan polgári poli— Ez is mulatja, hogy a Szovamelyet az Egyesült
a harcáról,
jetunió békepolitikája az eszeveNemzetek
Szervezetében és más tikusokat is, mint Niemöller egyház- szett háborús uszítás ellenére is minemzetközi értekezleteken a béke elnök, vagy dr. Wirlh volt kancel- lyen erővel kezd érvényesülni Nyulár.
megvédéséért folytai.
Mindez azonban csak arra vezet, gal-Németországban.
A békéért vívott harcnak nálunk
Napról-napra
többen
látiák,
kü I óni ege.; jelleget ad az a körül- hogy Nyugal-Nétnctországban a béhogy egy új háború teljes dü.
mény, hogy Németország két részre kemozgalom egyre nagyobb befohévej e'öször a német nép ellen
van szakítva s nyugati részében lyásra lesz szert. Nyugat-Németorfordulna és Németországot telamerikai vezetés alatt az új háború szágban és Nyugat-Berlinben az
jesen elpusztítaná,
előkészületei folynak — folytatta elmúlt év végéig kereken hat cs
félmillió ember vett részt a nép- míg a béke politikája olyan jövőt
ezután. —
szavazásban és ezeknek 02 száza- tár a német nép elé, amilyenhez ha.
a
Hazánk kétharmadrészében
léka a ramniitarizálás ellen, a bé- sor Jóban sohasem volt még része.
P r o p a g a n d i s t á k
tapasztalatai
keszerződés mielőbbi megkötése melfasizmus zsoldosait katonai és
Sztálin útmutatása
számunkra,
lett foglalt állási.
félig katonai alakulatokba tonémet békeharcosok számára azt
borozzák.
Heinz Willmann ezután a szava- jelenti, hogy az 1952-es év népünk
A külföldi megszálló csapatok lét- zás oriszágos eredményeit ismer, valamennyi békeszerető és hazafias
számát állandóan emelik, termő- tette, majd megállapította, hogy a érzésű erejének összefogását kell,
földöket változtatnak repülőterekké békemozgalom egyre növekvő befo- hogy hozza és meggyőződésem, hogy
A POLITIKAI BIZOTTSÁG 10Ő1
Igen fontos feladatunk az ellen- és gyakorlóterekké, iskolákat, kór- lyásának hatására erősödik az el- ezt a célt a többi országok békeharmájus 14-i határozata komoly fel. őröd munkájának megjavítása. Két- házakat és lakásokat kaszárnyává lenzék a reformista vezetésű szakcosaival szorosan együttműködve el
adatokai úlliioti elénk az oktatás három elvtársat kistévé az ellenőrök alakítanak át.
szervezetekben, sőt a Szociáldemo- is ériük — mondotta befejezésül.
terén. Az oktatási munkát párl- általában nem megfelelően látják el
Ezzel szemben Németország krata Pártban is.
(MTI)
iiiuiuliúnk előterébe keli állítanunk, faadataikat. Egyes ellenőrök a prohogy biztosítsak a párttagság, de a paganda
szemináriumon
újságot
párionkiviili dolgozók eszmei, po. olvasnak, jelentéseik mindössze egy
1 .likai fejlődését cs ezzel a íelada. sorból állanak, és azt is állandóan
tok eredményesebb
végrehajtását. ismétlik. Munkájuk megjavítása érAz alapfokú politikai iskolákon dekében tervszerűen foglalkozunk
egyik legkomolyabb problémáink a velük, megkérjük őket, hogy az
A francia sajtó Faure kormányalakítási tárgyalásairól
lemorzsolódás, illetve a hiányzások. anyaggal kapcsolatos egyes kérdéÁltalában az a tapasztalatunk, csak sekről rövid beszámolót tartsanak.
Párizs (MTI).
Politikai megfiNaponta egyre nagyobb számban
A párizsi Masséna rendezőpályaúgy. tudunk eredményesen küzdeni
MUNKÁNKAT NAGYBAN ELŐ- gyelők véleménye szerint Faure ki- udvar dolgozói rövid figyelmeztető keresik fel a békakortmányt kövea lemorzsolódás ellen, hu előadóink
miniszterelnök
megkísérti sztrájkot tartottak. Enned; során telő küldöttségek a köztársasági eljól felikészülnek az előadásokra, SEGÍTIK az úgynevezett tapaszta- jelölt
log'altioznak az üzem problémái-- latcsere szemináriumok, azok ala. majd, hogy felhatalmazási kapjon valamennyien aláírták azt a határo- nökséget. Százszámra érkeznek a
kormányalakí. zatot, amely a dolgozók kívánsáva), a napi polit-iikui eseményekkel. pos bírálata, értékelése. Az üzemi a nemzetgyűléstől
rendszeresen
írunta a tásra, ha a szocialistákital folyta- gait teljesítő kormány megalakítá- köztársasági elnökhöz határozatok,
lJe nem jelentéktelen az sem, hogy újságban
levelek, táviratok és peticiók, ame'tanuljunk.."
rovatba, tott tárgyalásai eredményre vezet- sát követeli.
megfelelően felszerelt helyiségeket -.Hogyan
Békekormányt követelnek a Nord lyek egységesen követelik a béke és
módszertani
segítséget nek.
biztosítsunk
a hallgatók részére. amelyben
megyei tanítók is. sürgetve a világi
Faure — hír szerint — le akar
Meg kell valósítanunk a politikai nyújtunk az elvtársaknak. Ugyanoktatás ellen irányuló törvény el- haladás kormányának megalakítá.
mondani az úgynevezett „keretiskoláikon az egészséges kollektív akkor a SzemináriumhallgBitók
is
sát.
törlését.
törvények*
megszavaztatásászellemet, foglalkoznunk
kell a elmondják tanulásé módszerüket, ía
gyengébb hallgatókkal, segíteni, la. pasztalalaika't,
ról, amelyekkei
szemben orÚjabb
francia
békehüldöííségek
as
ENSZ-ben
nítani kell őket.
szágszerte széleskörű ellenállás
Hiányosságofikal találkozunk még
mutatkozik. A
kerettörvények
Hogyan oldottuk meg ezeke't a a jegyzetelésben. Hallgatóinknak kökezéseket,
ugyanakkor,
amikor
Var
megye
öttagú
küldöttsége
az
elvéi azonban Faure nem szánfeladatokat? Előadóiul'.; felkészülése rül 50 százaléka nem tud helyes
önök repülőtér építésébe kezdenek.
ENSZ-ben
kövelelte
az
öihatalmi
dékozik véglegesen feladni.
nem volt mindig kifogástalan. Elő- jegyzete? készíteni. Ezen a hibán
Tudják meg, hogy minden mesterA megfigyelők úgy vétik, ha egyezmény megkötését és a leszere- kedés ellenére folytatjuk harcunfordult, hogy egyszerűen felolvas- nemcsak az egyéni foglalkozással
lést. A küldöttség ezulán a szovjet
ták az előadást, nyilván így unal- igyekszünk segíteni, hanem úgy is, Faúrénak sikerül is megkapnia a nagykövetségre ment, ahol szívélye- kat a béke érdekében".
nagy
nehézségei sen fogadtál;, majd a francia külmas, száraz veit a hallgatók szá- hogy a táblán bemutatjuk egyes felhatalmazást,
A Szovjetunió és az USA ENSZniára az anyag. De előfordult az is, szövegrészek helyes jegyzetelését. lesznek a kormány megalakításánál, ügyminisztériumban nyújtotta ál a delegációja fogadta Sarthe megye
mert
jobboldali
pártok
közötti
ela
hogy egyes előadók nem 'tudnak A jövőben gyakrabban ellenőrizzük
határozatot s végül — hosszadalmas 15 asszonyból álló küldöttségét is.
lentéteket nem sikerült áthidalnia. alkudozás után — az ENSZ amerimegfelelő választ adni egyes kér- a jegyzetelés munkáját.
A Francia Kommunista
Párt
déseiéire. Az üzem munkáját, a napi
A szeminárium feladata az Is,
A Liberation című francia lap kai delegációjának kél tagja fo- egyik tömegtüntetésén mffgválasz.
poli'tkai
eseményeket
általában hogy segítséget nyújtson az új- gúnyosan állapítja meg: Faure gadia a küldöttséget az Astoria, totl parasztküldöttség ugyancsak az
rendszercsen és sikerrel kapcsol- tipusii szocialista ember nevelésé- nem „kerettörvényekre" kér majd szállóban.
ENSZ.ben járt. hogy kinyilvánítsa
juk össze a tanult anyaggal. Nem ben. Lo akarjuk szokfámi hallga, felhatalmazási, hanem esek „törvéA küldöttség tágjai hangsúlyoz- a francia földművesek békeakaraegyszer előfordult, liogy maguk a lóinkat az önteltségről, a nagyol- nyeket szabályozó rendeletikre".
ták, hogy a megyében egyre erősebb tát. A küldöttségei egyedül a szovszemináriumvezetők jöilck rá oz mondásról. Áldozatvállalásra nevel,
Az Humanilé vezércikkében töb- a tiltakozó-mozgalom az amerikai jel delegáció fogadta. Maiik álegyéni beszélgetések során egy-két jiik a hallgalóka't, hogy meg tud- bek között rámutatott: Faure be- megszállás ellen.
landó szovjet ENSZ-delegátus és
helytelen
százalék kiszámítására, ják állni helyükei egyre növekvő látta. hogy
„Ezer kilométert teltünk meg — Pavlov párizsi szovjet nagykövet
hibás versenvkiért'ékelésre.
feladataink közepette. Nem feledmondották a küldöttek —, hogy az biztosították a küldöttség tagjait,
bármilyen kormány tenné ls
önök tudomására hozzuk a megye hogy a Szovjetunió folytatja erőfemagáévá a kerettörvények terA FEGYELEM, A FELELŐSSÉG. kezünk meg arról sem, hogy helyes
lakosságának felháborodását, mert szítéseit a béke megvédése érdekévet, a nép azonnal harcot indíTUDAT kialakítása terén az a ta- magyarságra, helyes kifejezésmódra
megállították az épít- ben.
tana ellene
paszialniiunik, hogy ha o téren a tanítsuk haUgatóinka'i.
a megyében
„Faure nem egy törvényt akar
propagandista élenjár, akkor a hallIGEN NAGY SEGÍTSÉGET nyuit
gatók is követik példáját. Hiányos- az oktatás munkájában a szeminá- .bekeretezni' — mint elődje szeret ti
ságaárú. legnagyobb része az egyéni riumcfi rövid kiértékelése, a tanul- volna — írja a Humanité —, hafoglalkozásnál mutatkozik meg. A ságok összegezése. A kollek'tiv szel- nem az egész nemzetgyűlésre járlemorzsolódást majdnem teljes egé- lem kialakításában igen jó hatással mot akar lenni. A francia dolgozók
szében ennek
tudhatjuk be. A van a faliújság készítés, « közös nyomása azonban már megbuktatta
Párizs (TASZSZ
különtudósítójá- „nem illetékes" ilyen
hiányzók átlagos száma legitöbb mozilátogatás, éneklés, az építő bí. Plevent és meg tudja majd hiúsí.
kérdések
esetben három-négy.
eldöntésére. Az USA
küldöttsérá'mt alkalmazása.
A
jövőben tani annak a politikusnak a terveit tó l.)
A hiányzásokat
azáltal
igyek- igyekszünk megvalósítani a helyes is, aki még Plevnnél is tovább akar
A Lengya". Köztársaság küldött- gének ál'áspontját támogatta Dánia,
szünk megszün'ielni, hogy elsősor- időbeosztást, mert e tcIMn tétben menni a nyomor, a fasizmus és a sége január 15-én az ENSZ köz- A rgentina és Costarica küldötte is.
háború politikájában'.
A Szovjetunió
küldötte beszélton magukkal a propagandistákkal még hiányosságokkal találkozunk.
gyűlés
társadalmi,
humanitárius
dében 6ikraszállt az emberi jogok
és
kulturális
bizottságában
javais sokkalta többet foglalkozunk. A
„Ez
az
akció,
ha
megerősödik
—
Mi propagandisták arra töreksolta, hogy a közgyűlés tegyen in- Spanyolországban történt megsérpropaganda szeminárium ulán be- szünk. hogv a Politikai
Bizottság hangsúlyozza a lap —, hamar kiszámolót kérünk íő'ük, ezzel is határozatának szellemében Végezzük harcolhatja olyam kormány megala- tézkedéseket az 1951. évi barce- téséről szóló és a barcelonai bemegmentésére irábiztosítjuk a jó felkészülési. A lekulását, amely
francia politikát lonai sztrájkban részt vett 24 spa- börtönzöttek
lengyel
határozattervezet
morzsolódás é9 n hiányzások meg- mnnkárf a'r és segítsük üzemünk folytat: a haladás és a béke politi- nyol demokrata életének megmen- nyuló
mellett. Kiemelte a kérdés sürgőstésére.
t
*rftti'fefé«« érdet i*hcn a gvnkori dolgozó't feladataik sikeresebb vég. káját".
a
hiányzók nevét tö Irtok a szégyen- rehojlásábnn.
Egész
Franciaországban egyre
A lengyel küldöttség
indítvá- ségét és elsőbbséget követelt
BALASSI SÁNDOR,
megvifalra. de uovanakV.or egyénileg Is
jobban erősödik a bébekormányl nyozta. hogv a bizottság kérje a lengyel határozattervezet
elbeszélgettünk a hiányzókkal.
a Textilművek propagandistája követelő népi mozgalom.
közgyűlés elnökéi, tegye
meg a tatásának.
A Párizs-környéki Szakszervere- szükséges lépéseket annak érdeké- I Több latinamerikal küldött kijetek Szövetségénél; végrehajtóbizott- ben, hogy az illetékes spanyol ha- i lenlette, hogy nem ellenzi a kérsága
nagyfontosságú határozató 1 tóságok szüntessék meg üldözésü- dés lényegbeli megvitatását, de
demotilt közzé, amelyben teljes munka, ket és haladéktalanul bocsássák I.érik, hogy a barcelonai
egységre hív fel olyan kormány szabadon a bebörtönzött
hazafia- kraták ügyével kapcsolatos anyag
I áttanulmányozása
céljából a lenegyez- megalakítása érdekében, amely meg- kat.
New-York (TASZSZ).
Az Associ- I amerikaiak által kövelelt
! gvel határozattervezet megvitatáséi
szünteti
a
nyomort
és
a
háborús
ated Press, washingtoni
tudósító- mányi és e haláridő ulán sem taAz amerikai imperialisták kép- 48 órára napolják el.
jának ielentése szerint az
USA núsít 6emilyen szándékot a szó- előkészületeket.
viselői nyíltan támogatták Franco I Lengyelország képviselője beleA
Dijon
mellett
lévő
Is-Sur-TUle
felfüggesztette Irán katonai „6e- banforgó egyezmény a'áirására.
fasiszta klikkjét és mindent elkö- egyezett a határozattervezet megEzzel kapcsolatban
Harriman, vasutaisságának 98 százaléka icijes vettek a bizottságban, hogy meg- ' vitatásának 48 órás elnapolásába.
gélyezését", minthogy az iráni kormány nem leijesiti a „kö'csönös az úgvnevezelt kölcsönös bizton- szakszervezeti egységben
hiúsítsák a lengyel
határozatter- I Erre az indítványra 30 szsvazafigye'.mezielő munkaszüneti! te.
sági kérdésekkel foglalkozó liivabiztonsági törvény" feltételeit.
vezet megvitatását. Ebból a cá'ból itot adtak. 11 küldöttség tartózkotest tartott, olvan békekormány
IránFelelős személyek kijelentették, tal vezelöje elrendelte az
E. Roosevelt asszony, az USA kül- jdott a szavazástól, 12 pedig (közmegalakítása érdekében, amely
hogy Irán a január 8-án megálla- nak szánt hadianyagszállítások feldötte azzal az „érvvel" hozakodott jlük az USA küldöttsége) ellene
elveti
a
kerettörvények
lervét.
pított határidőre nem írta alá az függesztését.
elö, hogy a bizottság
állítólag ' szavazott.

A Textilművek a?apfokú politikai iskoláinak
munkájáról

Erősödik Franciaországhan
a békekormányt követelő népi mozgalom

Lengyel javaslat az ENSZ-ben
a 24 spanyol hazafi megmentése érdekében

Az USA felfüggesztette Irán katona* „segélyezését"
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Első negyedéves tervünket másfel
előbb
befejezzük

nappal

— fogadták meg a Textilkombinát dolgozói Rákosi elvtársnak
'A Szegedi Textilkombinát dolgo. meiésünk emelésével, a minőségi
fcói a következő levelet küldték munka megjavításával, a hiányosRákosi elvtársnak:
ságaink felszámolásával
akarjuk
Drága Rákosi elvtárs!
ünnepelni. Ennek érdekében minÖröm tölti el üzemünk minden den művezetőnk egy szlaíiánovegyes dolgozóját abból az alkalom, komptex tervet dolgozott ki, hogy
bók hogy a Szovjetunió áltai fel- hogyan és miképpen akarja üzemi
szabadított békés országunkban ün [ervünket túlteljesíteni. Ezeket az
nepeihetjük
szeretett
vezetőnk, ellcnterveket összesítve, az egész
drága Rákosi elvtárs szülelésnap- üzem vállalja, hogy
ját.
1. a z első negyedéves tervünket
Ünnep mindannyiónk
számára másfél nappal előbb befejezzük, s
Rákos) elvtárs születésnapja, mert így terven felül 60-000 női kartontudjuk, hogy mennyi mindent kö- ruha előállításához szükséges fonaszönhetünk a Pártnak. Rákosi elv. lat adunk népgazdaságunknak
A
társnak. Többek között a ni| üze- vállatások teljesítését
a z üzemrémünk is azon üzemek közé tarto- szek ellentervcivel, valamint •> Kozik, amely a felszabadulás után vajtov munkamódszerátadás fokoRákosi elvtárs vezette, a szocializ- zottabb bevezetésén keresztül akarmust építő hazánk alkotásai.
juk bizlosílani,
Pártunknak és Rákosi elvtársnak
2. Vállaljuk a további minőség,
köszönhetjük, hogy itt, ahol pár
évvel ezelőit szántóföld és mocsár javítást. Az 1951. IV. negyedévéhez
volf, Középeurópa egyik legmoder- képest 4 százalékkal akarjuk javínebb üzeme van, hogy politikailag, tani a fonalak minőségét.
szakmailag képezhetjük magunkat,
3. Tovább szilárdítjuk üzemünkhogy közülünk egyesek, akik egy ben a munkafegyelmet és ezen bepár évvel ezelőtt még mint kulák lül vállaljuk, hogy az dső negyedcselédjei dolgoztak ezen a helyen, év végére egyellen egy párttagunk
ma már kormánykitüntefett szta. som fog lemaradni. Illetve 100 száhánovisták, többen pedig komoly zalékon a lul teljesíteni, valamint a
funkcióban vannak.
100 százalékon alul teljesítők száEzért elhatároztuk, hogy drága | mát 1951. IV. negyedévéhez kéRákosi elvtárs születésnapját a ter-1 pest 5 zsázalékkal csökken'jük, az

igazolatlan hiányzók számát, ami
1951. IV. negyedévben 0.34 százalék volt, 0-25 százalékra fogjuk
csökkenteni.
4. Vállaljuk, hogy termelésünket
egyenletessé tesszük, s ennek érdekében tervünket naponta teljesít
jük, valamint dolgozóink feiaján'ásat 8 óránként kiértékeljük és így
minden egyes dolgozónk naponta
tudja, hogy a felajánlását teljesítette-e.
5- Termelésünk további emelése
érdekében tovább folytatjuk dolgo
zóink szakmai továbbképzését. En.
nel; érdekében vállaljuk, hogy az
első negyedévben indítunk egy mű.
szaki minimum tanfolyamot es n
tanfolyamot úgy vezetjük vég'g
hogy ott lemorzsolódás ne legyen.
Ezekkel a felajánlásokkal akarjuk drága Rákosi elvtárs sziilelés
napját megünnepelni. Ezzel akarjuk
há'ánkaf és szeretetünket kifejezn*
nagy Pártunknak, Rákosi elvtársnak, hogy bölcsen irányít és vezet
bennünket.
K L E I N SÁNDOR
párttitkár
BERGER SANDORNÉ
ÜB.tltkár h.
te
.ím i NAGY SÁNDOR
igazgató h.

Egy halom ócskavas volt — ma 70.000 fOSlitlOt éfö QSP
Hogyan adtak a Szegedi Fürdő dolgozói 50.000 forintot az államnak más, fontosabb beruházásokra
,„ .. mert ® mosónők korán
hálnak
a eipeléstől reszket
lábuk
és fejük fáj a vasalástól.
—
S mert hegyvidéknek
ott a
[szennyes!
Idegnyugtató
felhőjáték
a gőz s
levegőváltozásul
ott a mosónőnek
a padlásé 4.
A legnagyobb
magyar költő:
József Attila így írt a mosónőkről.
Jól ismerte életüket, hiszen anyja
mosónő volt a
„kegyelmeseknél,
ahonnan kis lábaskájában hazahozta a vacsoráját". A költő ma is
írhatna mosónőkről — hiszen ezt a
munkát is ed kell végezni —, de
mennyived másképpen írná meg ma
versét, ha eilátogalna például a
Szegedi Fürdő kezelésében lévő
mosodába.
Négy-öt helyiségben, de még az
udvaron is valóságos hegyele tornyosulnak a rzenniyes ruhából, hatalmas autók hozzák a szennyest s
viszik a ragyogó tisztára mosott,
fényesre vasalt ruhát. Bent a moBÓtereanben

zúgnak a mosógépek
motorjai, kicsap a gőz a gépek dob.
jábóL Hol vannak már innen, azok
a mosónők, akiknek „törékeny termetét a töke megtörte"? A gérjek
mellett öntudatos felszabadult dolgozók állanak, akik a maguk üzemében dolgoznak. A legnagyobb
probléma az, hogyan emeljék a termelést, hogyan végezzenek még tökéletesebb minőségi munkát.
A mosóteremben a teljesítménybérezés bevezetése hozott nagy változást. A nyáron például, ha egy
brigád kimosott egy műszak alatt
550—600 lepedőt — igen jó teljesítménynek számított. A legöntudatosabb dolgozók és a vezetők érezték, hogy ez kevés, a dolgozók és a
gépek sokkal többre képesek. Rá is
jöttek a hiba nyitjára: nem eléggé
ösztönző a bérezés. A mosógépekre
normát állapítottak meg s azonnal
emelkedni 'kezdett a termelés. Ma
már ott tartanak, hogy a Baloghbrigád egy műszák alatt 1200 lepedőt, a Pribék-brigád pedig 11001150 lepedőt mos ki. Ez a két legjobb brigád versenyez egymással.
Valósággal egymás sarkát tapossák, állandóan új, még magasabb
termelési eredményék elérésére törekednek.
,
A tőkésnek végzett vasalástól valóban fáj a dolgozónak a feje, de
amit

a maga üzemében
végez, attól nem. A kézivasalóban
olyan fürgén jár a dolgozó nők kezében a villanyvasaló, hogy az ember elcsodálkozik, hogyan lehet például azt az ingei pillanatok alatt
olyan eímára vasalná. Bozóki An_
talnié szívesen megmutatja:
— így kell fogni az inget...
. . . E g y mozdulat jobbra, egy
mozdulat balra, összehajtani, puhán
végighúzni rajta a vasalót s máris
kész.
— . . . Egyszerű ez! — mondja
mosolyogva, de látszik raj la, hogy
büszke munkájára, büszke arra,
hogy a versenyben megelőzte Nagy
ilánosnét, a kézávasaló üzemrész
retfcik legjobb dolgozóját, akinek:

keze alól ugyanolyan fergeteges
gyorsasággal kerülnek ki a vasalt
ingek, mint Bozóki né keze alól.
Igen! Mind a kelten és a többiek
is gyorsan dolgoznak, vasalnak, de
hol van ez a gyorsaság attól, ahogyan például Nógrádi Antalnéékóis
Csamangó Lajosnéék „vasalnak".
Egy műszák alatt kivasalnak 1000
lepedőt is, de még többet el tudnának végezni, ha még gyorsabban
kapnák a vasainivalót. Hogy létezik
ez a gyorsaság? — Úgy, hogy ők
nem viilanyvasalóval vasalnak, hanem

hatalmas gőzvasalógéppel,
azzal a géppel, melyet 1951 december 21-énj, Sztálin elvtára születésnapján állítót lak munkába.
De ennek külön története van.
Nagyon érdekes történet, nem is
lehet csodálkozni, hogy Törzsi János elvtárs, a vállalat igaagatója és
Varga Sándor elvtárs, a párttitkár
olyan élvezettel mesélik:
— Nem győztük a vasalást a régi
mángorlógépünkkel és elkezdtünk
tanácskozni, hogy lehetne a bajon
segíteni. Hányluk.vetettük a szót a
dolgozókkal, de mindenféleképpen
oda lyukadtunk ki, hogy egy nagyteljesítményű gépet kellene beszerezni. Felmentünk Pestre képnézőbe". Ha lett volna 70.000 forintunk. azonnal hozhattuk volna a gépet. Hetvenezer forint?! Temérdek
összeg. .. Egy
szónak is száz a
vége: ennyi pénzünk nem volt a
gépre. Eszébejutott valamelyikünknek. hogy több ilyen gépet kiselej-

teztek annakidején. Végiigjártuk az
ócskavastelepeket s találtunk is
egyet.

Egy halom ócskavas volt,
azt se tudjuk, melyik alkatrésze van
inog, melyik hiányzik. Mégis megvettük. 20.000 forintért. Kilóra. Hazahoztuk. A műszaki dolgozók nekiláttak és megcsináltál;. Most itt
termel s egy jottányival se roszszabb, mint a 70.000 forintos gép.
Nógrádiné vidáman rábólint:
— Nem bizony! Élvezet vele dolgozni. Nézzék csak . . .
Kiemel a kosárból egy vizes ruhát. Beigazítja a hengersor közé.
Egy pillanat alatt eltűnik a hengerek közölt. A gép zümmög, enyhe
gőz lebeg fölötte s a hengersor másik végén viszontlátjuk a pár percei előbb még vizes ruhát megszáradva,
fényesre vasalva. Ilven
ügyes masina ez!
A párttitkár csendesen jegyzi
meg kifelémenet:
— Épp az előbb volt szó Gerő
elvtárs beszédéről és most eszembejutott a beszédnek az a része,
hogy a gépek jobb felhasználásával
oda kell hatnunk, hogy egyes beruházások feleslegessé
váljanak.
Nekünk ilyen gép későbbre volt
tervbevéve. Persze, nem húszezer
forintért, hanem sokkal
többért.
Nem tudom, mások így var.(nak-e
vele, de mi nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyenmódon legalább
50.000' forinlot adhattunk az államnak más, fontosabb beruházásra...

A n é p i ellenőrzés leleplezte Kiss F e r e n c
sikkasztó f ő i d tnűvesszövetkezeti
alkalmazottat

Legyenek a mai pártnapok
a béketábor erősödésének újabb állomásai
A világ minden dolgozójának
érdeklődése ezekben a napokban
fokozott figyelemmel fordul a z
Egyesült
Nemzetek Szervezete
feié. ahol a béke küldöttei, elsősorban a békeharc vezetőerejének, a nagy Szovjeluniónak küldöttei éles küzdelmet folytatnak
az imperialisták, az új háborúra
spekuláló tőkései;
küldötteivel,
Békcharcunk újabb szakaszának
igen döntő eseményei zajlanak
most le é s ezek az események
közvetlenül érintik a m a gyar dol.
gozó népet, köztük a szegedi dolgozók széles rétegeit is.
A mai párlnapokon az előadók
ezért foglalkoznak mindenütt a
legidőszerűbb és
legfontosabb
nemzetközi kérdéssel: a Szovjetunió harcával a békéért az Egyesült Nemzetek
Szervezetében.
Meg kell Ismernie minden dolgozónak ezt a harcot, amely valamennyiünk békés, alkotó életének biztosításáért, magunk, családunk még boldogabb jövőjéért
folyik. Ismernünk kell ezt a harcot, hogy ennek ismeretében még
fokozottabb igyekezetlel, lelkiis.
meretességgel
végezzük
na p |
munkánkat, emeljük a termelés
mennyiségét, javítsuk minőségét,
becsülettel álíjuk meg helyünket
azon a munkahelyen, ahol képességeinkel leginkább kifejthetjük
a béke védelmében. Ez a becsületlel végzett kemény munka és
a világ valamennyi békeszerető
népének
harcos
összefogása
ugyanis az a legnagyobb erő.
amely a Szovjetunió vezetésével
le tudja győzni az imperialisták
háborús szándékait, új háború kircbbanlására törekvő politikáját.
Ezen az összefogáson, kemény
munkán egyre jobban megtörik
a trumani háborús politika, a m int
arról Zsukov elvtárs a Pravdában a többi között így írt: „Az
amerikai háborús gyujtogafóknak
nem sikerült kezükbe ragadniok
a
kezdeményezést.
Védekezni
kénytelenek.
mellébeszélésekhez,
ravaszkodásokhoz és h a zugságok-

hoz folyamodnak, hogy valamiképp mentsék a helyzetet- Bár az
USA küldöttsége egyelőre még
abban a helyzetben van, hogy
uralkodik az ENSZ-ben, gépies
többsége gyengülőben és széthullóöan van. Trumanél; politikáját egyre nehezebb végrehajtani.
A béke és a népek barátságának
sztálini politikája egyre több hívet szerez az egész világon."
A mai pártnapokkal még szilárdabbá, egységesebbé kell ko.
vácsolódnla a béke hívei táborának itt Szegeden is. Ezek a pártnnpok akkor lesznek igazán eredményesek, ha nemcsak minél nagyobb szántban
meghallgatják
Szeged dolgozói a z ott elhangzó
előadási hanem nyomában tettekkei válaszolnak. Tettekkel az
üzemekben, a földeken vagy a
hivatalokban, intézetekben: a minél jobban végzett munk a tetteivel. De mondjuk majd cl a párlnapokon azt is. hogy a Szovjetunió harca hogyan serkent bennünket még öntudatosabb mun.
kára, hogyan tanulunk szivós
küzdelmet az ellenséggel szemben
Visinszkij elvtárstól, aki állhatatosan veri vissza érveivel ?z
amerikai imperialisták és csatlósaik támadásait. Különösképpen
pedig azl mondjuk el, hogyan
merítünk napi munkánkhoz újabb
és újabb erőt a Sztálin elvtárs
által vezetett békcharcból, Sztálin
elvtárs mély Igazságokkal
leli,
magas cszmelségű, bölcs nyilatkozataiból. mint például legutóbb
a japán nepnez Kuiaotf nagyje.
lentőségű újévi üzenetéből.
Legyenek a m a i pártnapok
Szegeden Is a héketábor erősödésének újabb állomásai. Minden
békét akaró dolgozó tartsa kötelességének a pártnapon v a ló
részvételt, mert csak a nemzetközi helyzet világos ismeretével,
a Szovjetunió harcának tanulmányozásával válhatunk téljesértékü,
v a lóban
öntudatos tagjaivá a
napról-napra növekvő erejű, hatalmas békeiábornak.

A „RAHÖCZi"-BREGŰ9 PÉLDÁT MUTAT
Az első pillanatban
semmi
érde.
késségét se lát az ember. A szalag.
s a körfűrészek
mellett három ember dolgozik. Megszokott
látvány ez.
Azonban
hosszabb megfigyelés
után
mindjobban
kidomborodik,
hogy
nemcsak
egyszerűen
feladatot
hajtanak végre ezek az emberek. Percről-percre,
óráról-órára
fokozódik
munkalendülctük:
a terv
maradéktalan teljesítéséét küzdenek. A „Rákóczi" fafeldolgozó
brigád
mindösz.
sze három emberből áll, mégis
az
Ecsctgyár
legerősebb brigádját
képezi. Jó munkájukicai
döntően hozzásegítették az üzem többi
dolgozóit,
hogy 1951. évi tervüket jóval a határidő előtt fejezték
be. A „Rákóczi" -brigád tagjai az űj tervévben terszerűen, a munlcaidő
jó ki
használásával
látlak hozzá a mindennapi
terv
túlteljesítéséhez.
Az óra m u t a t ó j a

még alig haladt túl a
tizenegyesen,
a napi munkaidőnek
éppen a fele
telt el, amikor Vass István
sztahánovista már a huszonötödik
mázsa
farönk „hoszlolásához"
kezd. Keményen markolja
meg az
idomtalan
farönköket
és biztos kézzel
irányítja
az éles szalagfűrész
pengéje
felé.
Az ö feladata az, hogy az ecsetnyélnek megfelelően
16 cm
hosszúságban szabja fel a
kisebb-nagyobb
méretű fahasábokat.
Pontos
munkát végez és gyorsan.
Az
anyag.
hordó nem győzi a termékeket hordani, olyan gyorsan szaporodik- —
Hass István
elvtárs, a
„Rákóczi"brigád vezetője, kilett magáért. Fél
12-kor már a 180 százalékot is túlhaladta. — Munkája
közben gyakran áttekint a brigád többi
tagjaihoz. Megnyugszik,
nincs semmi baj.
Munkatársai
követik példáját,
keményen harcolna!:
a napi terv túlteljesítéséért.

Kardos András elvtársai
és így sikerült, hogy az 1952-es év első két
hetében átlagosan
160
százalékot
termelt. Kardos
elvtárs
iparkodik
meghálálni
ezt a segítséget.
Minden
eseiben úgy dolgozik,
hogy
kellően
ellássa nyersanyaggal
a
„Rákóczi"brigád harmadik
tagját, Dovály Mihály
elvtársat.
Dovály Miháhj
szlahánovisla
kör.
fűrészes az ccsclnyélen
az
utolsó
művelelet
végzi. A téglaalakú
tus.
kókat másfél
coll vastagságú
léc.
lapokra vágja fel.
Alig lehet szemmel követni

mozdulatait.
A körfűrész
pillanatok alatt keresztülszeli
a 16 em
hosszúságú
faléceket.
Dovály
elvtárs győzi az utánpótlást,
a gép egy
percig sem jár üresen.
A
,,Rákó•
czi"-brigád tagjaihoz ő is méltó al&r
tenni. Naponta
váltakozva,
de egjp-e
szebb eredményekkel
lepi meg dolgozótársait.
Január
S-án 157 százalékot, ó én 164, 5-én 243 százalékot termelt.
A
Rákéczi"-brigád
tagjai
naponta megbeszélik
az elöltük
álló
feladatokat.
Vass István
elvtárs, a
brigád vezetője, aprólékosan,
részleteiben megtárgyalja
a brigád
tagjai,
val, mit, hogyan dolgozzanak
fel.
Ez eredményezi
azt, hogy a brigád
185 százalékos
átlagos
eredménynyel dolgozik. Mennyiségi
munkájuk melleit 100 százalékos

tala szállított áruból kisebb-nagyobb
mennyiséget. Néhány cselben a
hentesáruk között hájat is kihozlak
a gyárból, a m eiynek az ára jóval
magasabb volt, mint a
hiányzó
hentesárunak. A dolgot úgy próbáltál; elsimítani, hogy a hájat eladva, hentesárut vásároltak az árán
és azzal pótoltál; a hiányzó meny.
nyiséget.
Kiss Ferencet, valamint a fuvaminőségi árut gyártanak.
rost, azonkívül a velük összejátszó
sza'ámigyári
mérlegelőt őrizetbe
Egymással
versenyezve
naponta
vették.
újabb
és
újabb
eredményekéri
inEz az esef is bizonyítja, hogy a
dulnak harcba. Vass István
elvtárs,
szegedi füldművesszövelkézet tagjai
a
„Rákóczi" .brigád
vezetőjének
éberen figyelik a szőve kezet mű
ködését és azok dolgozóinak tevékezdeményezésére
a brigád
lagjai
kenységét; éberen őrködnek a szövállalták,
hogy Rákosi elvtárs
60.
vetkezet vagyona fe'elt és időben
születésnapjának
tiszteletére
első
leleplezik az oda befurakodott siknegyedévi
tervüket 3 nappal a hakasztó é3 csaló eiemeket.
táridő előtt befejezik.
Vass elvtárs
Gera Andrásné ébersége álljon
A 16 cm hosszúra levágott
fatus. ezenkívül
vállalta
azt is:
Kardos
példaképpen a dolgozók előtt.
kók a nagykörfűrészhez,
Kardos András
Juhász Márton
elvtárssal
úgy
foglalkozik,
kerülnek. Itt a tuskókat hogy
MÉSZÖV Központ Andráshoz
Rákosi
elvtárs
születésnapátformálják
a gömbölyű
részeit de- jára elérje a sztahánovisla
szinte'.
rékszögnek
megfelelően
alakítják
Risst kapnak
atökmagot
beadó
gazdák
Példaadásukat
az Ecsetgyár
többi
ügyesen
végzi dolgozói is követik.
Kormányzatunk a magas áron fe- megyéjeben pedig 180 forint. Az ó.t. Kardos elvtárs
A
,RákóczfBár
lül kedvezményt is biztosít a tök. olajgyári minőségű tökmagért az ezt a műveletel.
brigád ,J\Iinden nap túlteljesít je':
magot beadó termelőknek. A tök- ország egész területén 150 forintot
tervünket".mozgalmához
valamen y.
m
é
g
csak
k
é
t
h
e
t
e
magot a földművesszövetkezetekben fizetnek.
nyien csatlakoztak,
hogy az új terv.
lehet átadni. Az étkezési tökmag
A vételáron felül minden beadót, került
minél
sikerea körfürészhez,
munkájúi év első negyedévét
ára a tiszavidéki megyékben má- 30 kg tökmag után a termelő 1 kg máris igen jó eredménnyel
végzi.. sebb, minél szebb eredménmjcl
zár.
zsánként 200 forint, az ország többi rizst kap kg-ként 5 forintos áron. ,4. brigád tagjai
közösen segítették ják íe.
Az éberség és a népi ellenőrzés
jó példáját mutatta Gera Andrásné.
a szegedi földművesszövetkezet tagja, amikor Kiss Ferenc árubeszerző
csalásait leleplezte.
Kiss Ferenc, mir.t a szegedi fötdművesszövetkezet árubeszerzője több
esetben szállított a Pick Szalámigyárból árul a földművesszövetke.
zet részére. Szállítás közben több
eseiben elsajátított 5—10 kiló hen.
tesárut. Legutóbb, amikor cselekedetét leleplezték, szintén árut szál.
lítotf a szövetkezet központi raktárába. Amikor kijött a gyárból megállt a fuvaros l a kása előtt és a kocsiról egy csomagot vettek le, amelyet a fuvaros felesége bevitt a lakásukba.
Ezt megfigyelte Gera
Andrásné földművesszövetkezeti
és jelentést tett a z esetről. Amikor
az árut lemérték, megállapítanák,
hogy abból 5 kiló hurka hiányzik
A nyomozás során megállapították, hogy Kiss Ferenc árubcszcrző
15 esetben tulajdonított el az ál-
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Mit kell tudni az új begyűjtési törvényerejű rendeletről?
'A Népköztársaság
Elnöki Ta- továbbá a községek beadás alá eső
nácsa január
6-án
törvényerejű termékeikből
rendeletet
adott ki az 1952—6.1
kötelesek egész árutermelésüévi állami begyűjtésről.
Együjöket, tehát a velőmag, takarben a begyűjtési
miniszter
rendemány és fogyasztási szükségleletben szabályozta
az idei lej, to.
ten felüli egész termésüket az
jós, baromfi
begyűjtését
is. A
állami begyűjtés céljára átadni. dolgozó parasztságot
érintő
naErre a mennyiségre
szállítási
gyon fontos rendeleteket
az alábszerződési keli kötniük.
biakban részletesen
ismertetjük:
Az önálló termelőszövetkezetek,
Az idei begyűjtési rendszerben
termelőszövetkezetek,
beadásra kötelezettek az állami és III. típusú
közületi gazdaságok és termelőszö- I., II. tipusú termelőszövetkezeti
vetkezeti csoportok, valamint az csoportok tagjai és az egyéni termelők az eddigi gyakorlat szerint
egyéni termelők.
az általuk ténylegesen megművelt
Az állami gazdaságok, erdőgaz- földterület után kötelesek beadásudaságok, kísérleti tangazdaságok. kat teljesítem.

Hogyan oszlik meg a beadási köielezeüség?
A? idén a beadási kötelezettség
következő négy ágra oszlik:

álló tartozás teljesítése után
fennmaradó gazdasági termé,
kekkel a termelő szabadon rendelkezik.

termény, ós élőállatbeadásre,
baromfi- és lojásbeadásra, tejbeadási kötelezettségre,
valamint borbeadási kötelezettségre
,
a szőlőterület mán.
Változás a tavalyi rendszerhez kéjest, hogy az idén a beadási köteleuettség teljesítésére szükséges gabonát a törvényerejű rendelet szerint
a termelők a. cséplőgéptől
azonnal
kötelesek
teljesíteni.
Kenyérgabonánál a háztartási ég
(pázd? sági szükséglet, tehát a gabonafejadag ós vetőmag biztosítása
megelőzi a beadási kötelezettséget,
takarmánygabonából, borból, élőállatból, tejbői. tojásból, baromfiból
azonban a boadási kötelezettség tel.
jesi lése minden mást megelőz.
A beadásl kötelezettség és •
gépállomással szemben fenn-

A Magyar Népközláraasig Minisztertanácsának és a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1951 december I-i nagyjelentőségű határozata a mezőgazdasági
termények szabadforgalmának kiterjesztéséről gabonafélékre 1952
június ,10-ig, kapásnövényekre és
borra 1962 saeplember 1-íg marad
érvényben. Amennyiben dolgozó pa.
rasztíágunk a nyáron meginduló
új begyüj lésben
beadási kötelezettségét pontosan, maradéktalanul teljesíti: a
törvényerejű rendelet szerint a
szabadpiac
kiterjesztésével
kapcsolatos széleskörű kedvezmények újból életbelépnek!

Termelőszövetkezetek beadási kötelezettsége
Az önálló termelőszövetkezetek és
I I I . típusú termelőszövetkezeti csoportok termény- és élőállalbeadási
kötelezettsége az idén a következőképpen alakul:
a) ha a magművelt földterület
•gy katasztrális holdjára eső átlagos kataszteri tiszta jövedelme 11
aranykoronánál
kisebb,
kataszteri
holdanként
160 búzakilogramm
értékű terményt,
továbbá
li
kilo.
gramm sertést és 3.S
kilogramm
szarvasmarhát
kell a termelőszövoikezetnek bcadmáa.
b) ha a kataszteri llszta jövedelem 11—17 aranykorona között van,
kataszteri
holdanként
210 búzakilo.
gramm
értékű termény,
H
kilogramm
serlés,
3.3
kilogramm
szarvasmarha
a beadási kötelezet IBége.

e) ha a kataszteri tiszta jövedelem 17 aranykoronánál
több. kataszteri holdanként
260
búzakilogramm értékű termény,
továbbá lí
kilogramm
sertés,
3.3
kilogramm
szarvasmarha
beadási kötelezettség
terheli a termelőszövetkezetet.

kedvezményt kell biztosítani. A
kötelezettségi részesülhet. Azoknak a termelőkbeadás) kötelezettség mérséknek.
lése a sertés és szarvasmarhaakik anyakocát tartanak, takara termelőszövetkezetek és Ilibeadásra nem vonalkozik.
mánybeadás
kötelezettségéből
típusú termelőszövetkezeti csoportok burgonyatermésük 10, a
dolgozó parasztok a termés 15,
a kulákok a termés 20 százaléA tavalyi
rendszertói eltérően A beadási kötelezettség megáltókát kötetesek az államnak átpításánál a szőlőterület
tényleges,
a bnrbeadási kötelezettség is kitehát nem
felszorzott
nagyságát
adni.
terjed az Idén minden olyan
kell alapulvennl.
önálló és
llí.
termelő gazdaságra, amelyhez
Serié
tipusú termelöszőveikezeleknél
a
szó'Iő'elep tartozik. A 400 négyszölőlerütef
után
tájegységenként
és
ssarvasmarltabeadás
szögölnél kisebb
szőlőterület
katasztrális holdanként a kővetmenfes a fcorbeadási kötelezettkező mennyiségű bori kell beadni
Az
élőállalbeadás
sertés.
és
ség alól.
a bor Mulligáncifokának megfelelően
szarvasmarhabeadás
ra oszlik.
Az
egyénileg termelő dolgozó parasz1> tájegységbe tartozó feriilet 2880 Malligándfok kat. holdanként
tok
sertósboeriási
kötelezettségéi
2. tájegységbe tartozó terület 3450 Malligándfok kat. holdanként
megművelt földterületük után álla.
•3- tájegységbe tartozó terület 4140 .Malligándfok kat ho|dankénl
píljá'k meg az alábbiak szerint:
4- tájegységbe tartozó terület 4830 MnJiigándfok kai. holdanként
A burgonyabeadási
teljesítésére

Hogyan alakul a borbeadási köielezeüség ?

szántó,

rét

legeld eqvüttes
területe:
1 kh

an
3 -

4 „

3
8 .,

7 „
9 ,.
8 ..
10 „

11 „
12 ,.
13 ..
Iá

15 „

16
17
18
19
20
21

..
„
„
..
..
.,

sertésbeadás
élAsúly kq.ban
Összesen:
4
10
15
20
25
30
40
55
65
75
85
95
105
115
125
140
155
170
185
200
215
230
245
260
275
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Birtofccsoport
kat. hold.

•a

Az I., II. típusú termelöszövefke.
zeli csoportokba tartozó dolgozó párásatok beadási kötelezettsége azo.
nos az egyéni dolgozó
parasztoké,
val. A tavalyihoz hasonlóan az' I.
tipusú tezcak tagjainál a kedvezA sertéabeadási kötelezettségnek
mény 10 százalékos, a II. típusúak
tagjainál pedig 15 százalékos. A a hízottserlés beadása után fennmaradó részét — ha az 20
kilogramm,
kedvezmény azonban
nál kevesebb — zsírral is lehet tel.
jeslteni.
Zsil-beadás esetén egy kicsak azokat a dolgozó Paraszlogramm élös.-rrlés helyett GO dekatokat Illeti meg, akik 1952 márgramm zsírt kell beadni.
cius lQ-e előtt léptek be a termelőcsoporiba.
Szarvasmarha beadási kötelezettség a tavalyitól eltérően az
új gazdasági évben minden terkataszteri holdanként a következő,
melőre kiterjed.
képpen alakul az új gazdasági eszA
heflyi
tanács
végrehaj tóbizo'tsága
tendőben:
engedélyezheti, hogy a termelő a
szarvasmarh?ibeadást megfelelő élősúly ellenértékének kifizetésével
telJ« •
jesíthesse.
t:
3%

öf
5s

b ú z a k i I o g r a in m
1 — 5 holdig
3— 5
*>
5— 8
fp
8—10
,f
10—15
>9
15—20
ft
20—25
ff

88
59
81
10-2
111
127
140

56
87
119
150
168
187
206

74
115
157
198
221
217
272

Az egyes kalaszteri csoportokban
a gazdaságokat a szántó, rét és legelő együttes átlagos kataszteri
tiszta jövedelme nlapján kell beosztani, az alábbiak szerint:

I.
II.
III.
IV.
i V.
VI.
VII.
VIII.

kat.
kat
kat.
kat
kat.
kat.
kat.
kat

szántó, rét. leqelö át:*
qos tiszta jüveda'.ma
holdanáénti
csoport
0— 6 ar. k~l«I
csoport
6— 8 ar. k - ' q
csoport
8—10 ar. k..tq
csoport
10—12 ar. k-lq
csoport
12—14 ar. k-iq
csoport
14—16 ar, k .i'J
csoport
16—18 ar. k..:q
csoport 18 a. k.-tól fetieob

A két táblázatból minden termelő
könnyfn kiszámílhatja, hány búzakilogramm a beadási kötelezettségi
sz 1952—58. esztendőben,
A terménybeadás! kötelezettség
négy csoportra oszlik:
J. kenyérgabonabtadás
43
száza,
lék.
2. takarmánybeadás
28
százaiák,
3. napraforgóbeadás
18 százalék,
4. burgonyabcadás
6 százalék.
A terménybeadási normákat változatlanul búzakilogrammban állapítják meg. A termény- és állalibeadám kötole®etl<ség teljesítésére al.
katonás termények búzaériéke a köveltkeeő:

92
148
195
246
275
307
338
I.
100
100
II.
100
1G0
100

100
100
1C0
100
100
100
100
III

109
170
281
295
829
266
404

127

145

198
272
843

226
810
891
436
486
586

163
254
348
439
490
546
602

1 kat.
1—2 k a t
2—3 „
3—4 ,.

hold alatt
holdig

4—5 .,

beadási

Kulákok
kötelexeltsége

Ku lakoknál
a
torménybeadási
norma az egyes kat. csoportok szenrrt kat. holdanként az idén így
alakul:

tehát 10. llletv? 15 százalékos. A'
dolgozó parasztok borbeadási kötelezettsége kat. poldanként,
tájegységenként a következői
1. ' 2 .
3.
4,
tájeqys.
tá|eqy«. tájeqys téleqys
Malllqánd
fok
2 650
3 220
3 910
4.370
2.880
3 340
4.140
4 830
3 110
3.680
4 370
5 660
3 570
4 260
4 830
6.730
3.C00
4.490
5.290
6.100

A kulákok borbeadási kőtelezettié ge:

1.

1 ka), hold alatt
1—2 k a t holdiq
2—3 „
3—4 „
4—5 ,.
5 ka', hold felett

(A termelő a beadandó bor menynyiségét úgy tudja
kiszámítani,
23 „
ha a kivetett ma;ligándfok°k számát
24 „
elosztja saját bora
nialligánd23 *
f okával.)
A beadási
kötelezettséget borAzok a dolgozó parasztok, akiknek szántó, rét és legelő együttes ral, musttal. borszőlővel
vagy
területe
csemegeszőlővel ke'l
teljesíteni.
Musttal való teljesítés esetén 100
8 k a t holdnál kisebb, a sertés,
malligáiidfokDnk 1G5 cukorfok feiei
beadási kötelezettség teljesítémeg.
Borszőlővel a borbeadás:
kötelezettséget
a begyűjtési misére egy hízott seríésl közösen
niszter által megjelölt
he-'.yeketi
ls beadhatnak. A három holdon
lehet teljesíteni. A beadás szemaluli törpebirtokosok pedig serponjából 100 malligándfok nak I3.g
kilogramm borszőlő felei meg. Oetésbeadási
kötelezettségüket
megeszőlöboadás esetén 100 mallizsírral Is teljesíthetik.

22 „

Egyéni parasztok beadási kötelezettsége
Az egyénileg gazdálkodó dolgozó
parasztok terménybeadási kötelezettsége a gazdaság nagysága és
kataszteri tiszta jövedelme szerint

Az I., II. típusú terme'ücáopor1ok tagjainak a borbearlási kötelezettsége azonos az egyem* dolgozó
parasztokéval,
kedvezményük
ugyanaz, mint a terméaybeadásnál.

2

3

4. '

tájeqys.
tájeqys. táleqys. tájeq/r
Malliqánd
fok
6.106
5.410
4 370
3.680
7 130
6 100
5 060
4 370
7 590
5.520
4 720
6 440
7.820
6
330
5.29"
7 130
8 050
6.440
5.520
7.483
8.050
6.440
5.520
7.480

gándfoknak 12 kilógramm csemegeszőlő.
A begyűjtési miniszter egyes
területeken az összes termelőket kötelezheti, hogy borbeadási kötelezettségüket
kizárólag
borrak illetve musttal, borszőlővel, vagy csemegeszőlővel teljesítsék.
A borbeadási kötelezettség mérséklésének helye van, ha a ter-»
melő
szőlőterülete után
termelési sfzerzői'ésf kötött, „ néerv évnél
fiatalabb
új telepítésű szőlőterületre eső borbeadáai köteiaxettsé.
get törö'ni kel! és mérsekolni lehel cslemi kár esetében.

A begyűjtési árak változatlanok!
A begyűjtési terménvárak, a hizettsertés, vágómarha, zsír, baromfi,
tojás árak továbbra is zittozatlanok, a tej begyűjtési ára literenként 70 fillér.
A bor begyűjtési ára a következő:
Ita lerületi
csoportba
tartozó
13 fokos 3.12 Ft/liter, I/b. területi
osoportba tartozó 13 fcJcoe 2.60 Ft'
liter, II. területi csoportba tartozó
12 fokos 1.92 Ft/liter. III. területi
csoportba tartózó 12 fokos 1 69 FÚ
liter, az ország egyéb teríttetem
termett neirn direkttermő 11 fokos
1.43 Ft/liter, OtheMo, mély
sötét,
festő 11 fokos 1.10 Ft/liter, Ofhello,
nem festő. 10 fokos 0.80 Ft/Uter,

egyéb direkttermő, 10 foke« 0.65
Ft/liter.
Azok a termelők, akik
srokványminőségűnéil
jobb
minőségű
terményt vagy állati -.érmékét adnak be beadási
kótelezatlségüK
teljesítésére, felárat kapnak
érte.
Gyengébb minőségű áruból pedig
a megállapított árból levonást kell
alkalmazni.
Azok a termelők, akik az 1951—
52.es elmúlt gazdasági évről még
mindig hátralékban vannak,
hál.
ralékukat az új gazdasági
évben
pótlólag kötelesek teljesíteni.
A
i tej, tojás, baromfi hátralékot
az
1952-es év
első
negyedévében,
| tehál legkésőbb március öl -ig kell
pótolni.

Négymillió íorint a begyűjtési verseny
jutalmazására

A
törvényerejű
rendelet
ki- 1 Ha a termelő beadási köta'.ezettmondja,
hogy
az
idei
begyűjtési
gének az előírt határidőig nem
Birtokcsoport
teljesítéséért folyó
ver- tesz eleget, beadási
Kötelezettsébúzaktioqramm tervek
25 hold vagy
883
senyben a legjobb eredményt el- gét a hátralékos mennyiség 5 száennél naqyobb
426
érő hat megyét, 25 járást. 130 zalékával, 15 napnál Hosszabb ké153
1. k a t csoport
470
községet és várost, 260 fclftmú- 1 sedelem esetén 10 százalékával kell
225
II. kat. csoport
veoszövetlkezetet, 700
termelőszö- felemelni. Ezenkívül pénzhei kár297
III. |<at. csoport
Kenyérgabonabeadás:
vetkezetet. továbbá
4000 dolgozó térítés fizetésére kell kötelezni.
369
IV. kat. csoport
kq búza
= = 100 búzakq V. kat. csoport
parasztot külön
pénzjuta,ómmal,
Az új begyűjtési törvényerejű
442
kq rozs. kétszeres a = 90 b ú z á k ?
elismerő oklevéllel és vándorznsz- rendelet 1952. július elsejével lep
514
VI. kat. csoport
Takarmánybeadás:
lóval kell kitüntetni.
életbe, a tej-, baromi'- és tojaskq árpa
566
^ 85 búzakq VII. kat. csoport
Kormányzatunk a begyűjtési
„ zsb
beadá'i
kötelezelIségra vonatkozó
- 85
658
VIII. kat. csoport
„ kukorica
verseny jutalmazására 4 millió
rendelkezések
pedig már 1952. ja(málusi morzs.) • = 85
.,
A kulákok sertésbendásl kötelezett.
forintot fordít.
nuár elsejével hatályba'éptek.
„ lucernaszéna
= 50
.,
aége
a
kövekezö:
„ lóhercszéna
.= 50

„ baltacimszéna
== 40
„
sertésbeadás
szántó, rét
„ muhar
== 40
élősúly kq.ban
leqelö együttes
., zabosbükk. sz.
> = 40
„
összesen:
területe:
„ rétiszéna I. o. == 33
„
„ rétiszéna II. o. •= 25
2S—27 holdig
330
„
Naprafo-góbeadás s
27—30
..
350
100 kq napraforgómag
napraforgómat s - 130 búzakq
30—35
.,
420
IV. Burconyabeadás:
470
100 kq burqonya
33 búzakq 35—40
100 „ bab
, 150
„
40-45
„
520
150
„
100 „ borsó
45—50
„
570
. 200
„
100 „ lencse
50—60
„
640
720
A sertés- és szarvasmarhabeadási 60-70
„
800
kötelezet leéget élősúlyban állapítják 70-80
80 holdon felül minden
meg.
tovább) 10 k. hold után
125

A
törvényerejű
rendelet
kimondja, hogy a termelő a
takar,
mánybeadás
25 százalékát
"árpával,
zabbal. 60 százalékát
p'dig
kukoricával köteles teljesíteni.
Szálaeta.
karmánnyal legfeljebb a takar,
mánybeadás 15 százaléka teljesíthető.
A napraforgóbeadás teljesítésére
a gazdálkodó a vetőmag és a részéé
munkavállalók
járandósága
után egész napraforgótermését
köluelce beadtad..

A kulákok
szarvnemarhabeadási
kötelezettsége katasztrális
holdanként 12 kilógramm. A gazdálkodó
részére beadási
könyvecskét
kell
kiállítani és azt 1952. március hónapban kt kell adni
számára.
Milyen esetekben van he!ye
a
terménybeadási kötelezettség m é r séklésének? Mindenekelőtt, ha a
termelő földterületén
vagy
annak
30 százalékánál
nagyobb részén kizárólag
beadásra
nem
alkalmas
terményeket
termel. Továbbá elemi
kár esetén földadó
eíengedésben

Felelősségre vonják az üzemanyaggal üzérkedő
traktor- és cséplőgépiula;donosokat
Megyénkben 230 traktor- és csép.
lögépttilajdonas elten indult bírósági eljárás üzcmanyagfogyaszlási
visszaélés miatt. Az elmúlt évi
szántás, tárcsázás és cséplósi mun.
kák végzésére bizonyos mennyiségű
üzemanyagkeretet állapított meg a
megyei tanács erőgépenként Ezt
több Irak'ertuiajdcnos túllépte és a
megengedettnél sokkal több üzemanyagot igényelt ós használt fel.
Ifj. Tandari
István deszld traktortulajdonos a megengedettnél 1686
kilóval több gázolajat igényelt és
használt fel az elmúlt évben. Kis.
apáti József zsorobói kulák 1878
kilogramm gázolajjal használl fel
löbbet az előírtnál. Muzsik Mátyás
szegvári kulák a megengedeti C749
kilogramm pelróleumfogyaszlás helyett 11.168 kilogrammot fogyasztott. K. Varga
Alfréd széklkutasi
kulák seim tudott elszámolni az
ti zemanyacfogyaez táasal-

Ezek a Iraktor- és c?éplőgéplulajdonorok, amikor az ellenőrzések
során kitudódott visszaélésük, azzal védekeztek,
hogy az előirt
mennyiségű üzemanyag nem voti
elég a munka végzéséhez. Ezt a
hazug állításukat megcáfolja a z a
tény, hogy egyes erőgép tulaj donoeojc
— takarékoskodva az üzemanyaggal — az előírtnál jóval kevesebb
üzemanyagot használlak fe).
A felelősségre vont 230 tiaktor"
ós cséplőgéptulajdonos állítása nem
fedi a valóságot. Ezek a traktortulajdonosok kijátszották a törvényt,
feketéztek, üzérkedtek az üzemanyaggá,!, mig a löbbi trr.k tor tulajdonos jó üzemianyagkezelés mellett
az előírtnál kevesebb mennyiséget
fogyasztón. Az üzérkedő Irak tor. és
cséplőgép tv lajdorosok
rövidesen
megkapják megérdemelt biintetéPÜ-i
keh
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Mindjobban érzik a csoporigazdálkodás előnyeit

Deszk termelőszövetkezeti község dolgozó parasztjai ígérik;

a rókusi l-es típusú „Uj Világ"-tszcs tagjai

Példásan teljesítik a dolgozó nép államával szembeni
kötelességüket

Sürgősen javítaniok kell azonban a begyűjtés terén mutatkozó mulasztásukon
1951 szeptemberében tizenőt ró- I csoport legidősebb dolgozója. — ö t
kusi dolgozó paraszt új úton indult hold földemet
,
ej. összefogtak, hogy könnyebbé,
egyedül már
neheaen
boldogabbá tegyék életüket: megalakították az „Uj Világ" l-es títudtam művelni. Ugy gondoltam,
pusú termeiőcsoportot,
itt a termelőcsoportba n könnyebb
— Segítsük egymást, úgy majd lesz a munka, mert a csoporttagok
könnyebb lesz a munka, jobb ered- segítenek egymáson, S így is vain.
ményeiket érünk el — gondolták.
Az őszi munkákat már közösen véVezetőt választottak maguknak: geztük el s az én öt hold földemen
Györfi Albert elvtárs lett a csoport is közösen elvégeztük a munkákat.
elnöke. Amikor megalakultak, meg. Sokkal könnyebb így gazdálkodni,
választották az elnököt, azon kezd. erről már meggyőződlem.
tek gondolkodni, hogyan tegyük
Savanya elvtárs véleménye valakönnyebbé az őszi mezőgazdasági mennyi csoporttag véleménye. Molmunkálatokat,
hogya n
műveljék nár Islvánnénak, aki három hold
meg minél előbb s minél jobban földidél lépett a tszcsbe, m-m volt
80 hold földjüket. Ez nem volt igaereje, mindig más igaerejéve.
könnyű feladat, hiszen a
kellett elvégeznie a szántás, vetési
munkálatok. Most az ő földjén is
00 hold
föld
elvégezték maradéktalanul,
idejé•zéjjeiszórtan fekszik, van olyan ben az őszi mezőgazdasági munkádarab is, amelyik Dorozsma hatá- latokat. Meggyőződtek róla, hogy a
raiban, vagy éppen Dorozsmán hú- dolgozó parasztok számára egyedü.
zódik. A csoport tagjs-iból munka- ez a helyes út: a szövetkezeti gazpárok alakultak. Ugy osztották be, dálkodáshogy minden munkapárnak legyen
egy pár igaereje, amivel művelheti
földjét- Például Molnár T. Isfvánnénak, aki három hold földdel lé.
pett a csoportba, nem volt egyet,
len lova sem. Domonkos József vi.
szont két lóval is rendelkezik. Molnárné földjén Domonkos József lovaival végezték el az őszi szántástveiést. Ezért a segítségért
Mol.
námé majd ,,gyalog-munkái" végez
Domonkos József földjén. A munk a
jő megszervezésével, a munkapárok
alakításával a z „Uj Világ" l-es
típusú termelőcsoportban idejében
elvégezték az őszi munkálatokat.
Sikerre vezetett a kölcsönös segítség, amelyhez még az állam is
hozzájárult különféle kedvezménynyel.

A tszcs dolgozóinál: az őszi
munkák elvégzése után legfőbb feiadaiuk volt, hogy megtegyék az
előkészületeket az ezután következő
nagy munkára: a tavaszi mezőgaz.
d a sági munkák végzésére. A szerszámok kijavítva, a rozsdásodás eL
len bezsírozva várják, hogy tavaszszal megkezdődjék a kapálás. a
növényápolás, A növényápolás jó
elvégzésétől nagymértékben függ,
hogy jövőre milyen termést takarítunk be. S most, hogy felkészültek a tavaszi munkákra, a csoport dolgozóinak
van idejük

a

tanuldara,

szakmai és politikai tudásuk fejlesztésére. Szakmai tudásuk fejlesztésére a rókusi Dózsa-termelő— Én már öreg vagyok — mon- csoporlba járnak a csoport dolgodotta Savanya János elvtárs, a zói közül hatan állat- és növény-

termesztési tanfolyamra s a z itt
tanultakat már felhasználhatják a
lavaszi munkák végzéséné!. Fejlesztem akarják
azonban
ideológiai
képzettségüket is. Hatan járnak a
Rókus III. pártszervezetbe alapfokú politikai iskolára. A pártoktatásban nemcsak a csoport két
tagjelölt d-olgozója, de a pártonkívüliek is résztvesznek. Politikai
tudásuk fejlesztésével is a termelőcsoport fejlődését segítik előA munka jó megszervezése mellett azonban mulasztás is terheli
az U j Világ-termelőcsoportot. A
csoporttagok elmaradlak az 1951-es
évi begyűjtés teljesítésével. A legutóbbi c&oportértekezleten
Györfi
elvtárs kérte a csoporttagokat,
n e rontsák

el a texea

azzal, hogy ők maguk sem teljesítik
begyűjtési
kötelezettségüket.
Savanya János például még most
is 52 kiló kukoricával tartozik az
államnak. Ratkó Mancsov két kiló
baromfival van hátralékban. Ezt a
lemaradást
mielőbb
teljesíteniök
kell a csoporttagoknak, hogy pé.dát mutathassanak a csoportonkí.
vüii dolgozó parasztok számára.
Sok feladat vár még az ,,Uj Vi.
lág" l-es típusú termedőcsoport dolgozóira. A munkák jó elvégzésével,
példamutatásra! a rra kell törekedniök. hogy minél több egyénileg dolgozó paraszt figyeljen fej eredményeikre, lépjenek be a csoportba.
A hibák felszámolása nélkül azonban nem mutathatnak példát a kí.
vülállóknak. Elsősorban a csoport
kommunistáinak feíadata
ezért,
hogy még jobb munkával, kötelességeik még becsületesebb teljesíté.
sére való serkentéssel legyenek valamennyien példamutatók és egyben segítsék elő további boldogulásukat-

NEM CSAK A MUNKÁBAN,
A
TANULÁSBAN,
HA KELL A HARCBAN
IS MEGÁLLJÁK
HELYÜKET

lányok
aaép

ia

akadtak
számmal,

akik bizony a fiúiénál is lelkesebbek
voltak- Korom Erzsébet, az ország
legfiatalabb ejtőernyőse, még a 14.
cvél sem töltötte be s ő is nehezen

várja art ® pillanatot, amikor a
800 méteres magasságban szá'ló
gépből ő is kiugrik majd, hogy bebizonyítsa: a lányod: is vannak
olyan bátrak, mit a fiúk.
11 óra ulán néhány perccel hatalmas teherautó áll meg a székház elölt, A fialalol: helyet foglalnak rajta és hangos nótaszóval indulnak el.
Kék az ég, mély a lég, az
ernyőd kinyílt már, sohse félj . . . "

Két fontos problémát beszéllek
meg az ankéton: a pártsajtó olvasásánál: fontosságát és a levelezői
munka jelentőségét. Számos vasutas
dolgozó szólalt fel és nem egy dolgozó felszólalásában bírálta a Délmagyarország
szerkesztőségének
munkáját is.
Gömbös György elviárs, a Rókusi Állomás dolgozója, hi ányol la,
hogy a szerke-ztöség nem minden
esetben válaszolja meg azokat a leveleket, amelyekel az újságban r.cm
közöl le.

eléri

a 800

métert.

Egy pillanat és fent a magasban
ajkáról egy fekete pont — az ember —,
majd egy gombanagyságúnek láts a leherauló sebes száguldással ha- szó ernyő lálszik. Aztán sorban
lad a repülőtér felé.
utána még egy, kellő, három, tíz,
Még néhány perc és az első cso- tizennégy apró „gomba" közeledik
port felszállásra készen áll a re. a föld felé.
pülőgép mellett. Hangosan felberA gép köröz még néhányat, aztán
reg a repülőgép motorja és Ilollósi újr a leszáll.
A következő csoport indul nemsokára. Most a csoportban hét fialal
lány ir.dul ugrásra, Amikor a gép a
magasba emelkedik, hangos nótára
kezdenél:. Száll, harsog az énei:
Ugyancsak a szerkesztőséget bí- egészen az ugrás pillanatáig. Bátrálta az ankéton Vass Feirenc elv- ran lendülnek ki a gépből és a légiárs, a Felópílmóny és Vasanyag- ben lebegve
javító Vállalai dolgozója, aki hozvidáman
küzelednek
zászólásában elmondotta: egyidőben
akárhány levelet küldött bc a szera füld
felé.
iceszlőeégbe, azt nem közölték, de
ugyanekkor nem is válaszollak rá. Korom Erzsi, Nagy Klári, Gazdag
Az ankéton sok hozzászóló felve- Erzsi, Stifler Sándor, Papp István,
tette, hogy a szerkesztőség nem Rácz András és a többiek könnye,
kőzöl minden levelet. Szükségesnek dén érnek földet. Szaporán szedik
tartjuk megmagyarázni az ankéton össze ernyőjüket és sietnek le a rerésztvevő elviársaKnak — de min- pülőtér szélére.
den munkás- és paraszllevelezőnk— Csöppet sem féltem — mondr.ek
, hogy a szerkesztőségnek ják egymásnak —, de jó volna még
r.ecn kell minden egyes levelet kö- egyszer ugrani!
zölnie. A levelek nagyrésze a szer— Én még
kesztőség tájékoztaitására szolgál,
vagy egy-egy levél nyomán egy nakétszer is
ngrónék
gyobb cikket írunk meg. A levelezőknek tehát az a feladatuk,_ hogy — mondja Korom Erzsi, közben
nyitott szemmel járjanak a z éleiben, irigykedve néz azokra, akik még
mindent megfigyeljenek és minden- ugrás elölt állnak.
ről beszámoljanak, ami üzameikben
Január 16. emlékezetes lesz vatörténik.
lamennyién!: számára — jegyzi meg
— Nsgy sagílségel jelentenek a az egyik. — Ez a legszebb nap az
termelés fokozásában és a munka, életemben.
Délután két óra. A repülőtér las.
fegyelem megszilárdífásában a bíráló levelei: — hangsúlyozta több san újra kiürül. A hatalmas gép is
felszólaló az ankéton. Az a dolgozó, helyére áll. Az 53 ejtőernyőssel
akit munkaitáisa az újság hasáb- megindul a teherautó s a dal újra
jain is megbírál, igyekszik munká- felcsendül az ajkukon: „A békeiá"
ját a legjobban végezni, hogy ne bor legyőzhetetlen, a béke útja bizkerüljön mégegyszer sor a bírálatra. tos ú l . . . "
Az autó sebesen halad a város
Az Alsóvárosi Kultúrházban megrendezett MÁV sajtóanikót igen ér- felé. A járókelők vidáman integettékes és termékeny voll. mert új nek a fiatal ejlőeirnyősöknek. akik
lendületet adott a további munká- a mai nappal bebizonyították; nemhoz azoknak az elvtársaknak is, csak a munkában, hanem, ha kell,
akik nem vehet lel: részt a megyei a harcból is bálran veszi!: ki részükéi.
levelező értekezleten.
száll

a dal

a fiatalok

ÉRTÉKES TANULSÁGOKKAL ZÁRULT
A MÁV SAJTÖANKÉT3A
,,... a munkás- és
parasztievelesok — szerintem
— a munkásosztálynak és a parasztságnak
azok az
élő erői, amelyek erösebben,
közvet_
lenül
szabályozzák
környezetüket,
hatékonyabban
akarják
azt befolyásolni, amelyek nem tudnak
valamely eseményt csendben átélni, hanem a sajtó útján a társadalom közkincsévé teszik azt". (M. I. Kalinin.)
A január hatodikán lanolt megyei levelező értekezlet nagyjelentőségű volt minden csomgrádmegyei
levelező számára. A Délmagyarország levelezői körében is nagy
visszhangja volt az értekezletnek,
amelyet bizonyítanak a szerkesztőségünkbe írl levelek is. Do nemcsak
leveleikkel, hanem sajlóanketok rendezésével is megmutatják levelezőink, hogy megértették a megyei értekezleten eléjük tűzött feladatokat.
Ilyen sajlóankélot
rendezlek január 12"én a Szegedi MÁV Igazgatósághoz tarlozó levelezők és tudósítók, valamint eajlófeielősök.

elvtárs, az MSZHSZ ejtőernyős
szakosztályának vezetője bevezeti az
első csoportot a gépbe. A légcsavar
sebesen hasílja a levegőt, majd a
gép lomhán emelkedik fel a levegőbe. A benne ülők az apró ablakokon vidáman integetnek lantm a radt
társaiknak. Közben, a gép mind magasabbra emelkedik. Három kör és

a Párt szavára és munkájukat s sí
begyűjtési kötelezettségüket is határidőre teljesítik. Polgár György
már részben eleget is tett ígéretének, mert az első negyedévi tojásbeadási kötelezettségét 100 százalékra
teljesítette.
Felvilágosító
munkál végez a többi
tagtársad
között is, hogy községük ebben az
évben is maradéktalanul teljesítse
a dolgozó nép államával szembeni
kötelezettségét és mint termelőszövetkezeti község, példát mulasson
a többi községnek.
Korom
Istvátmé,
í
a „Délmagyarország" levelezője

Sxép eredményekei
érnek el
ax ÁVl DlSZsxervexeíének
fiataljai,
de még sokat kell javítani
munkájukon

hírnevét

A szegedi ejtőernyős fiatalok bebizonyították:

A Szabadságharcos Szövetség szegedi székháza előtt már kora reggel vidám, pirosarcú fialalol: gyülekeztek. Apró csoportokba verődve
tárgyalgattak kis ideig, aztán vidám nótázással mentek be a székházba. Nem sokica 1 utána ejtőernyős ruhában, csizmában gyülekez.
tek újra az egyik teremben és arról beszélgettek, hogyan, is történik meg. milyen is lesz az első ugrás? Az ugrásra készülők között

A deszki Kossuth-Iszcs tágjai közölt nap, mint nap javul és szilárdul a munkafegyelem. Ez a javulás a csoport munkájában, de a beadásban is megmutatkozik. A csoport tagjai mir den ben eleget akarnak lenni kötelességüknek, mert
tudják, hogy ezzel emelik saját jólétüket és erősítik a béketábor
harcát. A csoport tagjai különösen
a tejbeszolgállalás terén érlek el
szép eredményt.
Kötelezettségüket
löbb mini 200 százalékra teljesítet,
lék.
Néhány nappal ezielött ígéretet
tettek, hogy mindenben hallgatnak

Az Ujszegedi Állami Védőnőképző DISZ-szervezetének tagjaira
komolv feladatok hárulnak az elkövetkezendő időkben. Ok a
jövő
egészségőrei, akik ma még az
iskola padjaiban tanulnak, de nem
is olyan 6oká már a dolgozók,
egészségét védik. Ezt a felelősséget a szerveizet minden egyes tag'a
átérzi. A szervezet fiataljai valamennyien telitek felajánlást
december 21-ére. Ezek a felajánlások
mind a tanulási munka
megjavítására és a szervezeti elet fellendítésére irányullak'. A DiSZ-tagok
kivétel nélkül
teljesítették
felajánlásaikat, sőt egyes lagok fúl
ia teljesítették.
A vállalások teljesítésében kitűnnek Gábor Emma 170 százalékkal, Bophkó
Margit 160,
Podoba
Erzsébet 160, Wandsrer
Ibolya 140.
Balázs Mária 110, Kiss Edit 110 és
Szabó Erzsébet 120 százalékos teljesítéssel. Ezek a számox is mind
azt bizonyítják, hogy a szervezet
tagjai megértették Lenin elvtárs
mondását: „Tanulni, tanulni, tanulni, ez mcsit a legfontosabb
feladat".
Bár a tanulásban kiváló eredményeket értek el, a szervezeti
életiben még mindig súlyos hibák
mutatkoznak. A vezetőséget súrún
változtatják, s ezért nem tudnak
eredményes munkát végezni.
Juhász Erzsébet gazdasági leielós és
Bugyi Erzsébet szervezési
lilkár
azok, akik jó munkát végeznek.
Hiba az alapszervezet életében az

is, hogy Gábor Emma
faliújság*
felelős nem végzi úgy a feladatát,
ahogy kellene.
Gábor elvtársnö
a tanulástan
kiváló eredményeket ér el, de á
faliújsággal nagyon keveset törődik. így megtörténik az, hogy a
faliújságon több hetes cikkek díszelegnek. De
megtörténik az is,
hogy egyszerre olyan
tömegesen
érkeznek be faliújság cikkek, hogy
'három
faliújságra 's elegendő
lenne.
A Védönőképzö
Inlézet alapszervezetében hibák
mutalkoznak
a „Szabad Ifjúság" terjesztésében
és olvasásában 13.
A DISZ titkáron k'ívül még a többi vezelöségi tagot 6em érdekli az iij'.'ság
központi lapja. Ezeket a hibákat
rövid időn belül ki kell küszöbölni és arra kell törekedni, hogy
az alanszervezeüiél minél löbb fiatal olvassa a „Szabad Ifjúság'"ot.
Szándékosan hagytam utoljára,
de igen fontos a párosverseny,
amelyet a budapesti A'vG-val kötöttek. Ebben a versenyben fej a
fej mellett haladnak. Már rem 6ok
idö van hátra a verseny lejártáig
és ezért minden erejével
azon
kell lennie a DISZ-szervezet vezetőségének és a tagoknak ls, hogy
ebből a versenyből a szegedi AVI
kerüljön ki győztesen. Ez sikerülni
is fog. ha az elkövetkezendő időkben a hiányosságokai "kiküszöbölik
és megjavítják munkájukat.
ördőgh István

ntufi sem uoll UulM. SóUác JUdinél
Nagy fefszéssel nyilatkozik a ,Tűzke-esztségrői'
Hévízi János elvtárs, a .Táncsics'-tszcs brigádvezető e
Igen sok szegedi dolgozó
tekinteti
már meg a Szegedi Nemzeti
Színházban Urbán Ernő „Tűzkeresztség"
című színművét.
Üzemi munkások,
a
termelöcsoportok
dolgozóig
egyénileg
dolgozó parasztok,
értelmiségiek vaIztmennyien elragadtatásai
nyi alkotlak az előadásról,
örömmel
üdvözlik drámairodalmunk
új sikeres alkotását.
A Táncsics termelőcsoport
dolgozói mindjárt
a bemutató
előadáson
megtekintették
a darabot. Nagy ér.
deklődéssel várták az előadást, napokkal előtte készültek már rá, hiszen. nemcsak
magáról
a darabról
hallottak
már az elmúlt
hetekben
hanem a Szegedi Nemzeti
Színház
művészeivel,
a Tűzkeresztség
szereplőivel is atlmlmuk volt személyesen is találkozni.
A darab
szereplői
ugyanis még a próbák ideje alatt
a

ellátogatlak
termelöeaoporlba,

elbeszélgettek
a
csoporttagokkal,
hogy személyes élményeik,
tapaszla.
lataik alapján
még nagyobb
sikerrel készülhessenek
fel az
előadásra.
Hévízi János
elvtárs a Táncsics
termelőcsoport
brigádvezetöje
tehenésze is találkozott
a
termelöeso.
portban
a színészeklcel.
Elbeszélgetett velük a
darabról.
— Nem valami jól látok — mondja Hévízi elvtárs — de a
párttitkár,
nőt rögtön felismertem
a
hangjáról
a bemutató előadáson. Igen
tetszett
nekem Boziné,
a párttitkárnő,
aki
megmutatta
a csoporttagoknak
a
helyes utat. Nagyon helyes, hogy az
író rámutatott a hibákra,
amelyek
tcrmelőcsoportjainkban
előfordulnak.
Mert nem ritka dolog az, hogy valósággal
„kinézik"
az új
belépőkel.
Nálunk is mondották
egyesek: „Ni
csal: ezek akkor jönnek, amikor mi
már építkeztünk!
Mi azonban meg.
magyaráztuk
ezeknek a
csoporttá,
goknak,
hogy milyen
helytelenül
gondolkoznak.
Valakinek
csak cl kell
kezdeni a dolgot, s nzok, akik az úttörő munkát
végezték,
ne
irigykedjenek,
hanem még
inkább
mutassanak
példát.

Hévizi

elvtárs

visszaemlékezik

a

kezdet nehézségeire,
s elmondja, milyen nagy segítséget nyújtott
nekik
a Párt nemcsak azzal, hogy megmutatta a helyes utat, hanem gov.
doslcodotl arról is, hogy legyen lovuk;. szerszámuk,
vetőmagvak.
Az.
u'án a leu'ákokra
terelődik a szó.
Hévizi elvtárs gyűlölettel
meséli:
— Bizony, úgy volt az, ahogy a
darabban ir,hatottuk
Ható Ignác tói.
A kulák kiuzsorázla,
becsapta
Ható
Ignácot.
így tett velem
is Peregi
Imre kulák, akinek melesleg
malma
is volt. Kölcsönkértem
tőle két má.
zsa 10 kg búzát vetőmagnak
1915.
ben. Kellett az, hiszen négy
hold
juttatott földet
kaptam. Húsz szúzálékos kamatra
kötöttük az egyességet és mégis Hl
kilát
követelt
kamatba. Hál
bizony,
Peregi sem roll
külttnb
Sóhár
Lidinél.

Az egyik kulák tizenkilenc, a másik
egy hijján
húsz!
Hévizi elvtársnak
igen tetszett a
darab, de nemcsak
neki, hanem a
csoport minden egyes tagjának.
Az
azonban
norn igen tetszett neki, í
mondja
is, hogy erről sokai
vitatkoztak hazafelé menet,
hogy
miért
vasvillával
meg lapállal
rohantak
rá a csoporttagok
a
Ható-brigád
tagjaira.
— Előfordulhat
ilyesmi — mondja
Hévizi elvtárs, — bár én itt Csongrád megyében nem hallottam még
ilyesmiről.
De helyesebb lett volna,
ha azok is, akik
vasvillával
álltak
a Haló-brigád
tagjai
elé, inkább
próbálták
volna
meggyőzni
őket,
mennyire helytelen, hogy cl akarják
vinni a lovakat.
Rózsa
elvtárssal
nagyon sokat vitatkoztunk
erről ha.
zafelé menet. Egyben
mindannyiónk„
nak megegyezett a véleménye:
Igen
sokat ta.nidtunk a darabból
és szerelnénk,
ha minél több
csoporttag
és az egyénileg dolgozó parasztok is
megnéznék ezt a
színdarabot.
Hévízi elvtárs annak a sokszáz
szépről dolgozónak a véleményét
tolmácsolja, akik az elmúlt péntek
esté 6t.i érdeklődéssel ülnek he a
nézőtérre, ahonnan sok értékes la.
nu'sággal,
frlUiTiléssel
távoznak,
mert a „Tűzkeresztség" mindanynylójuknak igen értékes tanaiságokat:
nyújt és egyben szórakoztat Is. .

e

m
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A begyűjtési miuiszlérium jelentése
a begyűjtési verseny állásáról

- Az elmúlt héten a tanácsok szorgalmazták a hátralékok behajtását és az 1952. évi beadási kötelezettség teljesítését. A jó teljesítő dolgozó parasztok egyre tóbb
helyen erélyesen fellépnek a hátralékosokkal szemben és követelik
szigorú megbüntetésüket.
A gabonabegyüjtés rangsorában
változás nem történt.
A kukorlcabegyüjtés rangsora:
1. Békés 112.3, 2. Baranya
10S.7, 3. Fejér 103-4, 4. Veszprém 101, 3. Pesl 100. 6. Vas
98.5, 7. Hajdú-Bihar 97-9, 8.
Somogy 96.8, 9. To!na 91.5. 10.
Csongrád 90 9, 11. Rács-Kis.
» kun 89.4 százalék.
A hlzottsertés begyűjtésben a
decemberi eredményekhez viszonyítva Szabolcs-Szatmár, HajdúBihar, Tolna és Somogy megye értek el legjobb eredményt.
Vlszszaesetl a begyűjtés üteme GyőrSopron. Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben.
Vágómarhabegyüjtésben
Györ,
Veszprém, Somogy megye járnak
az élen.
Hátul kullognak Nógrád, Csongrád, Pest és Szolnok megyék.
Az élöállatbegyüjtésre
tanácsainknak nagyobb gondot kell forditantek. A hátralékosokat szigorúan számoltassák el.
A haromfIbegyüj leeben élenjár
i Szolnok, Csongrád, Vas és Békés megye.
Ezekben a megyékben a termelők
megkezdték az 1952. évi baromfiés tojásbeadási
kötelezettség tel-

jesítését. Nem kielégítő a baromfibegyüjlés üteme Fejér és Szabolcs megyékben.
A fojásbegyüjtésben az elmúlt
hélen legnagyobb emelkedést Baranya. Vas, Békés. Zala és Heves
megyékben értek el.
Lemaradtak
azonban Szolnok, Borsod Fejér és
Szabolcs megyék. A lemaradt megyék tanácsai ne legyenek elnézőek a hátralékosokkal
szemben,
hanem sürgésen vessék ki és hajtsák be a kártérítéseket a háralékosoktól. Ugyanakkor értesítsék a
termelőket az 1952. évi beadási
kötelezettségükről.
A zsírbegyüjtésben élenjár Somogy meave 97. Pest megye 97
és Veszprém megye 96 százalékos
teljesítésével. Utolsó a zsírbegyüjtésben Komárom 89, Bács-Kiskun
90 százalékos teljesítésével. Viszszaesett a zsirbegyüjtés lendüleje
Pest ős Békés megyékben. .Tó munkát végzett az elmúlt hélen
a
zsírbegyüjtésben Veszprém, amely
a hetedik helyről n harmadik
helyre, Somogy pedig a harmadik
helyről az első helyre tört elő.
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Rákosi elvtárs a gazdasági vezct. h országos értekezletén elmon
dőlt beszédében a többi között a
mjjká&védélmi és egészségvédelmi
ittlét kedések betartására hívta fet a
f gyr met. A Textilkombinátban 2 —
£ hónappal ezelőtt mag több baleset
törtéat, mert a dolgozók egy rész*
oem tartotta bt a munkavédelm'
intézkedésekét. A fonónők közúi
»• wt nem használlak fejkötőt. így
tör ént, hogy ha nem vigyáztak, a
a f;ép belekapott a hajukba. Csak
a vélétlenen múlott, hogy nem lel;
he'ö'e baleset. A munkavédelmi biz iCság nemcsak felvilágosító mun.
1rivM,honem gyakori rlienörzésfei
l.'zu. étja a munkavédelmi in;iézke.
dósak betartását. Az elömunkás nőket telti'Y; fcleíössé, hogy a hozzá,
juk tartozók bekötölt fővel do'goz.
zrnsk. Az üzemrészekben plakátok

Párthirek

MOZI
Szabadság: 6 és 6:
Kis partizánná
( l a n u á r 23-lg).
Vörös Csillag: 6 ás 8: Hoi /olt. hol
nem volt ' l a n u á r 23-ig).
Fáklya: 6 és 8'
t
igaz
ember

Felhívjuk a káderképzö tanfo'vam
Párttörténetet
tanuló
hallgatói,
hogy a Hl. fejezet anyagához a
konferenciára segédanyagként d
(ma utoljára).
gozzák fel Soboljev elvtársnak a
SZÍNHÁZ
Társadalmi Szemle 1051 deccmhi r
Délután fél 4: A N j s z t / . f i ú
esete havi számában megjelent a nép. de.
Tóth Marival. Hiúsági n.Vlet (6í.
kérdéseivel foglalkozó
Este fél 8 Tüzkeresztsén Laboi f a . ntokráciák
cikkét.
vy bérlet (6).
Felhívjuk aiapszervezeleink fiMUZEUM
gyelmét. hogy 17-én, csütörtökön
Fejlődéstörténeti.
teuzőrüvészett
es szabad pártnapokat tartunk. A titnépi cserepessée
kiállítás:
délelőtt kár elvtársak készüljenek fel a ki9 órától
délután 3 j g
szombat és
küldött szempontok alapján.
v a s á r n a p délelőtt 9.iől l . I g .
Agit. prop. osztály.
KÖNYVTÁR
Egyetemit Délelőtt
10 órától
este
Értesítjük a Bolsevik Part törté9
óráig
(Köny vkölcsönzés :
12-töi netét
tanulmányozó
elvtársakat,
6.1 B)
Somogyi: Köznapokon délelőtt 10 hogy részükre a III- témakörből
január 20-án, vasárnap rié'etött 9
órától délután 5_!g.
órakor konferenciát tartunk. A
konferencia helye I—X-'j a RadIDÖ J Á R Á S J E L E N T É S
nóti gimnáziumban, XI—XVI!-ig az
ÉpitöiDari teennikumbsn. Kérjük "z
V á r h a t ó Idóiárás
csütörtök
estig
megjeFelhőátvonulások, több h » l / e n . tő'eg elvtársak feltétlen pontos
az ország északi .'elében kisebb eső. lenését.
holnap havaseső
Mérsékelt nyugati
Értesítjük a felsőfokú és középszéf A hőmérséklet
alig
vá.tozik.
V á r h a t ó hőmérsékleti értékek az o r . fokú politikai gazdaságtan
s/akon
szág területér*: csütörtök reggel m|. tanuló
tanulókörveze'5 elvtársanusz 1 — plusz 2. dé'ben 3—6 fok
kat, hogy részükre pénteken, Idán
között
délután 6 órakor előkészítő érteA METEOROLÓGIAI INTÉZET
kezletet tartunk a Pártoktatés HáJELENTÉSE A FŰTÉS
ALAPJAUL
zában.

A tanácsok követeljék meg, hogy
a termelók
a vágástól számított SZOLGÁLÓ NAPI KöZÉPHOMÉRsEII
három napon belül teljesítsék zsir.
LETROL
beadási kötelezettségüket. A hátJ a n u á r 17.én. csütörtökön a vá-.
ralékosokkal 6zemben a feljelen- h a t ó napi középhőmérsék'et az or
tést késedelem nélkül meg kell szág egész területén 4 fok alatt lese
lenni. A tanácsoknak és a földmüvesazövetkezeloknek
nagyobb
gondot kell fordítani a zsir tároláHÍREK
sára és biztosítani kell a szállítóeszközöket, hogy a begyűjtött zsir
AUGUSTIN ALEXA, a Bontan
hiánytalanul és tiszta állapotban a Népköztársaság közlekedésügyi mikijelölt raktárakba kerüljön. (MTI). nisztere szerdán meglátogatta a
MÁV Landler Jenő járműjavító mű.
helyét éa megtekintette a kelenföl.
Gaulleisták merényiele egy párizskörnyéki <U és a ferencvárosi pályaudvar térközbiztositó berendezéseit.
városban
LENGYELORSZÁG egyik kikötő,
Párizs (MTI). A Gaulleásta Párt
A merénylet nagy felháborodáít jében, Gdyniaban ünnepélyes kere.
egyik „rohamcsapata" keddre vir- keltett a környékbeli lakosság köré- leik közi avatták fol az első csehradóra bohalolt a Párizs-környéki ben. A vidék legnagyobb gyárának szlovák tengeri hajót. A hajónak
Coibeil-Eisomea
szakszervezeti dolgozói azonnal tiltakozó sztrájkol ,,RepubIika" nevet adták.
székházba, dc az őrölt megfutamíA DÁN URALKODÓKÖRÖK ametották. A gaulleislák elmenekültek. larlollak. A CGT-hez és a Kereaz. rikai utasításra gyorsítják oz or.
Nem sokkol később tűz ülölt ká a tér.y Szakszervezethez tarlozó kül- szág militarizálását. A Berlingskc Ti.
Francia Köztársasági Ifjúság Űnáó- döttek keresték fel a megyefönököí. dende közli, hogy a kormány új
jának helyisegében, A tűi teljesen hogy tiilakozzanak a fasiszta me- háromesztendős katonai programm.
rénylet ellen.
efpusztílotta a lermst.
ja 2650 millió koronát emészt fel.
Ehhez az összeghez járul még lo.
vábbi 2500 millió korona. Ennyibe
kerülnek ugyanis azok a fegyverek,
Az angol nagykövet feszült Jégkörben
amelyeket
Dánia az USA-lól »,a
fegyversegély programm" keretétárgyalt Moszadikkal
ben kap.
MÓCZI ANDRÁS, a Magyae Nép.
Teherán (TASZSZ).
Az iráni
Az iráni miniszlerelnök elháríkormány hivatalos képviselője ki- totta a nagykövet amiatti tiltako- köztársaság állandó hágai ügyvivője
január 16-án átadta megbízólevelét
jelentette. hogy Moszadik miniszterelnök szerdán találkozott oz iráni zását, hogy január 12-én Teherán- Slikker, holland külügyminiszternek.
angol nagykövet lel. A lapok rámu- ban letartóztatták Mkrtcsián iráni
A SZUEZI.CSATORNA övezetétat.vak, hogy a találkozó Igen feszüli alattvalót, a Reuter-ügynökség mun. hen, Tel El Kebir falu közelében
hangulatban zajiolt |e. A nagykövei kalársát, alti az utóbbi időben az kedden délután az angol csapatok
azt .tövetokte, hogy sz iráni kor. Iránból kiutasított állandó Reuter, és az egyiptomi hazafiak között ismány vonja vissza az iráni angol
mét összetűzés történi. Az angol tá_
konzulátusok bezáratására
vonat, tudósító helyére került. A letartóz- bori tűzérülegek tiz sortüzet adlak
kozó jegyzékét. Moezadik ldjetan. tatás Irán érdekeit sértő hamis hír- az egyiptomiakra. Mos? történi elő.
lette, hogy a jegyzéket a miniszter, közlés miatt történt. Moszadik kö- szőr, hogy a<z angolok a Szuezitanács határoznia alapján küldötték zölte az angol nagykövettel, hogy csalorna övezetében tábori ágyúk,
el és & nagykövei kívánságát csak
kai tüzeltek.
másik kormány teljesítheti abban az semmit sem tehet, mert Mkrlesián
ELKÉSZÜLT az első magyar
esetben, ha a medzsliaz megvonja szabadonbocsátósa az igazságügyi plasztikus
film. Címe: „Az állathalóságok döntősétől függ.
bizalmát Moseadik kormányától.
kerti séta". 370 méter hosszú, mintegy 15 perccs, hamarosan a nagyA koreai néphadsereg
főparancsnokságának közönség elé kerül. A további plasz.
tikus filmek gyártására is sor kerül: februárban k észít Ti el az „Arjanuár
15-i Uadijelentése
tista vizsga" cimű halszáz.hétszáz
A Koreai Népi Demokratikus dott a néphadsereg kezón lévő fon- méter hosszú filmet, amely egy BuKöztársaság Néphadseregének főpa- t-oe magaslatokat. A néphadsereg dapesten lezajló artista vizsgáról
rancsnoksága január 15-én közölte, egys-'gei azonban sikeresen vissza- szól. Márciusban megkezdik
egy
hogyha koreai néphadsereg alaku- verlek az ellenség valamennyi tá- színes. —• plasztikus balett — film
latod* a kínai népi önkéntes egysé- madását.
gyártását is.
gekkel szorosan
együttműködve,
A keleti fronj egyes szakaszain
A TR1POL1BAN megjelenő As.
minden fronton védelmi harcokat tűzharc foiyt.
Sarha-i című lap közli, hogy az
vívnak, komoly veszteségeket okozHétfőn a néphadsereg légvédelmi Iránban működő több mint 80 anie.
nak az amerikai-angol intervenció. egységei és az ellenséges repülőgé6oknaik és a Li Szin Man.féle csa- pekre vadászó lövészek Vcnszaii, rikai katonai tanácsadó nagyarányú
üzérkedéssel foglalkozik. Evans tá.
patoknak.
Namphó és Szukcshon körzeteit tá- bornoik a Teheránban működő ameHétfőn a nyugati és a középső madó, az emlllell körzetek békés rikai katonai
misszió vezetője,
fronton az ellenség Joncshoat és Itkosságál barbár módon bombázó 1951 utolsó tíz hónapjában 200 ezer
Kimiva körzetében sok harckocsi t's gépfegyvereié eller.f-éges repülő, dollárt keresett feketepiaci és valu.
túmogalásávnl többízben megtáma- gépek közül húimat lelőttek.
taüzléiein.

A Szegedi Textilkombinát munkavédelmi bizottsága
eredményesen harcol a dolgozók egészségéért

*

17.

HAZANKBAN az általános iskolákba, a középiskolákba és az egyetemekre jelenleg mintegy 1.4 millió
tanuló jár. Kélszáz annyi középis.
ko'.úsunk, háromszor annyi egvete.
mislúnk van, mint volt a Horthyrendszerben. A tanulók több mint
60 százaléka munkóa, vagy dolgozó
parasztazűlők gyermeke, vagy ma.
ga is munkás, illetve dolgozó pa.
raszt.

és rajzok figyelmeztetnek a baleset
elhárítására.
A munkavédelmi bizottság lagjai
az üzemi orvossal együtt, havonta
üzemi szemlét tartanák. Meghallgatják a dolgozók javaslatait, A he.
gesztőműhelyben például a. rossz
A GÖRÖG KORMÁNY hatézer
szellőztetési lehe'iőség miatt egész, köztisztviselő elbocsátására készül
ségtelcn volt a levegő. A dolgozók azzal az indoklással, hogy sztrájkojavaslatára itt is szellőző berende- kat készítettek e'.ő.
zést szerettek be.
DÉLMAGYARORSZAG
Az új üzembclépöket elsősorban
DO iökoi nooilgp.
a munkavédelmi berendezések hasz.
fet élői uerkeuM 4. ti«é*.
náláiára 'és arra oktatják ki, hogy
ZOMBORI JÁNOS
a mozgó gépekhez nem szabad hoz.
Izft/lceszfi; o >i«d«iz'6bl'cttxdg
zányúlni. A munkavédelmi bizottStariceitrdtég: Szegen, lenin-u. 11.
ság tagjai felvilágosító munkával Telelőn. 15-SS «i 10-80. - Eitizokgi iierketzttiég
elérték, hogv a dolgozók egyre na.
leleten (He 8 te 3448
Kieééklvatel: Singed. ten,n-u 4.
gyobb számba veszik
igénybe a
iete(on: 31-14 él 35-00.
kvarcolást.. Ez ellenátlóbbá teszi a
szervezetet a meghűléses és egyéb
D4'rtwgya'"xz6g Nyomda, Szeged
megbetegedésekkel szemben.
felelóz " e x e t í : Ptlzkln Sdndez

Értesítjük az üzemi, kerületi, hivatali agit. prop. felelős
elv-társakat, hogy részükre, pénteken,
január 18"án délután 5 órai kezdettel a Pártoktatás Házában értekezletet tarlunk. Az értekezlet tárgya az okaléFi mttnka időszetú
kérdései. Kérjük a meghivoti elvtársak feltétlen pontos
megjelenését.
Agit. Prop.
Osztály.

A Pártoktatás Háza

pro gramm ja

Január 18. d. u. 5 óra: Előadás
és megbeszélés az alapszervezetek
agitációs és propaganda íe'elöseinek. Az értekezleten az agit. prop.
felelősök és az oktatás felelősök
vesznek részt.
Január 20. d. e. 8 óra: Konferencia a káderképzö tanfolyam Bolsevik Párt történetet tanulmányoz'}
hallgatók részére, a szokott helyen,
a
PárliiörtéTiet III.
fejezetének
anyagából.
I—X-ig konferenciánk a Radnóti
gimnáziumban. XI— XVllI-ig sz
Építőipari technikumban.
Agit. Prop. Osztály

S7.es Q söpörtök OBwez-JtőJéL Ha » s
üByvczeto fontos e ' f o a ' c l - s á E a
ro'ítt
nem t u d m e E t e l e m l . r k k o r esry ««ZRíőséEI t a r yevven r i i z f , a z
ér-.ckez'e e».
Ide lönnak
Hmvásárhe'v.
Makó. Szentes és
Csonarád v á r o s o k
kerületi é s üzemi c s o n i r U H .
VO.J.
mint a hmvisórhelvl. m . k ó i .
s/rnHÍREK
tesi ós csongrádi t á r t a
közsSot
éa
Szendrev Julliz e s o o x t csütörtökön tanyai rsoportlal.
fél 6 ó r a k o r orvost e l á l l á s t tart.
Kedden. 22_én
Szseeden. a v l r : . d
Csütörtökön 5 ó r a k o r nz
a a
tttkársiaon
tartunk
akltaa értekevlevezetek vezelőséBt taBlainak v e z e t ő , let. .'.hova be 1ÖI1 n 'k
-zeeed
vár.a
k é p z ő tanfolyamot t a r t u n k , k é r j ü k a kerületi és ü z e m i cjouu.-Ual.
valn.
meBjelenésf.
m i n t a s z e s e d t i á r á s k ö z s é B i ős ta.
Az MNDSZ megyei Utkársása Nkfl.
nyel
csoportjai.
Mindkét
értekez.et
va értekezletet tart
2' én.
hi'fm
MNÍK2
Hódmezővásárhelyen, a
város
I t t . pontosan 9 ó r a k o r k e z d l . H k
UársáRon. melyre meBh'vIa az ő s z . meavel tilkénsáB.
MSZT.HÍREK

A Ms'gvar.SzovJet
Társsal B
Móra
II. a'apszerveze-e I9.én este 6 órakor a Petőfi
Sándor.suBárút
81 ;a.
szám alatt taBBvOIést tart
Mindenkit e l v á r a vezetőed-C.

MNOSz

S z e g e d i H o n T é d k é s z ü l ő d é s e « tnTaszi i d é n y r e
A z Sz. Honvéd készülődésé ó l
az Bedre került. A csatá-sor erésT.ós./.
út balnokl 1dén>re Purénvt
O s z k á r nél számtüisba tön Ceákt (Sz. P e t ő f )
akt — n:.nl katona' honvéd őrnagy, az f^z.
Honvéd SK átigazolása
az
főtitkára a köve-kezőket
m o n d o t l a : azzal a kéréssel
lv;ev
u
.szeiedi
Hoave-ihsn
A z Sz. Honvéd UbdióMBó U t é l u f al hez.
a Magyar Népköztársasági
K u p á b a n látszhasson. Csákit a z . m o m a
v a l ó szép szereplésük után a hala. íinvárosl NB II.-es csapat is szeieta
tonkenesel honvéd Odtttőbe
m e n t e k n é á'taazolnt és ÍBV ebben az ÜBV.
kétheti pihenőre. Az első hetet tettes ben m é g nincs vóele.'es d i n . e s . Szr.
pihenéssel, m í g
a
második
ged varos u k ö z e i m a l l o u u mai- s- k
k ö n n y ű mozgással.
n.ezei
futossai ; élvonalbeli labdar ia-'n visztet; és r e .
töltik
Két
hét
alatt
labdaedzést | m ó l l ü k . hogy most Csáki átigazolása,
nem folytatnak. J a n u á r 24-én k e z ű i k • n a k kérdése
Sz.'Bed
fzjmpon'.i.tt'ól
m e g az edzéseket.
kedvezően foa meBold.rd.ii. Az e
készületek barátságos
r.erl.őzés'l
A csapat erősítése ter*n m é e nincs i
a Buv
teljesen kialakult helyzet. Eaventőre ] r á n a Szegedi LokpmVlvval.
dapesti
Honvéddal
a tartalék k a p u s
kértlése
oldódott
egv
barátságos
m e g a szentesi Mészáros
személy'-. |
mérkőzés tet.Vben. t k l mtnt katona Fzeeedro
ke-1 mtg egy b a r á t s á g o s
r ü ' t áthelyezésre Obe. fmuik a Rzé. s z á s á r a Békéscsabára' u ' a z i k a <£8.
kesfehérvárl Honvédból szinten Sze. I pat.

fordult

I.TMJ.
Szta-

nrtet I

te vezllrk ei»mérkőzést. Szegeden,

Ifjúsági

minősítő

A VTSB megbízásából az Sz. H o n .
véd rendezésében
v r s v r n a p dé e'ótt
10 ó r a i kezdettel lflúsá«l
kötöttfo.
gá-ú minősí ti b i r k ó z ó v u r s e n . t t a r i a .
nak a Hungária
nagytermében
Elegendő s e r d ü l ő verssnyzö
esrtén
serdülő b i r k ó z ó versenvt Is tartan i k
az 1936-ban és később születettek r é .

Magyarok

győztak

birUoxóverseny
ezére. Az i f j ú s á g i a k 19j3-ban vagy
később születetlek
vo!:e nek
részt.
A z é'e'.kort hivatalos
okmányokkal
kell Igazolni, nevezni
s z o m j a t déli
12 ó r á i g ez Sz. Honvéd SE
SrtV'rk ö n l t 97. szám ata.ti ; "odátábJn tehet.

Fú szőrt
b a i n o k . G a n z Villamossági 2—1. 13.
(Közér.)—Tüker
i—J. Pótmérkőzések:
14. A henaeum—Füszért (Kozert) i -2.
nemzetközi 15. és 16. törölve.

a „Tizek

*ági"-n

Az
asztalt teniszezők
„Tízek b a j n o k s á g á n a k " Küzdelmein «
V a s á r n a o Sz. Kinizsi—Makót L o k o .
f é r f i a k csoportjában
Kóczlan
•i'-'k.
m o l l v ö k ö l v í v ó msreözés
gyar) győzött 26 oonttal a csehszl .
A rókusi tornác,sar.uköu.i vasérn n
v i k Vana és Tokár etőtt. A n ó k ' e r senvében Cervalné gvözött
20 p o n t . d é l u t t n 4 óra) kezdettel tart'.ák meg
tat a csheszlovák Krelcaovd és I l r u s . a Szegedi Kinizsi Kenvéi a v é i — M a k ó !
Lokomotív megvel
ö k ö l v . v ó csapatkova előtt
b a j n o k i mérkőzést.
Totó-tátékozUtó
R ö p l a b d a birok
1. Előre Autótaxi—Vasas
ElektroA rókusi tornacsarnokban csütörtök
mos 2—x
2. KöbánvM Lok.—i>»rzsl
edzőt
D o h á n y g y á r 1—2. 3. Bu. 4i>.lók-Va. d é l u t á n 4 ó r á k o r a r ö p l a b d a
hallgatót
résztsas G a n z Vagon 1—2. 4. Szikra Hun- és bírói tanfolyam
gária—VL Kelte;; 2—í. 5. Bp. Szikra vesznek a Szegedi Honvéd mlntaed—1VM Nemzeti Bank x — l . 6.
inkru
A. r ö p l a b d a edzőt v i z s g á k r a
pénG á z m ü v e k - P a m u t t e x t i l 2 - 1 . 7. Postás—Csepeli Vasas (lö' ülve/ 3. Klzett teken es e 7 ó r a k o r kerül sor. a Mő— D o h á n v g v á r 1—3. 9.
Elektron, as— r e y . u í c a l isko'ában. A tanfolyam h a l l .
Dózsa 3—1. 10. Kinizsi—Építők J—2. g a ' ó k tornafelszerelést hozzanak ma11 Honvéd—Keltox 2 - 2 . 12. l í f a x - g u k k a l .

zéflén

MÉLY,
fehér
gyormekkoisi
eladó.
H a l á s z . u . 30/b.
FESTETT félháló eladó. Pozsony; tgnacz.u. 5. Megtekinthető d é t e o ' t 0tól 12-tg.
CIROKSEPRŐKET n é g v variréssal
'2
forintért szállítok. Vízmentes p o n w ' . t
veszek C í m : Postafiók 157. Mezők-vácsháza.
ELADÓ férfi k e r é k p á r . 42.es csizma,
ezllbunde ü l állapotban, polgárt n t e .
reg tettes
felszereléssel.
Ulazcged.
Székely-sor 6. É r d e k l ő d n i : t—4
óra
között.
KETTŐ d r b 7 h ó n a p o s sü!<Jö
eiáái.
Arvfz-u. 77.
TÖBBFÉLE használt b ú t o r o k
etajók.
Mátyásttér 2 t .
REKAMIÉ,

I KÉT ló után való erős
lőcsös
parasztkocsi eladó Érdeklődni: Halna',
u. 34. szám alMtt.
VENNÉK komblnáltszekrénvt,
ttag\m é r e í ü . diófurnéroeaL
Dugontce-UK'u
3. 1. 10
PERZSASAPKA. fekete, finom
HKUtáski.'. lemezborttásos
asztal
c.edó.
Kossuth Lajos-sgt. 8. II. 12.
HAROMséOUAb ;szegedi) m o d e r n la
kásomat eteserélnénn
hasonló,
vagy
kettöszobás budapestivel. „ G a z " |ell.
gére a k i a d ó b a

X 6CHWARZ EDE V'közsőat kád'or
hosszas szenvedés utin e'bunvt.
me'ése csütörtökön dé'sirttt t l
érj.
i kor »
cfnteremoól.
S/.eaedt
Zsidó

divinv. fehér szekrény Httkőzátg e'őttérisága.
eladó. Pulej-u. 18 ;b magjsfídszt 2. x HALALOZAS. ö z v . Kadics János4x2-as SZMIRNASÍÖNYEG e'tadó. Kfp. n é elhunyt Temetése me d e l u ' s n
ka.tar 2.
ó r a k o r a Gyevt-te nstA nót.
Gvgizr'ó
BÁRMILYTN

HASZNÁLT BÚTORT VÁSÁROL

A BCTORÉRTÉKESÍTÖ
VÁLLALAT
AJÁNLJA FEL!

VÉTEL, ELADÁS, CSERE:

ÉRDEKLŐDÉS, CÍMEK BEKÜLDÉSE SZEGED, BAJCSY-ZSILIN.
SZKY-U. 19. BUTORÉRTÉKESITÖ VÁLLALAT 3. SZ. FIÓKÜZLET.
TELEFON: 31—52.

