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A TSZCS-K MEGSZILAROiTASAHaK ESZKÖZE:
A 10 TERMELESi ÍERV
Rákosi elvtárs Pártunk Központi
Vezetőségének november 30-i ülésén
mondott beszédében
rámutatott
arra, hogy hazánk szocialista szektorainak növekedésében jelentős a
termelőszövetkezeti mozgalom fejlődése. A szövetkezeti csoportok
gazdasági, szervezeti és politikai
megerősödése azonban nem tuőoti
lépést tartani a közös gazdaságok
fejlődésével. Éppen ezért a már
meglévő termelőszövetkezetek megszilárdítását és megerősítését tűzzük ki magunknak alapvető feladatul.
Rákosi elvtársnak ezek a szavai
különösen iránytmutatóak
most,
amikor termelőszövetkezeteink az
1952. évi munkájuk tervezéséhez
készülődnek. Termelőszövetkezeteink az idén harmadízben készítenek
üzemtervet, illetve termelési terveket-, tehát: már két esztendő tapasztalata áll rendelkezésükre munkájuk végrehajtásához.
Az 1951. évi tapasztalatok egy.
öntetűen a.zt bizonyították, hogy a
tervnélküli gazdálkodásnak súlyos
következményei vannak, melyek hatását elsősorba-n a tagok saját bőrükön tapasztalták, de ezen túlmenően éreztette hatását egész mezőgazdaságunk fejlődésében is. A
mult évi üzemtervek elkészítésénéi
a hibát már a tanácsok mezőgazdasági osztályai elkövették, amikor
sok helyen bürokratikusán, a termelőszövetkezeti elnökök bevonása
és megkérdezése nélkül, helytelenül
szabták meg a tszcsk tervfetadatait.
Egy-egy csoportban például 28—30
féle növény megtermelését is előirányozták. A mult évi üzemterv
elkészítéréné., összeállításánál nem
vették figyelembe az egyes növények munka:gényét sem és azt sem,
hogy azok csúcsmunkái lehetőleg
különböző időre essenek. A rossz
tervezésnek, az erők fel nem mérésiének, a növények helytelen csoportosításának lett a következménye
az. hogy a mezőgazdasági munkákban számos tszcs elmaradt; ennek
eredményeképpen sokhelyen terméskiesés vo't. E.őfordult az is, hogy
egyes csoportok, amelyek ugyan
helyesen mérték fel munkaerejüket
és ennek megfelelően készítettek
munkatervet, amikor a tettekre került a sor, megváltoztatták üzemtervüket és mást termeltek, mint
amit terveztek.
Hiba volt. hogy a termelőszövetkezetek egy része a tervkészítésbe
nem vonta be a z összeg tagokat,
hanem csak az elnök vagy a könyvelő, esetleg egy-egy intézőbizottsági tag készítette azt el. A termelőszövetkezetek tagsága tehát
nem ismerte tervét s nem ismerte
pontosan a reája háruló feladatokat- Következésképpen az üzemtervet nem is tekintették magukénak; úgy érezték ezt, mint valami
„rájuk kényszerített" munkát. A
terv a szekrényben porosodott, a
csoport tagsága pedig terv nélkül
dolgozott.
Súlyos hiányossága volt termelőszövetkezeteink egynémely ikének
az is, hogy az évi munka tervezésénél nem tárták fel a belső erőforrásokat; nem mozgósították a lagokat úgy, mint ahogyan az lehetővé
vált volna. Nem vonták be a komoly termelő munkába a nőkéi, a
fiatalokat. Sokhelyen egyenesen
lebecsülték a nők vagy a fialatok
munkáját. Hiba volt azután a csoportok munkaszervezeteivel is. Hiányzott a brigádok és munkacsapatok tervszerű vezetőre éa irányí-

tása, amely szintén döntő módon
befolyásolta a még magasabb terméseredmények eiérését.
Az 1952.es termelési terv jó el.
készítésével éa végrehajtásával ezeket az alapvető hibákat ki kell küszöbölnünk. Megyénk valamennyi
szövetkezetének és csoportjának e.
kell érnie azt, hogy a most készülő
munkatervezésük
komoly
harci fegyver legyen szövetkezeti
gazdaságuk terme!ési színvonalának emelésében. A tervlcészítésné
figyelembe kell venniök állatállományuk fejlesztését. A fejlesztésre
minden lehetőséget ki kell használniok, mert az állattartás haialmaa jövedelemhez juttatja szövetkezeteinket, de amellett elősegíti
közellátásunk biztosítását is.
A növénytermelés szinvonatánsk
fejlesztése ferén is a z a feladata
minden egyes termelőszövetkezetnek, hogy a helyes tervezés segít,
ségével évről-évre több mázsa kenyérgabonát, több takarmánygabonát és egyéb terményt tudjon termelni. Ennek érdekében bátran al.
kalmazzák az élenjáró szovjet agrotechnikai eljárások útmutatásait.
Szövetkezeteinknek idei termelési tervük elkészítésénél óvakodniok kell a vetések elaprózásátál,
ami a mult esztendőben komo'y
hiba volt. A sokféle növény munkája, ha egyidőre esik, szétbom.
lasztja a munkaszervezetet s nem
tudják betartani lelkiismeretesen r
szükséges agrotechnikai eljárásokat- Szóval lemaradnak a munkával és súlyos kár éri a szövetkezetet. H a viszont kevesebb növényié,
leséget termel egy-egy szövetkezet — de abból nagyobb mennyiséget, ami arányban van a gépesítéssel és a munkaerővel —, akkor
a szövetkezeli tagok könnyebben
elsajátítják a növény helyes termelési módszereit, nem torlódnak öszsze a munkák és nagyobb eredményeket érnek el. De számításba kelt
venniök a munkaerőhelyzetet, valamint a rendelkezésre álló fogat- és
gépállományt is.
Szövetkezeteinkben a termelési
tervek részletes kidolgozását ne.
csak a legjobban írni és számolni
tudó tagok végezzék el, ha-nem a
munkába be kell vonni a brigádvezetőket, az igazgatóság tagjait,
a párttitkárt, az agronómust. Meg
kell érteniök, hogy a termelési tervtörvényerejű, ez a terv az ő mun.
kaprogrammjuk lesz az egész évben, enélkül a gazdaságot irányítani és vezetni nem lehet. A jói e'készíte'.t terv tehát alapja a szövetkezet idei jó munkájának. •
Az eddigi hiányosságok felszá.
mo!á?a érdekében termelőszövetkezeteink idei tervfeladatuk megállapítását a vezetőség, de az egész
lagság bevonásával végezzék.
A termelési terv elkészítését ősz.
sze kell kapcsolnunk a brigád- ős
munkacsapatok
megszervezésével,
kialakításával is. A jóváhagyott
termelési tervet azonnal fej kell
bontani brigádokra, a brigádokon
belül munkacsapatokra és egyé.
nekre. Ezzel elérik majd a terme'őszövetkezetek, hogy a vezetők és £
tagok egyaránt ismerik a maguk
tervfeladatát, a szövetkezet célkitűzéseit. Ilyen módon válik a terme,
lést terv a tszcsk megszilárdításának egyik legfontosabb eszközévé
és fegyverévé.
Gyuris Szilveszter
a megyei tanács mezég. oszt
tervcsoriort vez.

As angolok
továbbfolytatják
terrorcselekményüket
Egyiptomban
Kairó. Legújabb jelentések szerbit az angol katonák kegyellen
módon feldúlták Izmaalia temetőjét.
Garázdálkodásuk során egy embert
megöltek.
Izmaiba arab negyedét körülzárták, a lakosokat kiűzték házaikból.
A férfiakat a szabad ég alatl zsúfolták össze.
Az angol vérengzések megkezdése
óta körülbelül 10.000 ember volt
kénytelen Izmailiából elmenekülni.
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Rahim bej, Egyiptom washlng.
toni nagykövete Achesonna] folytatott tárgyalása után kijelentette,
hogy Egyiptom „barátságtalan lépésnek" minősítené a Szuczi-csűtor.
na övezetében tartózkodó angol
megszállók megsegítésére küldölt
erősítéseket.
Sziriából érkezel! jelentéseik sze.
rint Homs városában hatalmas tüntetéseket rendeztek az egyiptomi nép
mellett.
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így készülnek a dolgozók március 9 méltó megünneplésére
SZEGED
ÁLLOMÁS
KERES. mi Vállalat dolgozói január 23-án
KEDELMI
DOLGOZÓI
nagy lel- hatalmas lelkesedéssel telték meg
kesedéssel készülnek március 9-ére, felajánlásaikat Rákosi elvtárs 60.
szeretett vezérünk, Rákosi
elvtárs szülelésnapjára. A vállalatukon be.
GO. születésnapjának
megünneplé- lül egyetlen dolgozó sincs olyan, aki
sére. A dolgozók
munkafelajárúá- r.e telt volna felajánlást, mert vasokkal, több és jobb
termeléssel lamennyien be akarják bizonyítani
mutatják meg hűségüket és szere. pártunk szeretett vezére, Rákosii
telüket Réikosi elvtárs iránt. Eddig elvtárs iránti hűségüket. Kiemela dolgozók 98 százaléka lett érté- kedő vállalásokat tellek a követkekes felajánlási,
amellyel
jelentősen ző dolgozóink: Pusztai, Földcsi
és
járulnak
hozzá első negyedévi ter- Elek elvlársak vállalták síz üllésd
vük mielőbbi sikeres
befejezéséhez. földmű vesszővel kezet
patronálását
Egyéni felajánlások
közül ki- és kirakatainak rendezését. Nóvák
emelkedik Kondász István
szía'iá- és Elek kartársak vállalták, hogy
novisla raktárnok
felajánlása,
aki minőségi munkál fognak végezni,
vállalta, hogy munkamódszerét
át. anyagíakarékossági vonalon megtaadja Ktiyinyi Nándor
ifjúmunkás, karítanak 10 kg zsinegei, 260 forint
nak, a kocsik jobb kihasználása és értékben. Radnai kartárs a csomaa rakodási idö csökJcenlése érdeké- goló osztály nevében felajánlotta,
ben. Felajánlása
mellett
szocialista hogy a csomagolópapír, és zsinegtamegőrzésre vette át a vágány híd- karékoíságot még tovább fokozzák
mérlegét. Ludányi Mihály
sztaháno- és így megtakarítanak 30 kg zsinevista raktárkezelő ígérte, hogy
ál. gei éa 100 kg papírt, 1320 forint ér.
adja munkamódszerét
Katona János lékben. Velró karlárs vállalta, hogy
cs Csókási András dolgozóknak
és komplex-brigádot alakít a kiskeresezzel eddigi 126 százaiékos
átlag- kedelemmel, a piac felkutatása érteljesítményüket
180
százalékra dekében, hogy felszínre jöjjön az
emelik fel március 9-ére.
Németh alulról jóvő kezdeményezés, illetve
Klára feladási pénztáros
vállalta, a dolgozók kívánságát a gyárak
hogy a fuvaroztató
vállalatokkal felé továbbíthassuk és már a követ,
szoros kapcsolatot tart fenn, amely- kező negyedévi rendelésüket ennek
lyel jelentős
önköltségcsökkentést alapját tegyék meg felénk és mi a
ér el. ígérte még, hogy a 114 szá- gyárak felé. A gyapjúorztáiy nevézalékos átlagteljesítményét
120 szá- ben Csókási elvlárs vállalta, hagy
zatékra emeli fel. Pataki István ve- első negyedévi tervüket március
zelö föraktárnok
vállalta
hogy a 20-ára teljesítik és a bor elol t renmunkafegyelem
megszilárdításával, deléseket 48 órán belül összeállítják.
munkatársaival
karöltve eddigi 98
Nóvák
Ferenc.
százalékos
átlagteljesítményét
100
százalékra teljesíti. Fazekas
László
Március 9
sztahanovista
föraktárnok
Rákosi
méltó megünneplésére
elvtárs születésnapjának
tiszteletére
vállalta, hogy 16 munlcáskádert hé.
versenyre hívjuk
pez ki és készít elő a rak tárnoki
az ország va'amertnyi
vizsga letételére navi 2 órás oktatással.
Földvári
Lajos. Kisipari Termelő Szövetkezetét

hívjuk kl
ország összes kisipart
temeiőszövetkezeielt'.
Célunk az,
hogy ezzel elősegítsük a hulladék,
a se ejt és n heiyi anyagok legnagyobb mérvű, észszerű felhasználásával, a Gazda mozgalom kiszélesítésével, minél löbb minőségi, háztartási és közszükségleti cikkel lássuk el a dolgozókat, hogy ezzel U
erősítsük hazánkat.
Ml itt a határszélen, az tmpe.
rialista bérenc Tiin-banda közvetlen szomszédságában, még jobban
átérezzük, mit je'ent magunk éa
csa'ádunk számára a béke, s ezérl
ötéves tervünk harmadik évében
vállaljuk, hogy elkészítünk 3000
darab petróleum gázlámpát, 2000
darab kiránduló petróleum gázfözől, 3000 darab háztartási húsdarálót és 2 millió forint érlékű kézi
szerszámot. Ezen kívül vállaljuk,
hogy géposztályunk a nagyüzemek
munkáit a legjobb tudásunk szerint
pontosan, időre végzi el éa vállaljuk
a megye területén lévő kisipari
(ermciószövclkezelek gépparkjának

felújítását,
javítását.
Vá'Ialjuk,
hogy Rákosi elvtárs 60-lk születésnapjára! első negyedévi tervünket
befejezzük. Váraljuk, hogy a munkafegyelmet megszilárdítjuk és lár.
eadalmi úlon lépünk fel a munkafegyelem mcgfcontóival, lazitóivai
szemben Vállaljuk, hogy sajál termelőeszközeinket, gépeinket fel.
újítjuk és szocialista megőrzésre
vesszük át őket. Vállaljuk még az
önköltség csökkentését, a termelőeszközök jobb kihasználását, „ munkamódszerek átadását, hogy tera
Ml, a Szegedi Vas- és Fémipari melésünk fokczásáv l méltóképpen
Vállalóiunknál
ünnepelhessük
Rákosi
elvtárs 60-lk
Kisipari Termelő Szövetkezet dol.
gozól és vezetősége elhatároztuk, születésnapját.
minden dolgozó tett
hogy a mi forrón szeretett vezé.
felajánlást
A Szegedi Vas. és Fémipari
rünj,-, drága Rákosi elvtársunk 60-'k
A Szegedi Texti [nagykereskedel- születésnapja tiszteletére versenyre
KTSZ dolgozói

A kínai külügyminiszterhelyettes nyilatkozata
a Josida-kormány által a Kuomintang-klikknek telajánlott
kétoldalú békeszerződés ügyében
Peking. (Új Kína). Csang HanFu, a Kínai Népköztársaság köz.
ponti népi kormányának külügymi.
níszierhelyeUese nyilatkozatot lelt a
japán Josida.kormánynak az Egyesült Államok kormányával szemben
vállalt azon kötelezettségéről, hogy
békeszerződést köt a kínai reakciós
Kuomintang.klikk maradványával.
A nyilatkozat a többi között ezeket mondja:
1952 január Í6.án Tokió és Was h i n g t o n egyidejűleg nyilvánosságra hozta Sigeru Josidának, a japán
reakciós kormány miniszterelnöké,
nek 1951 december 24.én John
Poster Dulleshoz, a z Egyesüli Álla.
mok imperialista kormányának kép.
viselőjéhez intézett levelét.
Sigeru Josida levelében kijelenti:
.Kormányom
amint ez jogilag
lehetségessé válik — hajlandó a kínai nacionalista kormány kívánságára ezzel a kormánnyal szerződést
kölni, amely vissizaállítja a két kor.
mány közölt a normális viszonyt a
többoldalú békeszerződésben lefekte.
telt elveknek megfelelően. Ennek a
kétoldalú szerződésnek a határoz,
mányaii a Kínai Köztársaság tekintetében alkalmazást nyernek mind.
azokra a területekre, amelyek a
Kínai Köztársaság nacionalista kor.
mányának ellenőrzése alalt állanak,
vagy a jövőben ellenőrzése alá ke.
rül nek".
Ez a levél megdönlhetellen bizonyítéka annaik, hogy a legyőzött Japán az amerikai imperializmussal
egyetértés-ben új, agresszív háborút
készít elő Kína népe és területe el.
len. Ez a levél az Egyesült Álla.
mok imperialista kormányának és a
legyőzött Japán reakciós kormányá.
rak újabb provokációja a Kínai
Népköztársasággal szemben — a
legsúlyosabb és a legnyilvánvalóbb
provokáció a Japánnal 1951 szeptemberében San Franciscóban megkötőit „békeszerződés" óta.
Csu En-I.áj, a Kínai Népköztársaság központi népi kormányának
külügyminisztere már 1951 szeptember 18-án rámutatott, hogy a
srnfraneiscoi értekezleten az Egyesült Államok kormányának kényszere alatl é« a Kínai Népköztár.

ssság részvétele nélkül Japánnal
kötött békeszerződés nemcsak nem
mindenoldalú békeszerződés, hanem
egyáltalán nem is igazi szerződés.
Ez a szerződés csupán a japán militarizmus újjáélesztését szolgálja,
az ellenségeskedést Kínával és a
Szovjetunióval szemben, fenyegetés 1
jelent Ázsia számára és új agresz.
szív háború előkészítését célozza".
A japán Josida-kormány által
1951 december 24.én az Egyesült
Államok kormányához intézett le.
vél, amely ígéretet tesz békeszerző,
dés megkötésére a kínai reakciós
kuomintang-klikk taivani maradványával, nem egyéb, mint a sanfran.
ciscoi jogtalan békeszerződés további
fejleménye. Mindenki elölt nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok ím.
perialista kormánya e teljesen jog.
talán „békeszerződéssel" össze akarja kapcsolni az általa támogatott
reakciós japán kormányt a kínai
reakciós kuomintang-klikk taivani
maradványával, hogy így katonai
fenyegetést létesí'sen a Kínai Népköztársasággal szemben
és
új,
agresszív háborút készítsen elő a
Távolkeleten.
Rá kell mulatni, hogy a japán
Josida-kormány nak ez sz arcátlan
lépése szöges ellenlétben van az
egész japán békeszerelő nép óhaiá.
val, amely véget akar ve'.ni a hadiállapolnak és békés kapcsolatokat
kíván a Kínai Népköztársasággal.
Nyilvánvaló, hogy a Josida-kormány minden erejével újabb háborús kaland előkészületeinak fene.
ketlen szakadékába próbálja rántani
a japán népet. A kínai néu jól
tudja, hogy Japán ma valójában az
amerikai imperialisták katonai mea.
szállása alatt áll és hogv a Josida
által vezetett reakciós klikk- épp oly
kevéssé képviseli a japán népet,
mint ahogy Csang-Kai-Sek reakciós
kuominiang-klikkje nem képviseli a
kínai népet.
Miközben a japán Josida-kor.
már.y ígéreteket tesz az Egyesült
Államok kormányának, hogy béke.
szerződési köt a kínai reakciós

kuominlang-klikk
maradványával
mi, a kínai nép, újból hangsúlyozni
óhajtjuk a japán r.ép előtl, hogy
Kína népe hőn kívánja a függetlenséget. a demokráciát, a békét és a
haladást a japán nép számára, hogy
Kína népe teljes rokonszenvével .á_
mogalja a japán nép harcát az
amerikai
imperializmus
kaiopai
megszállása, a japán reakciós klikk
áruló politikája, a sanfranciscoi bé.
keszerződés, az Egyesült Államok
ós Japán kétoldalú biztonsági egyezménye és a Josida-kormány leg.
újabb összeesküvése ellen, amely a
kínai reakciós kuomir.tang-klikk
maradványával kötendő békeszerződés- úlján agresszív háború kirob.
ban lását célozza. A kínai nép meggyőződése szerint az amerikai imperializmus feltétlenül kudarcot v a ll
ée a japán nép elkerülhetetlenül kivívja végső győzelmét.
A kínai nép eddig is és továbbra
is minden erejének megfeszítésével
igyekezett megállítani és meghiúsí.
tani az amerikai imperializmusnak
a japán imperializmus újjáélesztésére és ázsiai agresszív háború kirobbantására irányuló mesterkedéseit, hogy megóvja Ázsia és a Távolkelet békéjét. Ebből a szempontból különösen nagyjelentőségű a kí.
nai-szovjet barátsági, szövetségi és
kölcsönös segélynyújtási szerződé?,
amelynek megkötése és aláírása a
Távoíkelet békéjének és biztonságának hatalma® biztosítéka.
Mi, a kínai nép, szilárdan hisszük,
hogy a béke egész bizonyosan győzedelmeskedik a háború felett. Japán, az Egyesült Államok és Nagybritannia népének össze kell fognia
az ázsiai országok népeivel, hogy
közös harcban meghiúsítsák
az
Egyesült Államok kormánya és Ja.
pán lakájai által tervezeti új háháborús ösezesküvését.
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MIT KELL TUDNI A TEJBEADÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának begyűjtési rendelete értelmében az 1952. évi tejbegyüjtés
már január hónapban megkez.
dődik. A rendelet értelmében tej.
beadásra kötelezettek az állami és
közületi gazdaságok, termelőszövet,
kezetek, t&zcsk ós az egyéni termelök. A földnélküli és a 8 katasztrális holdnál kisebb földterületen
gazdálkodó tehéntariók tényleges
tehénállományuk után, a 8—25 katasztrális földterületen gazdálkodó
dolgozó parasztok pedig földteriile.
tük és azonkívül tehénállományuk
után kötelesek ' tejbeadást teljesíteni. A 8 katasztrális holdnál kisebb fö'dteriilettcl rendelkező tehéntartó kulákok tejbeadási kötelezettségét az ugyanazon helységben lakó
földnélküli tehéntartók kötelezettségének 150 százaiékában kell megállapítani- A 8 katasztrális holdnál
nagyobb földterülettel rendelkező
kuiákok ugyanakkor földterületük
és azonkívül tehénállományuk után
kötelesek tejbeadást teljesíteni.
A begyűjtési miniszter a tejbeadási kötelezettség teljesítésének
részletes szabályozására végrehajtási utasítási adott ki. Az utasítás
elkészítésénél figyelembevették az
ország különböző tájain meglévő
adottságokat, állatlétszámot, takarmányozási lehetőségei, stb., hogy
a kivetés arányos és igazságos legyén. Ezért tejbegyüjtés szempont,
jából az ország négy tájegységre
oszlik, Csongrád megye az utasítás
értelmében a második tájegységbe
tartozik,

mennyiség feltorlódik s akkor a
beadás teljesítése már sokkai nehezebb lesz. A helyi tanács havonta
megállapítja, hogy a termelő az
egy hónapra eső beadási kötelezettségének mennyiben tett eleget. 15

Sserdán

megkezdik a
nyereményeinek

A nyereménybe télikönyvek január
lO.én tartott második sorsolásán
834 darab nyereményt sorsoltak ki.
A nyereményeket január 23-tól,
szerdától kezdve fizetik ki azoknál
a takarékpénztári fiókoknál, vagy
postahivataloknál, ahot a nyereménybelétkönyvekel váltották. —
Ugyanezeken a helyeken a hivatalos
nyereményjegyzék is
megtekinthető.
Minden
ezer
nyereménybelétkönyvből egy könyv az átlagbelét
400 százalékát, négy könyv az átlatgbetél száz százalékát, 45 könyv
pedig az átlagbetét 50 százalékát

i _ i

ELŐRE
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Javítsuk meg az oliiatási munkát
az Ecsetgyár DISZ-szervezetében

napnál hosszabb késedelem esetén
a hátralékban lévő tejbeadásí kötelezettségét 10 százalékkal fel k e l
emelni. Ha a termelő hátralékát
felhívás ellenére sem teljesíti, ellene kártérítési eljárást indítanak.

A párt komoly és felelősségtel- tudjuk szerezni, elsősorban fontorf
jes feladatot bízott ránk
akkor, az oktatás, az agitációs és a „Sza-,
amikor felhívta figyelmünket arra, bad Ifjúság" előfizetése terén muhogv politikai téren allandóan fej- talkozó hiányosságok
kikuszobónyeremény-betétkönyvek lesszük magunkat. Az ecsetgyári | lése. Kása elvtársnö ha kijavítja
DISZ-szervezet hosszú időn keresz- hibáit, rendesen felkészül
isméi
kifizetését
lúl arról volt híres hegy a város 1 jó eredményt ér el. A lemorzsoterületén itt a legjobb a DISZ lódás ellen harcoljon úgyis, hogy
I keresse fel azokat a fiatalokat.
nyerte. A nyereményösszeget min. ok látás
Kása' Lujza elvtársnő
előadó 1 akik hiányoztak
az
oktatásról,
den egyes kisorsolt könyvnél külön,
hiányosan készült fel Kérje a pártszervezet segítséget,
külön állapítják meg a félévi átla- több ízben
kérdé- támaszkodjék azokra a fiatalokra,
gos belét alapján. Ha például egy és nem tudóit a fiatalok
helyüket az
olyan könyvet sorsolnak ki 400 szá- seire minden esetben helyes meg- akik jól megállják
oktatási munkában, mint
Janas
zalékos
nyereménnyel, amelyben nyugtató választ adni. Az ő mun- Teréz,
Kiss Imre elvtársak.
visszaesés
500 foriinit volt a félévi átlagos be- káiával bekövetkezett
megmutaíikozik a politikai kör álHa kiküszöböljük az oktatáat
tél, tulajdonos^ kélezer forinip! talános hangulatán, a jegyzetelés,
munka terén mutatkozó hiányossányert. Ha a kisorsolt belétkönyv a fegyelem területén is.
gokat, a DISZ-szervezet
megmatulajdonosa nem veszi fe] a nyere1
Varga Mária, Kendrusz Ilona
gyarázza a fiataloknak, hogy a taményt, úgy azt a betétösszeghez ír. , , - „ . . , •
elvlársnok javítsanak
magaiarla- m l l á s , b a n v a i ó
fegyelmezett. jól
ják.
sukon és fegyelrnezeHensegukkel f e i k é s z ü l t részvétel saját
érdeA jövőben nem félévenként, ha. ne hátráltassák a fiatalokat mun- kük. akkor ez DISZ-szervezetünk
megerősödését eredményezd majd.
nem negyedévenként tartják a nye. kájukban.
Ahhoz, hogy a Városi DISZ Bireménybetétkönyvek sorsolását.
Kormányos
Márim
zottság
vándorzászlaját
vissza

Deszk község dolgozó parasztjai
is
több és jobb munkával
készülnek
március 9-re

DISZ-fiatalok! Hódítsátok meg a levegőt!
Jöjjetek repülni

n

három tehén
után (liter)

fi

Az ENSZ políííkai bizottságának január 22-í
délelőtti ülése

AZ INOTAI K O O P E R Á C I Ó

v

három tehén
után ttlter)

Földterület
kat. hold

A napokban vidám fiatalok gyü-; hanem minden egyes mozdulatukIelkezdek a szegedi MRSZ helyisé. I ról. A fiatalok tudják, hogy a bégében.
Mindannyian
bizakodva két védik azzal is, na a repülés tutekint ettek az elöltük álló napra, ' dományát elsajátítják,
(Tudósítónklil)
Deszk község dol-1 ben tartja az udvari, hogy a jó" amely ismét új repülős élménye- | Az ebédszünet alatt a napi sejgozói i« kövelik az üzemi dolgo-' szágok elé tiszta takarmány keriil- ket rejtegetett. számukra. Hét óra tóval foglalkoztak, hogy még vilázók példáját és nagy lelkesedés- I jön. Lázár Antal felajánlotta, hogy előtt pár perccel hatalmas autó- gosabban lássák a nemzetközi helyeel készülnek Rákosi elviárs szü- március 9-ére 6alakka! szórja be busz állt meg a Szövetség
előtt. 1 zelet, s az elkövetkező
fetadatoletésnapjának megünneplésére.
az udvart, a daráló körül, hogy a
Az autóbusz gyorsan haladt
a kat még nagyobb
lelkesedéssel,
közlekedhes- műúton, alig 25 perc alatl már kl 1 nagyobb céltudatossággal
hajteák
Szönyi János 1. típusú Elöre- kocsik könnyebben
fiatalok , végre.
tszcs elnöke vállalta, a termelöcso- senek. Kovács Mihály a Kossuth- is ért a repülőtérre. A
így megyénk területén a terme- port tagjai nevében, hogy
a röglön sorakoztak, reggeli eliga- j Este a gyakorlat befejezése után
első tszcs állatfelelőse felajánlotta,
lőszövetkezetek és termelőszövetke- negyedévi tojás beadásukat már- kocák pontos etetésével, gondozá- zítás. A parancsnok elviárs
vá- gondosan leállították a gépeket,
zeti csoportok tejbeadási kötele- cius 9-ére teljesítik, sót túltelje- sával arra törekszik, hogy a sertés- zolta az előttük álló feladatokat, a Tudják, hogv a műszaki
felszezettsége az 1952.es évre: ha a te- sítik. Török András — ugyancsak törzsnél legalább 50 malaccal emel. repülőlér berendezéséi, gépek ki- relés, a gépek, aiz ő saját, a dolmű- gozók tulajdonát képezik. Tudják,
hénállomány 25 katasztrális holdan- az Elöre-tszcs tagja — vállalta, ketijék a szanorulal, Kovács Józnef szállítósát a starthelyre, a
Ko6suth-lszcs
állattenyésztője 6zaki felszerelés
kötelezett- a
üzembe helye- hogy ezeken a gépeken még sok
ként egy tehénnél nem több, akkor hogy a tojásbeadási
minden 25 katasztrális hold után ségén kívül a baromfibeadást is j vállalta, hogy az újszülött borjú- | zéséit. Ezután már minden magától más fiatal akar repülni tanulni,
meni. A repülős elvtársak minden azok a fiatalok, akiket a múltban
évi 540 liter lej. Ha pedig a tehén- teljesíti. Ugyancsak ilyen felaján- ,1k a t i c a a k 6 0 p e r c i g t a r t j a a z a n y J a
.. .... ,
,
,.
„
. ,
erejüket me.gfeszltették, hogy ni - | elzárták a repülés tudományának
állomány 25 katasztrális holdanként lást tett a Béke-lszcs tagja, Gár- m e I l,,
ett
lKe,ve bevczel
a Szov et
'
5 " nél hamarabb elvégezzék a rájuk elsajátításától.
egy tehénnél több, a beadás ezen a gyán Imre is. Kiss Mihály k Kosrótt feladatokat, minél előbb meg- I Szeged város területén már szávállalta, hogy a rendszerű borju nevelést.
létszámon felüli minden tehén után suth-tszcs tagja vállalta
kezdódjek a repules.
mos fiatal:
ifjúmunkások.
ipari
Korom
Jstvánné
takarmány
körül
állandóan rendévi 300 literA fiatalok a voros négyiszogbol tanulók, középiskolások
sajáfítotfigyelték a levegőben uszo gépet, , á k e j a r e p ülés tudományát
A földnélküli és a 8 katasztrális
S variák, hogy rajuk is sor kerül- | B a r ( m
Tibor(
holdnál kisebb földterületen gazig n
| Dárius
iiDor, Tornyai
József
dálkodó tehénlartók évi tejbeadási
Elhalasztották
a négy
hatalom
t A r e a k már
elvtársak
A
„Starthiradón"
egymás
után
^
»
*
'
?
..Kiváló
Növenkötelezettsége: a z első tehén ulán
tanácskozását jeleonek meg a cikkek a legkülön- f * j f ^ T b Ü 3 z k ? ,TU
évi 580 liter, minden lovábbi tehén külügyminiszterhelyetteseinck
bözöbb problémákról: „Miéit lel«• gyakorlau oktatás
után tehenenként évi 340 liter.
„-i.iA~4v.Aii
gyakorlati
oktatás
az osztrák szerződés
kérdésében
lem repülő".
..Az első starton", "Az
^ i selméleti
m e r t e es
bennünket
a repuJes
..Hibáim a feladat végrehajtáséa nenéztégek le_ A 8—25 katasztrális hold földte.
London (TASZSZ). Az USA kép- szovjet ügyvivő levelében rámuta- ban".
„A mai nemzetközi hely- k l l z d M € r e n e v e l bennünket,
riileten gazdálkodó dolgozó parasz.
DISZ
zet"
stb.
Ezek a cikkek rámutatftetaloik! Jöjjetek
minél
vise.öje,
aki
négy
hatalom
küi.
tott,
hogy
az
osztrák
szerződés
kér.
a
tok évi tejbeadási kötelezettsége:
löbbcn
, közénk, ismerkedjetek meg
ügyminiszterhelyetteseinek az osz- dését nem lehet e két kérdéstől nak arra. hogy itt Algyőn már
nem az úri csemeték sportjáról van a repüléssel, hogy ezzel is a béketrák szerződés előkészítésével kap- függetlenül tárgyalni.
front megbecsült katonáivá váljunk.
csolatos soronkövetkező ülésén az
A három nyugati hatalom képvi- szó, hanem n do'gozó fiatalok céltudatos
békeharcáróL
De
ez
neanHideghétl
József
elnöki
tisztet
tölti
be,
javasolta,
jf
selőjének viszonválaszából kiderül,
MRSZ levelező
hogy a z ülést január 21-én Lon-hogy a három hatalom képviselői csak a „Starthiradó"-ról láteizck,
** c
. c
donban tartsák meg.
nem akarják megtárgyalni a szovX 3
Jerofejev, a londoni szovjet ügy. jet kormány javaslatait, mert az
vivő válaszlevelében megkérdezte, — szerintük — nincs kapcsolatban
950
1290
hogy a három nyugati nagyhata- a z osztrák szerződéssel.
a
596
1350
9
1010
671
lom kormánya beleegyezik-e abba,
1070
1410
10
745
Jerofejev a levélre adott válaszáhogy a z értekezleten megvizsgál- ban továbbra is fenntartja a szov.
820
1470
1130
Párizs (TASZSZ). Január 22_én gá'ja meg Albánia, a Mongol Nép11
894
1510
1170
ják,
az
osztrák
kormány
teljesí12
Románia.
jet küldöttség álláspontját a z em- a politikai bizottság folytatta az köztársaság. Bulgária.
1210
1550
13
969
tette-e Ausztria lefegyverzéséről és lített kérdésekkel kapcsolatban.
ENSZ új tagjai felvételének meg- Magyarország, Finnország, Olasz14
1250
1590
1043
nácítlanításáról szóló határozatot,
1118
1290
1630
15
vitatását.
ország,
Portugália,
Írország,
16
1192
1650
1310
Mivel a három hatalom képvisetovábbá, hogy a három nyugati
Mint ismeretes, a Szovjetunió Transzjordánia, Ausztria, Ceylon
17
1330
1670
1267
nagyhatalom
kormányai
teljesitetlői
nem
fogadták
el
szovjet
jaa
18
1341
1341
1681
küldöttsége január 21-én határozat- és Nepál, valamint Libia felvételi
19
1416
1760
1416
ték-e a z olasz békeszerződéssel kap_ vaslatukat — a küliigyminiszterhe. tervezetet nyújtott be, amely indít- kérelmét.
20
1490
1490
1830
csoiatoa kötelezettségeiket a trieszti lyettesek január 21-i tanácskozását ványozza: a közgyűlés ajánlja a
A január 22-i ülésen Csehszlo21
1565
1910
1565
szabad területre vonatkozóan. A elhalasztották.
22
1639
1639
1930
Biztonsági Tanácsnak, hogy vizs. vákia, az Ukrán Szovjet Szocialista
23
1714
1714
2050
Köztársaság és a Bjeiorussz Szov.
24
1788
1788
2120
jet Szocialista Köztársaság képviA 8 katasztrális hold, vagy ennél
selői támogatták a Szovjetunió küldöttségének ezt a javaslatát és élenagyobb földterülettel rendelkező
,
,
sen bírálták Peru képviselőjének
kulákok évi tejbe,adási kötelezettA napokban jelenik meg a népműve;ésligyl
bc a kívánt helyre.
Ilyen
fus
helyett enyhe pára h a t á r o z a ; t e r v e z e [ é t (
ame,y
meg
minisztérium kiadásában „ötéves tervünk: béke.
sége;
és hasonló
módszerekkel
ö , , t é s t a z új
lerv" című nagyjelentőségű könyv. Alább részleegy esztendővel
rövidílel.
tet közIUnk a műből:
íelvete:e
lék meg az építkezés ha.
ják fel. Az épület üveg- ta2°Ak
ügyében.
perui határozattervezel éa
táridejét.
Ez már a szo- íalai mögött
hat-nyolc
A kik 1950 első feléÍVJ intha a földből
nőtt
c
cialista építkezés módcfc
emelet
nagyságú
kazá- minden más hasonló mesterkedés
c o
Jíu
ben a
Székesfehér.
volna lei, úgyszólnok dolgoznak.
Távolabb leleplezése nehéz helyzet elé álií.
SS
várról Veszprémbe
vezefj
ván egyik napról a má- szere.
?« r!
«,w
tömbhöz
60
méter
magas,
felfor lotta az amerikai.angol
tő
műúton
haladtak,
ész.
A
kooperáció
a
már
sikra,
óriási
épület
be** c
3~
dítoll
pohárhoz
hasonló
tartozó
országok
képviselőit.
GöZ2
w«
revehelték,
hogy
Inota
energiát
termelő
Novemtonváza állt
az
inolai
u. X
x a
ri
vasbeton
hűtőtorony, rögország képviselőjét leszámítva,
kisközség
közelében
fiber 7 Erőműből,
a szükkarszton. Negyven méamelynek
belső
részében az amerikai-angol tömb országa,gyelemreméltó
élénkség
séges lignitet
biztosító,
ter magas, tömör vasbe1490
szüntelen patakzik a víz• nak képviselői kénytelenek voltak
8
695
1090
uralkodik
a földeken.
újonnan
épített
bányáktonoszlopokon
harminc
1570
9
783
1170
Az út mellett
nagyfe. elismerni, hogy az alapokmány sza.
ból, hatalmas
alumini.
méter
hosszú
1230
1630
10
870
Egyáltalán
nem a me. és ölvén
szültségü
szabadtéri batosian és világosan meghatározza
umkohóból
tevődik öszóriási tartógerendák
pi1690
11
957
1290
zei munkáknál
szokásos
1740
kapnsolóberendezés,
alti. az ú j tagok felvéle'ének rendjét.
12
1340
1044
sze.
henlek. Szemmel
látható
1780
sürgés-forgásról
volt szó.
1131
1380
13
miniumhuzalok
hálózata,
volt, amint az oszlopokAnglia képviselője szintén el is.
A z inolai November 7
1420
1820
14
1210
Az út mentén
mindenütt
különös alakú
transzfor- merle, hogy a perui határozatterra és gerendákra, ame1460
1860
15
1305
Erőmű lesz az ölnagyobb
földkupacok
mátorok.
Hátul
hatalmas
1900
1500
16
1392
lyek tegnap még a föl- éves terv egyik
legnavezet ellenimond az alapokmány1930
magasodtak,
beljebb pe17
1530
1479
vízlágyító
felszerelés,
dön feküdtek,
csakhamar
gyobb
energiaszolgáltató
nak és felszólalása isméi bebizonyí1966
1566
18
1566
dig
valóságos
hegyekamely
megóvja
a
kazéiemeleteket
helyezlek
és
19
1653
1653
2053
berendezése. Az
áramot
totta: az angol kü'döttség prra tij.
ként
tornyosult
kavics-,
nok
csöveit
a
kőlerakó1740
2149
20
1740
az új erőműben ma már nem valami drága külrekazik, hogy úi ürügyeket találjon
cement, és deszlcahalmo.
1827
2227
21
1827
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teljesíthet.
A megye tehéntartó gazdái és ler- éves
sebb, mint havi
százezer
nek. Korszerű
autóbusz- dása ad lehetőséget arra, hogy a
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zsaluzófaanyagot.
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enyügöző
a
telep
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később
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zsákutcából kijussanak és csakis cz
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A hatalmas
épületeleme,
képe. óriási,
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szú-hosszú
hónapokon
meg a tejbeadás teljesítését, mert
nan születelt
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ket „bikák"-nak
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emelik
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gyirkéménya
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Régi hagyományos barátságunk
napjainkban
új értelmet nyert a szocializmusért folytatott
közös harcban
Szeged dolgozói meleg szeretettel fogadták a Mazowsze lengyel népi énekes táncegyüttes tagjait
Verös lobogók között piros-fehér szinü drapéria borította szerdán
is szegedi Tanácsháza
homlokzatát, A drapérián a lengyel nép vezéré,
nek, Bierut elvtársnak arcképe diszlett. Vendégeket, a baráti
lengyel
nép művészküldötleit
köszöntölte az ünnepi díszbe öltözött
Tanácsháza,
Egy órára hirdették a Mazowsze lengyel népi ének- és táncegyüt.
les érkezését a Tanácsháza elé, de már jóval előbb nagy tömeg
gyűlt
itt össze. A dolgozók várakozó csoportjai mellett ott állt fegyelmezett
sorokban néphadseregünk
díszszaka sza
és az iparos tanuló
ifjúság
egyenruhás szép küldöttsége. Hosszú vörös csíkként húzódott végig a
sok virágcsokor, amelyet az üzemek küldöttei tartottak kezükben. Megjelent a Szegedi Városi PárTbizottság küldöttsége is, 7, omb ori János elvtárs, első lükárrail az élen.

Kiss Károly
elvtárs,
távirata
Anna
a Román Népköztársaság

külügyminiszter
Paukerhez,
külügymmissteréhes

Engedje meg, hogy a magyar-román barátsági, együttműködési
és kölcsönös segélynyújtási egyezmény aláírásának negyedik évfordulója alkalmából forró jókívánságaimat fejezzem ki önnek és a ba.
ráti Román Népközlársaság népének. Ez a z egyezmény megszilárdította népeink barátságát és jelentős tényezője azoknak a nagy eredményeknek, amelyeket a felszabadító Szovjetunió állandó baráti segítségével a szocializmus építésében és a békéért foiytatott harcban
elértünk. Meff vagyok győződve, hogy a magyar és a román nép
testvéri együttműködése a jövőben Is jelentősen hozzá fog járu'nl az
amerikai imperialisták és Tito fasiszia csatlósaik agresszív tervel
ellen a béke megőrzéséért vívott közös harcunk sikeréhez.
KISS KÁROLY,
a Magyar Népköztársaság
külügyügyminisztere

mányos barátságunk napjainkban
újabb értelmet nyert, mivel a közös cél felé törekszünk, a szocializmus felépítésére. Együtt harcolunk az emberiség boldog jövőjéért,
az imperialista háborús uszítók ellen vívott küzdelemben. Ebben a
küzdelemben a nagy Szovjetunió és
a béke lángeszű zászlóvivője, Sztálin elvtárs vezel bennünket. Barátságunk e harcokban még jobban elmélyül azáltal hogy a politikai és
gazdasági együttműködés mellett a
kultúra terén is közeledünk
egyDénes Leó elvtárs
köszönti
as
együttest
máshoz. Vidám dalaink csendüljeSzeged
dolgozói
nevében
nek fel szép országotokban és így
kezet egymással közös
'A Széchenyi-térre bekanyarodó lamennyien együtt éltették a béke- fogjunk
autóbuszokat nagy lelkesedéssel fo- tábor nagy vezérét s a két nép ve- útunkon.
a
harmadtK
A fejlődő gyáriparunknak mind ' kultÜTversenyben
— Éljen felszabadítónk, a nagy
gadták. A szegcdi honvédzenekar a zetőjét.
Szovjetuniói Éljen a magyar-len- több szakmunkásra van szüksége. helyre került. Különféle sportRákóczi-itnduló't játszotta, miközben
gyel közös barátsági Éljen népünk Ezért tanul a szegedi iparostanuló I szakosztályok állnak rendelkezésre
kiszállt a 140 tagú együttes. A TaNéphadseregünk üdvözlése
vezetői: Rákosi és Bierut elvtársak. iskolában is 560 fia la 1 különböző a fiataloknak. Az MHK-mozgalom
nácsháza el'é érve a vendégeik és a
Népi
demokráciánk keretében az iskolának 99 százaKurocsko elvtárs befejező szavai szakmákat.
Néphadseregünk helyi alakulatai
szegedi dolgozók egyaránt forró tapsokkal köszöntötték egy-mást, majd nevében Gyuricza Lajos elvtárs, al- szinte elvesztek az egybegyűltek' minden előfeltételt biztosít, hogy léka felelt meg a próbázásofc köfölcsendült a magyar és a lengyel hadnagy köszöntötte a lengyel népi hangos éljenzésében. A meleghangú j a tanulnivágyó fiatalok megismer- vetelményeinek. Az Iparos tanulók
himnusz. A vendégeket ezután a együttes tagjait. Utalt azokra a fogadtatás végén a honvéd zenekar í1 kedjenek azokkal az élenjáró ta- minden sport megmozdulásból ala.
muukamódszerek- po6an kiveszik részüket és szép
Szegedi Pártbizottság, Szeged Város közös testvéri kapcsolatokra, ame- indulói hangzottak fel ismét és en- pasztalatokkal,
Tanácsa és Szeged minden dolgozó- lyeik, történelmünk folyamán össze- nek hangjainál búcsúzlak el egy- ] kel, amelyeket későbbi munkájuk- eredményeket érnek el Szeged
i
mástól a lengyel vendégek — ke- ban hasznosíthatnak. Az iparo6ta- 6porbvereenyeio.
ja nevében Dénes Leó elvtárs, VB.- kötötték a két népet.
a szeretettel átnyújtott vi_ ' nulók többsége ki is használja
elnök üdvözölte meleg szeretettel.
— A dicső Szovjet Hadsereg fel- zükben
Felajánlások
március
9-re
rág csokrokkal — és a fogadásra ezeket a lehetőségekeit. Ez megmuA két ország sorsa, a közös szabadító harca népeink barátságát egybeeyült szegediek, hogy este a tatkozik a tanulmányi ereményekA
szegedi
Iparostanuló
lskqila
cél, amely felé Lenin, Sztálin útján és 'testvériségét új tartalommal töl- színházban isimét köszön tség egy- ben. Az iparostanuló iskolának
haladunk mindkérten, még
szoro. tötte meg — mondotta. — Népeink mást.
a negyedévi tanulmányi átilaga tanulói lelkes felajánlásokkal készületéssabbra fűzi barátságunkat — mon- között még sohasem volt ilyen szi3.41 volt. Kiváló eredményt értek szülnek Rákosi elvtárs
Felajánlásaikban
megdotta a többi között. — Szeged dol. lárd az együttműködés, egymás köl- Látogatás a Toxtilkombinátban el Kiri István, Szél Ferenc gép- napjára.
gozói mindig figyelemmel kísérik a csönős segítése, mini ma. A lengyel
lakaltos tanulók, Barna János, Csóli mutatkozik: tudják, mivel tartozlengyel népi demokrácia fejlődését, és a magyar nép egyemberként sovasesztergályos
tanulók, nak pártiunknak, szeretett vezéréA Mazowsze napi együttes vezető, Béla
amelyet a Lengyel Egységes Szocia- rakozik fel a nagy Szovjetunió mö- ©égie szerdán délután Vereska And- Forró Pál, Veress Sándor villany- nek, Rákosi elvtársnak és a dolgozó népnek azért, hogy lehetővé
lista- és Munkáspárt szervező és gé a béke megvédésére. Most, ami- rás elvlárs, a Szegedi Városi Párt- szerelő tanulók.
tétté számukra azt, hogy szép,
irányító munkája, Bierut elvtárssal kor eljöttetek hozzánk nemzeti kul- bizottság tagjának vezetésével a
egészséges tantermekben,
otthoaz éten visz előre. A lengyel sike- túrátok kincseit megismertetni ve- TextUkombirálha látogatott el. Az
Versenyben
a
tanulókörök
nokban sajátíthatják el a. szakrek a mi sikereink is és közös si- lünk, hozzájárultok ahhoz, hogy új üzem dolgozói nagy örömmel és lel.
kerei a békéért küzdő demokratikus erővel küzdjünk a háborús gyujio- kesedéssel fogadták őket és ők is
Az ipari tanulóknak efméletó és mák különböző ágait.
frontnak. Kívánjuk. hogy érezzék
szereleltEl tekintették meg a dolgo- szakmai tudásuk kibővítésére taA második kereskedő osztály
gatók
gaz
kísérletei
ellen.
Vigyétek
jól magukat városunkban. Kívánunk
zók munkáját. Nagy figyelemmel nulókörök állnak rendelkezésükre.
együttesen
felajánlották
a lengyel
népnek a szocializmus el a Szegedi helyőrség harcosainak és elismeréssel nézték végig a gyár- : Ezek elősegítik a tanulmányi ered- tanulói
9-re, hogy eddigi 4.2 taépítésében, a béke megvédésében elvtársi üdvözletét és mondjátok tás menetét és megígérték, hogy ' mények állandó növekedését. Ta- március
meg odahaza, hogy mi itt, néhány ottihon elmesélik, milyen nagyszerű nulókörökbe átlagosan 8—10 t®- nulmányi eredményűket 4.6-ra fotovábbi nagy sikereket.
kozzák. Jakus Magdolna szűostaBeszédét Sztálin, Bierut és Ráko- kilométerre a Tito-fasfisztáktól, fá- sikereket ér el ez az üzeim, amely, | nulót osztanak be. A vezető: a nuló felajánlotta: Gorcsa Éva lanusi elvtársaik éltetésével
fejezte be radságot nem ismerve biztosítjuk ben a szovjet gépek könnyítik meg legjobb tanuló.
lótársá'c segíti tanításban, hogy
A tanulóköri foglalkozásokra a március
Dénes eb-társ és a megjelentek va- szent határaink megvédését.
a dolgozók munkáját és segílik e!ő
9.re
Gorcsa
Éva is
1
tanulókör-vezetők
előre
felkékilűnő eredményeiket.
négyes ái'lagot érjen el. Réti Gabszülnek, kérdések formájában rend- I ríeUa vállalta, hogy Tisza RozáliáLengyel
vendégeink
köszönik
a baráti
fogadtatást
Este a zsúfolásig megtelt Szegedi szerezik az anyagot. Ha olyan pro— Nagyon örülünk, hogy meg- Nemiz-eti Színháziban hatalmas si- bléma vetődik fel munkájuk so- j val minden reggel 3 óra helyett
Az újabb lelkes éljenzések elcsen,
{már 7 órára bejönnek és fgy kelélesedésével a lengyel népi együttes j látogathattuk szép, szabad, szocia- kerrel szerepelt a Mazowsze len- rán, amit nem tudnak megoldani, lőképpen felkészülve
várják
a
j
lizmust
építő
országotokat
—
mon.
gyel
népi
ének.
és
táncegyüttes.
Az
nevében Jözef Kurücsko, az együtakkor a minden ecetben jelenlévő : tanulás kezdetét. Ábrahám András
j
dotta
—
és
dalainkkal,
táncainkkal
előadás
és
az
ott
lezajlott
ünnepség
tes igazgatója köszönte még a fotanárok adnak felvilágosítást.
! konzervkészítő tanuló, —
akinek
mutatkozhatunk be. Régi, hagyo- részletes ismertetésére visszatérünk'
gadtatást
A tanulókörök közötti verseny- , már van egy jelentős újítása —ben ezidőszerint a máso lik
ve- vállalta, hogy még egy
újftás*
gyasoíztály
tanulókőre jár
az kidolgoz március 9-ig. Sárosi Fer
élen. A jó munka természetesen renc kitűnő tanuló ígéretet tett,
a tanulmányi eredményeknél
is hogy a tanulóotthonban a Díszmegmutatkozik. Az
oszbályálüag munkát megjavítja,
eddig 3.5 volt, most 3.60-ra emelAz éjjeli műszak dolgozói túlteljesítik Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére tett
kedett.
Sallárdabb
fegyelmet
l
felajánlásaikat
A tanárok fe állandóan fejlesztik
szakmai és politikai tudásukat,
Ahhoz, hogy az iparos/tanuló fe*
A nappali fényt árasztó neon- 123 kg.ra való vállalását szintén terén mutatkoznak. Még mindig hogy megáillják neúyüket. A szak- kola továbbra is msgállja helyét,
lámpák világossága mellett nem teljesíti, ezenkívül mindennap 20 akadnak olyan dolgozók, akik nem tárgyakban a legjobb szakmunká- szükséges, hogy a fennálló hiányoslehet észrevenni, hogy kint a sza- perccel előbb átveszi gépét, hogy a ismerik az órát és 10 óra helyett sok tanítják a fiatalokat a szakma ságokat kiküszöböljék. Sok még a
badban már éjjeli sötétség van. Az műszakváltáskor már teljes lendü- 10 óra 5 percre, 10 óra 10 percre tökéletes elsajátítására. Az ered- késés. A tanároknak jobban kell
idő 11 óra. A Textilkombinát,ban lettel fogjon a termeléshez. Bóltekj járnak dolgozni. Ez az 5—10 per- ményes munka érdekében szakmai megszervezniök munkájukat, hogy
tömörülnek
a egyetlen perc 6e essen ki a tanumost dolgozik az ,,A" műszak. Va- Irén Rákosi elvtárs 60. születésnap, ces késés pedig, mire beérnek gé- munkaközösségbe
lamennyi dolgozó sietve végzi fel- jának megünneplésére úgy készül, peik mellé, már 20 percre emelke- tanárok, ahol kéthetenként beszé- lási időből. Az ifjúságnál hiba van
adatát, mert az „éjszakás héten" hogy az eddigi 118 kg-os termelé- dik, amely már jelentős kiesést je- lik meg egymással a fennálló hiá- még a fegyelem terén Sok az igazolatlan óra, egyesek önkényesen
lehet legjobban termelni. Ilyenkor sét 120 kg.ra emeli, a hulladékot lent a termelésben. Sajnos, még nyosságokait és feladatokat.
meghosszabbítják az óra
közötti
nincs
gépjavítás,
nagytisztítás, 4 kg-ról 3 és fél kg-ra csökkenj. egyes vezetőknél is megmutatkozik
Sport• és
hnltúrmunka
szünetet.
amely mind gépállást okoz. A műez a fegyelmezetlenség. Például
vezető: Szarvas Lajos végigjárja a
A műszakiak sem akarnak
Az Ipari tanulóknak az iskolai
A nevelőtestületnek kell odaPataki József gyűrűs segédimesterfonódét és ellenőrzi a munkákat.
lemaraoni
nól sűrűn előfordul a késés. Meg foglalkozás után bőven jut idő a halni, hogy ezek a hiányosságok
A segédmesterck is szaporán dolmég
kell értenie Pataki elvtársnak is, sport- és a kuttúrfoglalkozásokrn minél előbb megszűnjenek,
kullúresopórtja a eredményesebben
készülhessenek
Nem maradnak el a felajánlások hogy neki, mint vezetőnek példa- fe. Az iskola
goznak, hogy a z „Álióorsót szünmult évben a Munkaerő Tartalékok fel a szocializmus építésére a jövő
teljesítésében a műszaki dolgozók
tess!" mozgalmat sikerre vigyék.
sem. Kecskés József sztahanovista ként kell állnia a többi dolgozók Hivatala által rendezett országos • szakmunkásai.
segédmester vállalta, hogy a mű- előtt. Hogyan tartsa be a z a fonó
Pintér Mária túlteljesíti
szak-Indítás
e'.őtt 25 perccel előbb dolgozó a munkafegyelmet, ha
felajánlását
tiszteletére
bejön, az esetleges géphibákat ld. látja, hogy a vezető scin tartja be? Rákosi elvtárs születésnapja
A
műszaki
vezetőségnek,
népneve,
A dolgozók vidámak, sűrűn.sűrűn javítja, hogy a dolgozók jó gépek- löknek fokozniuk kell felvilágosító
Az ecsetgyári Rákóczi-brigád március 15-re befejezi
körüljárják a gépeket, kötözik a le- kel induljanak harcba a terv túl- munkájukat, hogy e téren is renteljesítéséért.
Ezenkívül
kezdemészakadt szálakat. Pintér Mária gyű.
negyedévi tervét
det teremtsenek és a munkafegyerűsfonónő is biztos kézzel, gyorsan nyezte, hogy a segédmesterek kol- lemben is méltó legyen az üzem a
lektiven
dolgozzanak,
ami
a
gép.
(Tudósítónktól).
A Szegedi Ecset, társ születésnapjának tiszteletére
dolgozik. Munkáján
meglátszik,
másodszor megnyert minisztertaná- gyár dolgozói nagy lendülettel in. első negyedévi tervüket március
hogy a Rákosi elvtársnak tett fel- állást a minimálisra csökkenti egycsi
vándorzászlóra.
dúllak hsjrcha az 1952.es év sike- 16-ére befejezik. A Rákóczi-brigád
ajánlása túlszárnyalásáért küzd. egy műszakon belül. Ilyen kollektív
A Textilkombinátban az éjfszakai réért. Az. első termelési értekezletén tagjainak — Kardos András, Vass
Pintér elvtársnő már eddig is min- munka például a fogaskerék-csere.
példáden nap túlszárnyalta a Rákosi elv. Eddig egy segédmester cserélte a műszak jó munkája nagymértékben a dolgozók valamennyien megígér, István és Dovály Mihály
társnak tett vállalásét. Kommu- fogaskereket, ami 15 percig is el- elősegítette a jó eredmények eléré- ták, hogy munkájukat úgy végzik, ját számosan követik az üzemben.
hogy az első negyedévi tervüket jó- Koczka Kálmánná például felajánnista dolgozóhoz illően március 9- tartott- Most ketten cserélik és ®z
i-e vállalta, hogy termelését 121 kg- egész fogaskerék-csere 3 percig sét. Ennek a műszaknak a munkája val a határidő előtt fejezzél; be. Az lotta, hogy negyedévi tervét márról 122 kg-ra emeli és ezzel szem- tart. Ebbe a kollektív munkába eleven bizonyíték arra, hogyan le- Ecsetgyár dolgozói ezt az ígéretü- cius 20-ra befejezi.
A Szegedi Ecsetgyárban egyre
ben mér napok óla napi 129 kg-ot kapcsolódott be Balogh Lajos és het és kell a termelést töretlenül cs ket valóra fe fogják váltani. Biztosíték erre a nap, mint nap emelkedő több azoknak a száma, alcik mártermel. Jóval többet, mint ameny- Szabó László segédmesterek.
állandóan
emelni,
kiküszöbölni
a
teljesítményük.
Különösen
szép cius 9-ét több és jobb munkával
nyit felajánlott. A túlteljesítés melAz „A" műszak, amely az utolsó hu'Iámzást- Ha a népnevelők éjjel eredményt ér el az üzemiben a Ri- akarják megünnepelni, hogy ezzel
lett azonban gépét is állandóan
tisztán tartja, ha valami műszaki három hónap alatt állandóan az is ugyanolyan fáradhatat'anul vég- kóczi.briigád, amelynek tagjai leg. is elősegítsék az ö'éves terv mielőbbi
végzik munkáju- sikeres befejezéséi.
,
hiba van a géppel, azonnal szól se. élen járt, kedden éjjel is bebizo- zik a felvilágosító munkát, mint fegyelmezettebben
kat és vállalták, hogy Rákosi elvDoktor
Lajos.
gédmesterének, Balogh Lajosnak, nyította, hogy helyes irányítássá
aki mindjárt kijavítja a z esetleges továbbra is megtartja helyét a ver- nappal, akkor sikerül a fegyelme,
senyben. A műszak kedden éjjel zetlenséget kiküszöbölni
és még
géphibákatSzombaton adják át a minisztertanács vándorzászlajái
103.89 százalékra teljesítette terv. szebb eredTnéw'pk s-ütefhetnek meg
előirányzatát.
a Serféshí laló dolgozóinak
Az élenjárók
Ki kell küszöbölni
CsnUörtöktff! 38 f o r i n t
Nemcsak Pintér Mária teljesíti
Eddig egy minisztertanácsi vándorzászló volt Szegeden A Tex.
a fegyelmezetlenséget
ífcren szépen a vállalását, hanem
tilkomb'nát dolgozói nyerték el augusztus 20-i jó munkájuk "reda szabad zsír á r a
számos dolgozótársa is: Mityók
menyeképpen ezt a büszke kitüntetést. Most másik minisztertanácsi
Az eredmények mellett azonban a
Az állami piaci válíaínt clárusi- vándorzászló is kerül Szegedre. A Sertéshizlaló Váliamt dolgozói szeIrma, aki vállalta, hogy minden hiányosságokról sem szabad megrezték meg az élelmezési iparban ezt a kitüntetést a kétszer elnyert
fiónapban egy kg-al termel többet
feledkezni. A hibák kiküszöbölése tóhcíyei 24-tő!, csüiörlöktől a szabad
élüzem cím mellé.
az eddigi termelésénél. A mostani
zsírt
az
eddigi
41
forintos
ár
heeredménye azt mutatja, hogy nem után még nagyobb eredményeket
A Sertéshizlaló dolgozói boldog izgalommal várják a szombat
egy kilóval, hanem két kg-val ler. érnek el majd a műszak dolgozói. lyeit kilónként 38 forintért árusít- esti 6 órái, amikor ünnepélyes keretek között adják át nekik a ván.
mel többet. Barna Jolán 121 kg-ról A hiányosságok a munkafegyelem ják. (MTI)
duzzasztót és osztják ki a dolgozók között a nagyösszegű jutalmakat"

Éjjel a Textilkombinát zúgó gépei között

Munkájuk és tanulmányi eredményeik tokozásával
akarják ünnepelni Rákosi elvtárs születésnapját
a jövendő szakmunkásai
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A fasiszta
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Tito-klikk

és a Vatikán

Ismeretes, hogy a „Collier' S"
mit akarnak tőié és kiengedte
fcfmű amerikai folyóirat szerkesztő,
a börtönből Sleptnac érseket,
sége különszámot adott ki. ame,y
akit a bíróság 16 évre ítélj cl,
kifejtette a Szovjetunió és a nép,
meri a katolikus lelkészeket az
demokráciák elleni támadás tervét.
usztasákkal való együttműköA hírhedt különszám szerzői hang.
désre és faji gyülöleire uszísúlyozták, hogy flz új háború a
totta és terrorista tevékenysé.
Tito-hadsereg támadásával
kezget fejtett kidődne- A cikk lényegében eiárulla A jugoszláv nép mély felháborodása Wall Sireet háborús gyujtog.nói- sal fogadta az érsek szabadlábra,
nak titkos szándékait.
helyezését. Az Osservatore Romano
Senki előtt sem vo;t titok, hogy cikkel közölt róla, amelyben az egyaz amerikai imperialisták Tilónal: ház jogai és a vallásszabadság vészánják az új háború kirobbantójá- delmezőjének próbálta feltüntetni
nak szerepét.
Grősz József perének egyik
s ádlutij a vallót la, hogy Grőaz
vállalja az összeesküvés vezetését, mivel „Időszerű lesz Görögország és Jugoszlávia Magyarország elleni támadása/4
Jgy (diát a Tito és a Vatikán támogatását élvező érsek a Magyarország ellen-i támadásban vezetőszerepet játszott volna.
Titónak és a Valikánnak — az
a-merikai hidra két csápjának —
szoros együttműködése mindjárt a
második világháború után kezdődőit. Akkor Hariey amerikai püspököt küldte Belgrádba a Vatikán,
remélve, hogy ilyen képviselő jelenlétében Tito hamarabb sutba dobja
állítólagos elveit. 1948 nyarán a
pápai külügyi iroda hivatalos képviselője érkezett Belgrádba a szö.
vétség elmélyítésére. Röviddel ezután Belgrádot Castiglione olasz
bankár látogalta meg. aki részt,
vett amerikai pénzügyi körök cs a
Tito-klikk titkos tárgyalásain. Ezek
a tárgyalások azt céloztak, hogy
hl lelt és kölcsönt nyújtsanak »
Tlto.rcndszcrnck.

együttműködése

Stepinacot. A lap nem mulasztotta
el, hogy minden ok nélkül tárna.
Jást inlézzen Magyarország ellen.
Tit 0 és a Vatikán bűnös tevékenysége azonban fokozott cüen.
Mi. a pusztamérgesi gépállomás ' nács Ferenc szintén egyik részes*
megbontásának,
állásba ütközik.
dolgozói, az elmúlt év
második I vo'.t a fegyelem
lámpájál
felében
megdöbbenéssel
tapasz- | egyik tárea traktorának
Fokozódik egyrészt Jugoszlálaltuk, hogy a
munkafegyelem tudatosan összetörte. A társadalmi
via népeinek harca a fasiszta
egyre inkább lazul a gépállomáson. bíróság 200 forint pénzbírságra
elnyomás étlen.
Elszaporodtak az igazolatlan
mu- ítélte
és
kötelezte a tönkretett
Magyarország,
Lengyelország. lasztások. Sok traktorista elhagyta lámpa megvételére. A társadalmi
Franciaország és más országok erőgépét és csak két-három
nap bíróság ugyancsak megbüntette Ju«
katolikus tömegei eltávolodnak a múlva tért vissza
munkahelyére, hász V. Mihály traktorislát is felért gyelmezetlensége miatt és
Vatikántól, amely koirnm-vüálja vagy egyáltalán vissza sem
azért,
a gépállomásra.
a vallást.
mert a társa traktorának lámpáját
Rákosi elvtárs december
30-i összetörte
beszéde utat mulatott
számunkra.
Azt, hogy a munkafegyelem anyMár akkor elhatároztuk, hogy fo- nyira meglazult
gépállomásunkon,
kozott felvilágosító munkával,
ha legelső sorban előidézte
Rad|cs
kell erélyesebb eszközökkel
Í6. Éva gépállomásvezető, aki.
amifelszámoljuk a
gépállomásunkon kor gépeink Kübekházán dolgozmutatkozó
fegyelmezetlenséget. tak. egvszer sem ellenőrizte a Irakállapítani, hogy a török kémszolgá- Ennek érdekében mi, a gépállomás torisrték munkáját és volt
idő,
lat szervei tevékenyen közreműköd, kommunista do'.gozói, péidál mu- amikor egy hétig feié 6em nézett:
tatunk a fegyelem terén és állandó
iek a megszerzett kémanyag továb- népnevelő munkát végzünk. Akik- a gépállomásnak. Elvitte magával
ekkor az üzemi konyha 550 forintbításában az amerikai és angol nek a szép 6ZÓ nem használ, azok ját ^ és igy az üzemi konyha két
felett
ítélkezünk.
Meg
alakítottuk
napon át nem tudott ebédet adni
kémszoigálathoz.
gépállomásunkon
a
társadalmi a dolgozóknak. Ezt a pénzt január
A szófiai per konkrétan feltárta, bíróságot, amelynek
tagjai
az 1-én fizette csak vissza.
hogy Törökországban
a Bolgár üzemi bizottság és a
legjobban
Kérjük a megyetanács
gépálloNépköztársaság elleni
agresszív do'gozó traktortsták.
más csoporiját, hogy olyan gépA
társadalmi
bíróság
legutóbb
bázist alakítottak ki.
állomás vezető kerüljön
gépállo.
A Bolgár Népköztársaság kül- hárem traktorislát vont felelősségre másunkra, aki jó példával jár elöl.
fegyelmezetlensége és a dolgozó Mi, dolgozók ígérjük, hogy a feügyminisztériuma kormánya meg- nép államának tulajdonát
képező gyelmezetlenekkel szemben,
akik
bízásából a legerélyesebben lil lako- munkagépek rongálása miatt.
még ma is akadnak, mint például
Zsolnai
László
traktorista
fegyelzik jegyzékében ezek miatt a cseRutai János — keményen felveszlekmények miatt és a következmé- mezetlenséget szított a do'.gozók szük a harcot és a munkafegyelmet
között. Az egyik munkatársa
gé- megszilárditiuk.
;
nyekért a török kormányra hárítja péről leszerelte a dinamót és el"zúnyogh
Mihály,
lopta a szeleklorezíjal. Zsolnait a
a felelősséget.
társadalmi bíróság fegyelmi
úton
Kopasz
András,
eltávolította a gépállomásról. TaKatona
László

Bolgár Népköztársaság jegyzéke
a török kormáDyhoz
Szófia.
(MTI).
A Bolgár Nép.
köztársaság kormánya január 16-án
jegyzékben tiltakozott Törökország
szófiai nagykövetségénél a török
kémszolgálat ügynökeinek
tevékenysége miatt.
A szófiai megyei bíróság előtt folyó per során bebizonyosodott —
mondja a jegyzék —, hogy a tö.
rök kémszolgálat ügynököket dobott
át a határon, hogy Bulgáriában katonai hírszerző tevékenységet foly.
tassanak.
A vádlottak beismerő vallomásaiból cs a tárgyi bizonyítékokból
kétségbevonhatatlanul meg lehelett

MILYEN KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁR
A DINÁR LEÉRTÉKELÉSE?

tényleges árfolyama még kevesebb
lesz.
Az amerikai monopólisták számára valóságos eidorádót jelent a
dinár új árfolyama- Most már hat.
szor olyan olcsón vásárolhatják a
jugoszláv nyersanyagokat és termékeket, mint eddig. Hatszorta kevesebb dollárért vásárolhatják majd
meg a jugoszláv vállalatokat. Ezzel
egyidejűleg az Amerikából és más
országokból behozott árut a jugoszláv dolgozóknak hatszor drágábban kell megfízelniök. A dinár leértékelésének következtében nemcsak a külföldről behozott áru dráEgy évvel ezelőtt, amikor két olasz
gul meg, hanem a z országban előlelkésszel tárgyalt, megígérte, hogy
állított iparcikkek is, mert a nyers,
szabadlábra helyezi
valamennyi
anyagot drága pénzért kell 'külföld,
ről megvásárolni. így tehát a leérfasiszta katolikus lelkészt és előtékelés kétségtelenül a közszükségsegíti a fasiszta propagandát.
leti cikkek árának emelkedését idézi
A Tanjug hírszolgálati ügynök,
elő.
ség szerint Tito november elején
sajtóértekezleten fogadta a nyuA dinár leértékelése növeli majd
gati újságírók egy
csoportját.
Jugoszlávia kereskedelmi mérlegéPierre Corvalnak, az Aube szerkesznek amúgyis erősen passzív voltát,
tőjének kérdésére kijelentette:
ami pedig azzal jár maid, hogy
Jugoszlávia gazdaságát még jobban
,.A Vatikán és Jugoszlávia köalárendelik az amerikai éa egyéb
zött nincsenek megoldhatatlan kér.
tőkés bankoknak, zűrzavar áll be
dések."
Jugoszlávia egyébként is meginRöviddel ezután az Osservatore
gott pénz. és hitelrendszerében.
Romann megelégedését fejezte ki
Mindez a jugoszláv üzemek bezáráa fasiszta diktátor kijelentésével
sához és a munkanélküliség növekapcsolatban és célzást lett arra,
kedéséhez vezet. Éppen ezért a dihogy egyik vagy másik kérdés
nár leértékelése súlyosan érinti Jumegoldása kizárólag Titótól függ.
goszlávia dolgozó tömegeit. Titóék
Tito megértette, hogy
még könyörtelenebbül
kizsákmányolják majd a munkásokat, arra
kényszerítik őket. hogy még több
Ujahh francia
terrorcselekmények
3tratég:ai nyersanyagot termeljenek
az imperialisták számára. Még szeTunéaitíban
mérmetlenebbül és kíméletlenebbe]
kifosztják majd a dolgozó parasztAz
arab
küldöttségek
közbenjáráPárizs. (MTI).
Tunéziában álságot is, hogy minél több mezőgazlandóan fokozódik a feszültség. A sának eredményeként Pcdilla Ner. dasági terményt szállíthassanak a
francia hatóságok terrorja egyre vo. az ENSZ -közgyűlés elnöke tu- kapiiaiista országokba és elláthasnő. Nabculban a rendőrség kézigrá. domására hozta a francia kormány- sák felduzzasztott hadseregüket.
Jugoszláviában azonban a tilóista
náltal három tüntetőt megölt, hú- nak, hogy eljárása „megdöbbenést"
dollárbérencek maroknyi csoporiját
szat pedig megsebesített. Hamma- keltett.
Nehru indiai miniszterelnök be- leszámítva, a dolgozók milliói lelmetbon
baarikádokat rohamozlak
kük mélyéből gyűlölik az amerimeg a csendőrök és tüzeltek a tün- jelentette. hogy hajlandó támogatni
kai imperialistákat és nem hajtaníz ENSZ előtt Tunézia ügyét.
tetőkre.
dók a newyorki milliárdosok és a
Az arab országok kommunista t'tőistál; profitjait növeli. A nép tuA londoni rádió Sousse-ben tör.
tént súlyos összetűzésekről nd hírt. pártjai, a Dcsztur Párt és párton- datában van annak, hogy minden
A francia rendőrség itt 9 tuniszi kívüli hazafiak egyöntetűen kijelen rossz, ami Jugoszláviát érte. így
tetté!;: vállvetve fogják folylatni a tehát a pénz leértékelése is onnan
hazafii öli meg.
ered, hogy Titóék elvakították az
küzdelmet,
hogy támogassák Tuné- országot a béke. a demokrácia és
Az Humanité erélyesen követeli,
hogy „ennek a piszkos politikának" ziának az ENSZ-hez intézett bead- a szocializmus táborától, megfoszványát.
tották a felszabadító Szoviefunió
vessenek véget.
testvéri szövetségétől és eladtál; az
amerikai imperialistáknak. Vi'ágo.
san látják, milyen boldogén élnek
i népi demokratikus országok néneí
és a Szovjetunió önzetlen, testvéri
2.
Visszatérés
a
béke-gazdaság,
New-York.
(TASZSZ).
Az USA
segítségével milyen sikerpgon feiHaladó Pártja országos bizottsá- hoz. A fegyverkezési kiadások csökgazdaságát
és
gának kétnapos tanácskozásán ki- kentése. Valódi ár. és profitellen- lesziik országuk
dolgoztál; a közelgő választási kam. őrzés bevezetése. A munkabérrögzí. emelik a tömegek jó'étét. Látják
azt is. hogy a népi demokratikus
p&nynak és a békeharc fokozásának tés feloldása..
3. Teljes egyenjogúság és a pol- országok va'utája szi'árd. Ez a*
terveit.
gári jogok biztosítása a néger nép összehasonlítás mo-rmapo-arázza a
Az elfogadott határozatok a kö- számára.
jugoszláv dolgozók e'őft, miiven
vetkező pontokban jelölik meg a
móivre sülb'edt az áruló Tito-k'ikk
4.
A
reakciós
törvények
eltörlése.
párt progra/mmját:
A párl országos bizottsága kö- Végű' tudták azt is. hogy csak a
1. A korc-i háború megszüntető, zölte, hogy aláírási kampányt in- nép felszabadító harca m®nti meg
re és közvetlen tárgyalások a nagy- dít a nagyhatalmak tanácskozásának Jugoszláviát a végső bukástól és
hozra meg a dolgozók jobb életéi.
követelésére.
hatalmak között.

Castiglione pápai közvetítő Jugoszláviából Washingtonba utazott,
hogy rárgyalásokat folytasson a z
amerikai
külügyminisztériummal.
Hariey püspök viszont a Vatikánba
utazott, hogy kidolgozza a további
összeköttetést és megszilárdítsa annak alapjait.
„ ,, .
.
Ez volna Tilo és a Vatikán úgynevezett diplomáciai kapcsolatának
története.
Tito emellett külön kötelezettségeket is vállalt a Vatikán
irányában.

Három fegyelmezetlen traktorista felett
ítélkezett a pusztamérges! gépállomás
társadalmi bírósága

Moszkv" A jugoszláv politikai
emigránsok „A szocialista Jugoszláviáért" című Moszkvában megjelenő lapjában Pavle Luk In a dinár leértékeléséről a többi között
a következőket írja:
Az amerikai monopólisták megkövetelik a marshallizáit éa függőországok bábkormányaitól, hogy
pénzüket leértékeljék, ami lehetővé
teszi számukra a nyersanyagok olcsó áron történő beszerzését ezekben az országokban. Ezenkívül le.
hetővé teszi számukra azt is, hogy
könnyebben megkaparinthassák az
egyes függő országok bányáit, üzemeit. 9tb. Az amerikai monopólisták követeléseinek nem tudott ellenállni az angol font sem, azonban
sehol a világon nem zuhant olyan
nagyot a pénz értéke, mint mosi
Jugoszláviában, a hol eddigi értékének egyhatodára esett.
A dinár leértékelésének semmi
köze sincs értékének megszilárdító.
9ához, amiről Titóék oly soka* fe.
csegnek. Ellenkezőleg, a hivatalos
leértékelés csupán kezdete a dinár
értéke további zuhanásának. Jugoszláviában a dinár tényleges árfolyama már a hivatalos leértékelés
előtt is állandóan esett és a z utóbbi
hónapokban egy amerikai dollárért
— mint ahogy azt a zágrábi Vjes.
nik című tilóista lap is beismerte
— 1700 dinárt kellett fizetni. A
hivatalos leértékelés után a dinár

Az USA haladó pártjának választási programmja

A koreai néphadsereg főparancsnokságának
l e g ú j a b b hadi jelentése
Phenjan.
(TASZSZ).
A Koreai
Népi Demokratikus
Köztársaság
néphadseregének főparancsnoksága
jelenti január 22-én, hogy a koreai
néphadeerog egységei, szoros együttműködésben a kínai népi önkéntes
egységekkel, valamennyi arcvonalon
védelmi harcokat folytattak az ame.
rikai-amgol intervenciósok és a iiszinmonista csapatok ellen, ember-

ben és hadianyagban veszteségek®!
okozva az ellenségnek.
Január 22-én a néphadsereg légvédelmi egységei és az ellenséges
repülőgépekre vadászó lövészek lelőttek három repülőgépet, amely
részt vett a Nampho, Vonszan és
Hamhin térsége ellen intézett tárna,
d ásókban.

H a r r y P o l l i t e l v t á r s beszéde
az A n g o l K o m m u n i s t a P á r t p r o g r a m m j á r é !
London. (TASZSZ).
Harry Pol.
litt, az Anigol Kommunista Párt főtitkára legutóbbi beszédéiben a következő hat pontban foglalta össze
az Angol Kommunista Párt programmját:
1. A fegyverkezési kiadások csök.
ken lése,
2. az öt nagyhatalom békeegyezményéirjak megkötése,
3. kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése kelet ós nyugat között,
4: a dolgozók gazdasági és szociális követeléseinek kielégítése,
5. az angol csapatol: kivonása
Korcából, Malájföldről és Egyiptomból,

6. a z USA uralmának
tetése Anglia fölött.

megszün-

Harry Polliit beszéde további ré.
szt.ben cáfolta a Szovjetunió, támadó szándékairól terjesztett koholmányokat, majd kijelentette,
hogy
Churchill washingtoni útja a munkanélküliség növekedését és az angol nép életszínvonalának további
csökkenését eredményezi.
Befejezésül kijelentelte, hogy minél hamarabb ismeri fel az angol
nép, hogy a gyarmatok felszabadító mozgalmát rvern lehet elfojtani,
annál közelebb kerül a saját szabadságához.

Az egyiptomi kormány tiltakozik
az izmailiai provokáció miatt
Bezárták

az

iráni

angol

konzul

fi

tusokat

Lapjelentés szerint több szíriai | Antónia nevű apácát
egy
brit
városban tüntetések zajlottak
le . golyó ölte meg".
az egyiptomi események hatá3ára. | Farag pasa egyiptomi
külügyDamaszkuszban
a
görögkeleti !
nrniszter
kijelentette,
hogy
az inegyház
hittudományi íöl.skolájá- |
nak hallgatói tüntettek
Egyiptom cidensért kizárólag a brit haderőt
mellett. Népes tüntetések
voltak terheli a fo'e'össég.
Aleppoban is.
A párizsi rádió közölte, hogy az
Az Izmailiába
behatolt
angol angol csapatok hétfőn újabb támacsapatok Sorozatos
házkutatáso- dást hajlottak végre a Szuezi öveA
kat tartanak és terrorizálják
a zetben az egyiptomiak ellen.
támadás
következtében
négy
lakosságot.
Az angol parancsnokság
azzal egyiptomi meghalt, 5 megsebesült.
vádolja az egyiptomiakat — s ez
A londoni rádió jelentése szerint
egyúttal a város
elfoglalásának hétfőn az iráni kormány Követeléürügye is, — hogy
agyonlőttek sére bezárták az Iránban működő
egy Antónia nevű „amerikai szár- 9 angol konzulátust. A
konzulimazású" apácát.
tusok
személyzetét
elszállítják
Az egyiptomi kormán/ a
leg- Iránból.
élesebben
visszautasította ezt az
Teheránban hétfőn az angol konátlátszó rágalmat és hétfőn kiadott zulátusok
bezárása
alkalmából
közleményében
jelentette: „Min- mintegy 20 ezer ember tüntetett,
den kétséget kizáróan
bebizonyo- angolellenes jelszavakat hangozsodott, hogy az amerikai születésű tatva.

A Belga Kommunista Párt politikai bizottságának köz'eménye
az új belga kormány bemutatkozása alkalmából
Párizs. (MTI).
A Van Houtle.
kormány brmutalkozásával kapcsolatban a Belga Kommunista Párt
Politikád
Bizottsága
közleményt
adott l;i. A Politikai Bizottság meg.
állapítja, hogy az új kormány a ie.
mondásra kényszerült Pholien.kormány politikáját akarja folytatni. E
politika eredménye nem lehet m a s,
mint az árai; rohamos emelkedése,
az inflációs veszély fokozódása, a

munkanélküliség növekedése és Belgium egyre szorosabb kapcsolata az
agresszív imperialistákkal.
A közlemény befejezésül kiemeli,
hogy a Pholien-kormány bukása a
tömegmegmozdulások eredményességé'aek újabb bizonyítéka. A kommunisták feladata, hogy a nép erőit
egyesítsék, hozzásegítve a belga nő.
pet, hogy saját kezébe vegye a béke
ügyét.
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JOGGAL BOLDOGOK AZ ALSÓVÁROSI
ÜJ ÉLET-TSZCS SZORGALMAS TAGJAI
Az egész évi jó monka gazdagon visszafízetődik a munkaegységekben
A hűvös téli nap élesen süt és vidáman csillognak az alsóvárosi fe.
hér házfalak. A régi házsorok
napsugaras kiképzésű rovátkái közt
csipkés finomságú árnyakat rajzóinak a napsugarak, a gyerekek n a gy
bakugrásokkai ugrálják át az ár.
kokat, vagy sáníajskolát játszanak.
Jó játék ez így enyhe téli napokon
vagy későöszi, koratavaszi időbenA szürke tetők és kerítések, színes házfalak, sárga szalmakazlak
közül mint nagy, vörös lobogók villannak elő az alsóvárosi dolgozók
munkájának eredményei.
Kellemetlen érzésekkel róhatta itt
valamikor „rendfenntartó" kopó
útját a Horthy-rendörség járőre. A
fehérterror parancsai leparancsolták
a házak falairól a forradalom vövös zászlait, az A.sóváros fölé tornyosodó komor kolostorban UzdóáyZadravecz társai főzték ki naprólnapra a szabadságért sóvárgó lelkek mákon yát. Csak bent a búboskemencéa szobákban,
Rákóczi, Kossuth képei alatt,
a szétolvasott Petőfi kötetek lapozgatásakor elevenedtek föl a régi.
harcos napok emlékei, mikor megsűrűsödött az idő és az öntudatra
ébredt nép hősi cselekedeteket vitt
végbe.
A rendőitkopók világa elmúlt, s
a vörös paprikafüzérek ma a pártházak jelvényeinek, a z MSZT székházak vöröa faliújságjainak válaszolnak viasza- A nép is nyíltabb,
szabadabb, vidámabb. Már nem az
apró házakba begubózva emlékezik
vissza a nagy időkre. Maga vette
kezébe történelmének
irányításét.
Az idő most a nép erejének, aka.
ratának, cselekvésének, harcainak
súlya alatt sűrűsödik, s érlel a z emberekben hétköznapi egyszerűségükben is nagy gondolatokat, nagy
tetteket.
Ifjú Savanya Miklós. Nagyi János, Btil'fis Imre, az idősebb Savanya Miklós bácsi, meg
az „Uj
Klet" egész tagsága ilyen emberek.
Az új élet születése, a jobb emberi
éa szabad élet építése, harcainak
lendülete fogta össze mindnyájukat
a paraszti élet új formájába: a
t érme? őcsoportba.
Ifjú Savanya Miklóséknál éppen
disznóölés van, Savanya elvtárs
még nincs is itthon. Vásárhelyen
jár, mert
építkezik a csoport,
S a hivatalos ügyeket keli az elnöknek intézni. Mondom azért, hogy
miért jöttem, 9 az idősebb Savanya
bácsi Sorolja a neveket; kik a csoport legjobb dolgozói. Hirtelen a
lánya közbevág:
— De hiszen édesapám is sokat
teljesített, 240 munkaegysége van.
Az idős, hatvaron felüli Savanya
bácsi (meg ne haragudjék, hogy
idősnek hívom) egyszerűen válaszol.
— Nem az enyém a legjobb van
ennél jobb is. A Bullás Imre meg
a Nagyi János eredményeit kell kiírni!
Ebbe nemcsak Savanya bácsi lánya nem egyezik bele, hanem nyilván a csoport tagsága sem. Megkérdezem Savanya bácsit, idős ko.
rával hogyan tudta elérni ezt a kiváló eredményt.
Picinykét gondolkozik, azután
egyszerűen, szemeiben valami bölcs
és játékos mosollyal válaszol:
— Jól kell dolgozni!
Ez igaz- Ez a legegyszerűbb cs
a legigazibb válasz. Jól kell dol.
gozni, akkor nem marad el az eredmény. Minden nagy emberi dolognak e z a legigazibb magyarázata.
•

inte, hogy mennyi baj adódhat 23
emberrel.
— Tudja, mindannyian szokatlanul éreztük magunkat. Nehezen
szoktunk bele az újba. Máskép v a n
minden a csoportban, mint azelőtt
volt. Voltak, akik a z t hitték, már
most elvetették mindennek a gondját, dolgozni se kell, csak ömlik a
jövedelem. Bizony akadtak, akik a
legnagyobb dologidőben betegségre
hivatkoztak — persze műbet«£ek
voltak. Azokat aztán taggyűlésen
megbeszéltük. Volt, akit ki is kellett zárni a csoportból.
Kissé elgondolkozik és miniha
saját gondolatainak a dna igazat rábólintva mondja:
— Igen, sokat kellett
harcolni a munkafegyelemért,
de ez a harc hozta meg a csoport
jó eredményeit.
Rátérünk Bullás elvtárs eredményeire is. Hangjában cseng az
öröm, amikor fiairól beázél, akik
az iskolai szünet, szabadságidejük
alatt résztvettek a csoport munkájában. A háromszáznyolc munkaegységbe a család is belesegített.
De Bullás elvtárs már nemcsak
a maga eredményeire büszke. Ha
az eredményekről beszél, az egéez
csoportra gondol, mindannyiuk munkájára. Büszke azokra is, akik nálánál jobb eredményt értek el.
— En háromszáznyolc munkaegységet teljesítettem, az igaz,. De
Nagyi János annál is többet. Neki
is belesegített az asszony, meg
a család, ö k is megértettek, hogy
igaza van a pártnak: a termelöcsoport nemcsak a fériiembereké, hanem a családé is.
— Aztán mit hozott Bullás elvtársnak a háromszáznyolc munkaegység? Mert mégis az a lényeges,
ez az igazi próba: a jó munka
után jó-e a jövedelem?
Vidáman, neveive felel:
— Hozott az jól! En a tapasztalatom után már semmi körülmények között nem vállalnám
újra
az egyéni gazdálkodást. Nyolc és
fél hold földdel léptem be a termetőcsoporifoa. Azelőtt is
meiglehetösen éltünk, de most oda merek állni akárki nyolcholdas paraszt elé, hogy voll-e olyan jövedelme, mint nekem! Az egész kereset tizenháromezer forint
körül
volt.
— Aztán miből adódott ez
a
jövedelem?
— Pontosan kérdi?
— PontosanI
— Akkor csak könyvből beszélek.
Az aszlalfiókból előveszi
a csoport számadásait,
fölüti a nevénél. Papírt, ceruzát
vesz elő és kijegyzi. De közben
mondja is.
— Kaptam 16 mázsa búzát, 18
mázsa kukoricát, 31 mázsa répát,
4 mázsa krumplit, körülbelül 7
mázsa árpát, 308 kéve özárat, 123
liter mustot, meg 5100 forintot.
Átszámoljuk a termények
árát
forint értékben, szépen kijön a
12.800

forint.

Bukás elvtárs még
hozzátesz
valamit. Azt, hogy cz az összeg a
háztáji gazdálkodáson kívül van.
— Ami hasznot az hozott, azt
nem is tudom, mert 6oha nem is
számoltam össze. Az már csak
olyan ráadás. Zsebpénz!
Ha ilyen esetekben
számoláshoz kezd az ember, nem egykőnynyen hagyja abba. A 6zámok sok
mindent megmutatnak. A
számok ereje minden sóiét suttogást,
hazugságot és csalást szétver. Én
is tovább vallatom n Bullás elvtárs e'ötti számadási könyvet, meg
a papirt. ceruzát
— Azit már tudjuk, mit hozott.a
háromszáznyolc
munkaegység,
most nézzük meg, mit hozott egy.
— Jó, hát írjuk.
Bullás Imrét szintén disznóölés— írjuk.
ben találom. A leölt állat Szép, haICellSen írtuk, ahogy itt követtalmas jószág lehetett rb-g'
kezik:
darabokban sonkáját, háját, fejét,
Egy munkaegységre jutott 5.30
szalonnáját méregetem- A háznép kiló búza, 3.5 kiló árpa, 6 kiló
nevetve ugrat: ugyan miért nem kukorica. 1 kéve 6zár, 10 kiló
jött vagy két órával később, akikor répa, 4 deci must, 1.5 kiló krumpli
nemcsak nézhetné, hanem nyel. és 18 forint.
hetné is.
Átszámítjuk pénzre.
Kiderül, amin még Bullás elvNevetve szabadkozom én is: nem
disznótorba jöttem, hanem beszél- társ is elcsodálkozik, mert fgy
még maga sem számolta ki. hogy
getni szerelnék egy kicsit.
Átmegyünk a Szomszéd házba, a egy munkaegység 41 forint fölött
szövetkezeti irodába. Míg odaérünk, vani
De még ez 6e a teljes jövedendd'g is megtudunk valamit a ter- lem. Bullás elvtárs neve alatt a
melőcsoportróU
rovatokban még néhány szám di— Huszonhárom taggal kezdtük csekszik. ezek is kitesznek t-sza csoportot. Nem sokan, de volt 6ze.sen 1480 forintot. Ez a beadott
közöttünk minden fajta ember. Szor. jószág,
felszerelés,
földjáradék
galnias is, lusta is. lelkiismeretes ' ulán járó összeg,
is, hanyag is. így aztán adódtak | Leírunk néhány számot,
még
bajok is. Mi sem hittük volna ele- egy gyors összeadás, s koppan a

Az öntudatos szegedi dolgozó parasztok
már az új begyűjtési rendelet szerint
messzemenően teljesítik kötelességüket

Többen eleget tettek az első negyedévi tojásceruza, ahogy Bullás elvtára az
és
baromfibeadásnak
asztalra leszi.
Az új begyűjtési rendelet ézerint széntmihályteleki ötholdas paraszt— Ebben az évben 14 ezer foezután asszony 25 tojást -adott be, s ezzel
rintos tiszta jövedelmem volt a a dolgozó parasztoknak
tojásbeadási
nyolc és fél köblös föld után. Egyé- minden hónapban teljesíteniük kell teljesítette januári
begyűjtési kötelezettségüket.
Az kötelezettségét. Jóiért Lajos Felniben ma ez eléraetellenl
új rendelet a dolgozó parasztok ér- sővárosi Feketeföldeken lakó há— Munkaegységre 4t forint. dekeit szolgaija, hiszen igy nem romholdas egyénileg dolgozó pabaromfit,
egyszerre, hanem havonként kell raszt két kiló 20 deka
Csak ez motoz tovább is a fejem- teljesiteniök tojás-, baromfibeadási 15 darab tojást adott már be Sánben. Hát ez hogy lehet.
kötelezettségüket. s szinte
észre dor József Pille-utcai négyholdas
dolgozó paraszt
60
Bullás elvtárs megismétli, amit sem veszik azt a néhány tojást, pár egyénileg
még reggel Savanya bácsilól hal- kiló baromfit, amit havonla
kell tojást adott be. özv. Szabó Ferencis
lottam.
beadniok. Az öntudatos, legjobb né Szécsiutcai parasztasszony
máris élenjár a begyűjtés teljesítésében
— Jól dolgozott a csoporti így szegedi dolgozó parasztok
és több. mint öt kiló baromfit, 55
aztán jó volt az aratás. A köz- igyekeznek eleget tenni az új be- darab
adott be, s ezzel jó
mondás is azt tarlja, ki mint vet, gyűjtési rendeletnek, s sokan tel- hosszú tojást
időre teljesítette tojás- és
jesítették nemcsak a januári, -.iaúgy arat!
kötelezettségét.
nem a februári, sót a márciusi be- baromfibeadási
— Nézze elvtárs, nagyon benne gyűjtési kötelezettségüket )s.
Szita
Pál
hatholdas
dolgozó
paraszt
voltaink, már a számolásban, hát szá— Elvetettük a gondját az első is az élenjárók közé tartozik: 3 k':4ó
moljunk még egy kicsit. Még aztán
baromfit és 70 darab tojást adotl
ezt se nekem higyje el, higyje el negyedévi baromfi- ég tojásbe- be.
adási kötelezettségünknek — mona számadókönyveknek.
Nemcsak ezek a dolgozó parémídotta Szőke Istvánné
kélholdas
Lapozza a könyvel, soro ja a dolgozó parasztasszony, aki
2 tők, hanem még igen sokan eleszámokat.
kiló 30 deka baromfit és 70 tojást get teltek már januári begyűjtési
— 38 holdon termett 574 mázsa adott be. s ezzel 1952. elsó ne- kötelezettségüknek. Ez bizonyítja
búza, 19 holdon 313 mázsa árpa, gyedévi kötelezettségét teljesítette. legjobban: megértették az öntudaSzámos dolgozó paraszt követte
21 holdon 538 mázsa kukorica,
Szőkéék példáját. Balogh
Imre tos dolgozó parasztok, hogy az új
— A többit már nem is sorolom! Felsővárosi
Feketefötdeken lakó begyűjtési rendelet az ó érdekükAhogy becsukja a könyvet é s négyholdas egyénileg dolgozó pa- ben történt, s éppen ezért igyeföláll, — mert lassan menni ké- raszt 3 Aüó 80 deka baromfit es keznek annak maradéktalanul e'nszülünk — valami nyugtalan láng 30 tojást adott be. Csöke Sándorné ge-t tenni.
lobban a szemében. Pillája összeszűkül, s mintha a taggyűlés eíőtt
állva szólna, úgy mondja:
Mi úttörők is lelkesen
készülünk
— Jövőre még jobb l e s z !
Míg kifelé tartunk, bezárja az
ajtót arröli is beszél, mi biztosítja, hogy jobb legyen jövőre.
— Sokat tanultunk ebben az év.
ben, ez az egyik, a másik meg az,
hegy építettünk. Berendeztük a
csoport tanyaközpontjait,
istállót,
disznófiaztatót, hizlalót építettünk,
növekedett
az
állatállományunk^
Tavaly kezdők voltunk, az idén
már olyan évbe kezdtünk, aminek
a tapasztalat is, meg az építés is
megvetette a z alapját! Tavaly kertészetünk nem volt, 52-ben lesz!
Búcsúzóban melegen megráz.za
kezemet, s még vidáman utánam
kiabál.
— Ilát ne legyen boldog az ember?
Szabolcsi Gábor

Bemutatkozott
az ú j f r a n c i a k o r m á n y

Rákosi

pajtás 60.
születésnapjának
megünneplésére

A Szegedi Oltöröház.ban az általános iskolák szakköri
titkárai
együttesen beszélték m e g felajánlásaikat. amelyeket Rákosi pajtás 60.
születésnapjára tesznek. A gyűlésen
részvett egy pajtás a Rákosi titkárságtól, aki nap, mint nap ott van
Rákosi elvlárs mellett. Elmondotta
legközvetlenebb élményeit. Elmon.
dotta, hogy Rákosi pajtás nap, mini
nap érdeklődik az út törő. mozgalom
eredményeiről. Beszámolója ulán az
ottiévő szakköri titkárok és vezetők
arve-gletjék felajánlásukat március
, 9.érc.
Én, múlt a szerdai szakkör veze.
tője felajánlottam, hogy olyan albumot készítünk, amelyben összegyűjtünk iminden, a Rákosi elvtárs
életével kapcsolatos írási és fényképet.
Elmegyünk ezenkívül 'a

Csi tlag-bör törtbe és megnézzük azt a
cellát, ahol szrrctelt Rákosi pajtásunk börtönbüntetésének kínos éveit
töltötte. Elolvassuk és ankét keretében megbeszéljük Vas Zoltán elvtársnak ,,16 év a fegyházban" című
könyvét. Az értekezlet folyamán
valamennyi pajtás megtelte a maga
felajánlását, amelyek főként a jőtanulásra, a vegyszerekkel való la.
karékosságra, tanulmányi fegyelem
megszilárdítására vonatkoztak. Az
értekezlet befejezéseképpen lelkes
hangú levelel küldtünk Rákosi pajtásnak, amelyben
megköszöntük
boldog, szabad s vidám életünket.
,Úttörő köszöntéssel:
Reis András,
a Madách-ulcai általáno
iskola úttörője.

Jó munkái végeztek az ifjúgárdislók a „ S z a b a d Ifjúság'
terjesztésében

Párizs. (MTI).
Faure miniszterelnök kedden délután mulatta be új
A szegedi városi DISZ bizoüség munkával magyarázták meg a fiakormányát a francia nemzetgyűlésdecember 15-én „Szabad Ifjúság" tatoknak a lap olvasásánk jelentő,
nek.
Az elsőként felszólaló Caillavet terjesztése és olvasása érdekében régét.
Meg kell azonban említenünk,
radikális képviselő követelte a kor- egy hónapos „Szabad Ifjúság"- előmánytól, hogy „nagyobb erélyl" t a . fizetési kampányt indított. Á gim. hogy nincs megszervezve kellőképnáziumunk fiataljai azért, hogy be_ pen nálunk az újságtábla és a lap
nueítison a tunéziai kérdésben.
szeretik az ifjúság elosztása is hiányos. Reméljük
A Kommunista Párt nevében Krie. bizonyítsák,
g'el-ValrimönV a párt 'szoíidariTásút ' ^ f 1 - ^
, h ó n a P alatt a z azonban, hogy ezeket a hiányossáfejezte ki a fuggetlansegeert kuzd- előfizetők számát 20-ról 80-ra gokat iskolánk DISZ-szervezete kiemelte. Jó munkát végeztek Kol- küszöböli és tovább javul DISZ.
lunéziai nép iránt
Patinaud kommunista képviselő lár, Krizsa, Bozsó éa Piuhán elv- szervezetünkben a sajtómunka.
B«>r0s Mihály levelező
megállapította hogy a z új kormány, t a r s a k ' akik lelkes felvilágosító
a munkásosztály követeléseinek kielégítése helyett a gaulle'sták elnyomó és háborús politikáját akarja Január
15-től február
régéig
lehet
jelentkezni
folytatni.
a
dolgozók
általános
iskolajünak
A miniszterelnök válaszában igyeúj
tanfolyamaira
kezett mentegetni a kormány intézkedéseit és semmitmondó ÍgéreteAz ország különböző részein VI., VII. és VIII. osztály tananyaket lett további politikájára vonat436 osztályban több, mint tízezren gát tanulja. Az oktatás január vékozólag.
A jobboldali szocialisták ennek el. K g *
^
^
^ n o s is- gén fejeződik be. Az új tanfolyan n»-a elhatároztál;,
nl n a tn
i
b alv* * támogat4 w* a./- o i
,,
0
lenére
hogy
mokra január 15-töl február végéig
otodik osztályt es a dolgozok ótják Faure kormányát,
hónapos általános iskolájában
a lehet jelentkezni.

A begyűjtési minisztérium jelentése a begyűjtési verseny állásáról
Állandóan emelkedik azoknak a
községeknek a száma, amelyek kukoricaibeadási tervüket teljesítettél;
és megkapták kukoricából is a szabadforgalmat.
A kukoricabegyiijtési versenyben változatúmul Békés megye
halad uz élen.
Tervét eddig 112.7 százalékra teljesítette. Baramya 107.1 százalékkal
második. 100 százalékon felül teljesítette begyűjtési előirányzatát Fejér, Veszprém és Pest megye, közvetlenül száz százalékos teljesítés
előtt áll Vas megye. Továbbra is
hátul kullognak Nógrád, Heves,
Borsod megyék.
A kukoricabegyüjtés rangsora a
következő:
1. Békés, 2. Baranya, 3. Fejér,
4. Veszprém, 5. Pest, 6. Vas, 7.
Hajdú-Bihar, 8. Somogy, 9. Tolna. 10. Csongrád, 11. Báes-Kis.
kun, 12. Heves, 13. SzaboesSzalmár, 14. Komárom, 15. Zala. 16. Győr. 17. Borsod-AbaújZemplén, 18. Szoinok 19. Nógrád.

A gabonahátralékok begyűjtése a
legtöbb megyében eredményesen folyik. A rangsorban a legutóbbi jelentés óta nem történt változás.
A
hízottsertésbegyüjtésben
jő
munkát végzslt Szabolcs és Heves.
Januári tervüket már január 21-re
teljesítet iák. Szabolcs megye 102,
Heves 100 .százalékot ért c|, m'g
Komárom eddig 82 százalékra teljesítette tervéi. Szolnok, Veszprém és
Győr megyék még mindig nem javították meg munkájukat a hízottsertésbegyüj lesben és így utolsó helyen állnak.
Vágómarhabegy iij lésben
Zala,
Győr és Somogy haladnak az él n,
utolsók: Pest. Szolnok, Csongrád.
Elmaradt terve teljesítésében Hajdú
és Szolnok megye.
A zsírbegyüjtésben továbbra is
Somogy megye vezet 99.06 százalékával,

rom megyében a zsírbegyüjtés javulás helyett romlott.
A baromfi- és tojásbegyüjlés terén tovább folyik a hátralékok begyűjtésével egyidejűleg az 1952. évi
beadás teljesítése. Egyes tanácsaink elmaradnak a dolgozó paraszlság beadási készsége mögött.
A baronilibegyüjtésben továbbra
is Szolnok, Csongrád, Vas megyék haladnak az élen.

Borsod.Abauj-Zemplén, Fejér, Szabolcs-Szalmái- az utolsók. A tojísbegyüjtésbcn Baranya, Vas éa Békés megye vezet. Itt is Borsod,
Abauj-Zemplén, Fejér, Szabolcs.
Szatmár megye a három utolsó.
A nyilvántartási munkálatok határidőre való elvégzés mellett tanácsaink mindenütt segítsél; elő, hogy
dolgozó parasztságunk baromfi-,
utána következik Pest megye 97.84 tojás., tej- és ílőáltéibead si kötea
és Veszprém 97.54 százalékkal A
lezettségét
határidőre
maradéktétel.
lista
Iiota régen
VCJgUU Komárom,
JVUIIiai U'lll, Bács-Kiskun ,
o--

és Győr-Sopron megye áll. Komá-/ nut teljesítse. (MTI).
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C S O D A - E a na^a^atU^ás?

N A P I R E N D

Februárban az egész országban látható nopfogya»kozás lesz

Galileit, a modern
csillagászat 1 viszonyf/va, mint
a Nap távolmegalakítóját
természel tudományos sága. így a két égitest
egylorma
felfedezéseiért
a
legkíméletleneb- nagyságúnak
látszik az égbolton. A
bül üldözte a pápai udvar. A kleri- Hold
földkörüli pályája
azonban
kális reakció
azóta is ellensége nem pontosan kör, hanem
ellipszis,
mindcnléle
haladásnak.
hiszen a s ezért hol közelebb, hol távolabb
tudatlanság az, amire
legjobban van a Földtől. Amikor
távolabb
építhetnek. Nem is kell >00 eszten- van, a fogyatkozás nem teljes, azdőre, Galilei korúra
visszamenni, az a Napból egy fénylő gyürü látelég, ha az összeesküvő
Gröszék szik, vagyis gyűrűs fogyatkozás áll
tárgyalására
gondolunk. A tudatlan elő.
emberek elölt csodának hazudlák a
ritka
jelensécsillagos ég különléle
változása,!, ! A napfogyatkozás
rövidesen. Febmint például a napfogyatkozást
és gét szemlélhetjük
a többi között a híres talimcri ójln- | ruár 25-én dé elölt ugyanis az egész
látható
napfogyatkozás
tosságon ezzel 30 ezer forintot ke- i országban
lesz. A fogyatkozás
kezdete
dé1restek.
I előtt 9 óra 38 perc és a legnagyobb
A Nap togyatkozás.i
azonban mértéket 10 óra 24 perckor éri el.
nem csoda, hanem
törvényszerűen Ekkor a Nap korongján 22 százabekövetkező
ismétlődő égi jelen- 'ékos
ség, amely a Föld és a Nap mozgása nyomán jön létre. A naptoIV ALAKÚ SÖTÉT
gyalkozás éppen ezért
másodpercCSORBULÁS
nyi
pontossággal
|

El.ÖBE JELEZHETŐ

|

s ebből
Is meggyőződhetnek
a
dolgozók a tudományos adatok,
a
csillagászati
számitások
helyességéről. A Hold földkörüli
keringése
közben gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy eltakarja szemünk elöl
a Napot. Ilyenkor a Hold
árnyéka
rávetítődik
a Föld felszínére, mintegy 250 kilométer szélességben. A
Föld forgáséi közben ez az árnyék
végigfut a föld-felszín egy meghatározott csíkján.
Ebben n csíkban
teljes
napfogyatkozás
észlelhető,
míg a szomszédos
területeken
a
Hold a Napnak csak egy részét
tudja letakarni, tehát a fogyatkozás
részleges. A napfogyatkozás
egyébként igen
j

RITKA JELENSÉG,

mivel a holdpálya
síkja
a hőid
napkörüli pályasikjával
ötlckos szögel zár be. Napfogyatkozáskor
a
Holdnak a két pálya
metszéspontjába kell kerülnie. Így azután
a
fogyatkozások
a löldfelület más és
más pontjait érintik, ami távolabbi
területekről
egyáltalán
nem észlelhető.
Felvetődik az a kérdés.
hogyan
tudja a Hold letakarni a
Napot,
amikor a Hold sokkal kisebb
a
Napnál. Igaz, hogy a Nap átmérője
mintegy 400-szor nagyobb a Hold
átmérőjénél,
de a Hold
távolsága
viszont 400-szor kisebb
hozzánk

mutatkozik majd, ami miatt a Nap
fénye is halványabb lesz. Finoman
kormozott sík üveglapon
a jelenség igen jól megfigyelhető
majd
de egyébként is feltűnő. A fogyatkozás 11 óra 11 perckor ér véget.
Érdemes lesz megfigyelni
február 11-én éjjel 1 óm 3 perckor a
Holdat is, amelynek
fénye ekkor
gyengén rozsdavörös
színű
lesz.
Ekkor
ugyanis
részleges
napfogyatkozás következik be, azaz a
Hold bekerül a Föld
árnyékának
világosabb
részébe. A Föld légköre megtöri a nap sugarait,
igy
a Föld árnyéka sóiét kúp, amelyet
kevésbbé sötét úgynevezett
iélárnyék övez. Ebben a
félárnyékba
kerül bele a Hold.
Mindezeknek
a természeti jelenségeknek előre történő pontos meghatározása Is élénk lényt vet arra.
hogy
tudományunk
mindinkább
fejlődik és egyre jobban
kiszorítja
a tudatlanságra
épített
áltudmányosságot, amelyek
a
kizsákmányoló osztályok
eszközei
voltak
hosszú időn keresztül a dolgozókkal szemben.

ma szigorú keretei között tudta művészien előadni. Igen nagy
sikert
ért el Bartók „Gyermekeknek" efmú müvével is, amelyei saját maga
írt át hegedűre. A nép igazi szórakozását, mulatósát, kacagását éreztük ebből a kedves műből.
Előadása
is ilyen egyszerű, kedves,
minden
cikornyássdg nélküli volt. Hű tolmá_
csalása volt ez Bartóknak,
akinek
közvetlenül sikerült megismerni s a
zene hangjain visszatükrözni
a nép
érzéseit. Zathureczky játékának végtelen szárnyaló
tónusát
érdemes
megemlíteni Kodály:
Adagio.jándl
is. Hatahnas zengő tónusa
keriilt
előtérbe Corelli La lolia-jában.
Ilajdu István méltó
társa
volt
Zathureczky
Edének a zongorakíséretben. Á Kreutzcr
szonátában
mint önálló művész is nagy siker,
jel mutatta be tudásút.
Igen helyes, hogy a
rendezőség
jó összekötő
szöveggel
ismertette
meg közelebbről is a müvek mondanivalóját a
hallgatósággal.
Zucker
Hilda.

DISZ.H1REK
A vezetőképző
tanfolyamot csütörtökön délután 5 órakor
tartluk
értesítjük az üzemi, frrülo'l.
kö- tneg titkárságunkon. Kérjük az elvzépiskolai és egyetemi sajtófelelős és társak felté len megjelenését.
levelező elvtársakat, hogv
részükre
Je m á r 25 én pénteken 6 érakor érFELHÍVÁS
te' ,zlctet
tartunk
Megjelenésüket
fe é t i m ü l elvárjuk DISZ városi bi.
Felhívom
a
felsővárosi
és
baktól
2C Ság.
tehéntartó gazdákat, hogy u
baktól
legelő
fásítása
végzésére
haladékia.
MNDSZ-HIREK
Ionul Jelentkezzenek a baktól legea
Felszabadulás.'.ermelőcsoport
J. zsof A'll'a-telepl csoport
csütör- lön
tök in ü órakor nőnapot tort. Szend- tanyája mellett.
VB.-elnök
rc. Júlia csoport pedig fél 6 kor.
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KOSSUTH-RADIO
5 Reggeli zene. 5.30
Hírek.
5-40
h i t . - emezek
0
Falurádió.
6 39
Jian'Jcmecelt
0 45 Hírek7 ázúta.
1 óz. ;ló zene. 7.45 Lapszemle
3 05
S; \'e'. zene 11.30 Regónyrészle*. 13
( - 30 Ének és zenekar. 13.15 Hsng
In/.izek
1415 Gyermekújság
14 5".
F bc zélés. 15.30 Népek diduL td 15
Rádió Po'i lkai
Kör.
16.50
Mihály
A u d . á 3 ; Kan óta. 17
Rende'.etlsmer1' é , 17.10 Néphadsereg Híradója 17
éra : 0 J ó m u n k á é r t — szép muzsiké
18 Iflüság hangja. 18.2(1 Tánczene. 10 Egy falu — egy nóta. 20.40
A L.egvülté I versenv
h rel.
90 4".
Kőzve ti és az
Operaházból.
Erkel:
Hunyadi László 23.45 Népzene.

•

MUZEUM
Fejlődéstörténett
,éti'.<V< uvés-etl és
népi cserepesség
kiállítás-:
délelőtt
9 órától
délután 3_fg
szombat és
vasárnap délelőtt 9 tőt l . l g .
könyvtár
Egvetemli Délelőtt
10 órától
este
9
óráig
l Könyvkölcsönzés:
12-től
6 J g)
Somogy!:
Köznapokon
délelőtt 10
órától délután 5 tg.
idojarasjelentés
Várható Időjárás csütörtök esdq:
Továbbra is felhős, párás Idd. több
felé havazás.
havr.seső
Mérsékelt
keleti-délkeleti szél.
A hőmérséklet
aliq Változik.
Várható hömérsékle'i
értékek az or.száq
területére: Csütörtökön reqqel nyuqaton mínusz 3—
0. keleten mínusz 8—5
délben nyuqaton nvnusz 1—DU-SZ 2, keleten mínusz 3—0 fok között.
A

METEOROLÓGIAI

INTÉZET

JELENTt-fc A Fürtó ALAI-JAUL
C7CLGALO NAPI KoZÉPrlöMsRoEH
LETRÖL

Január 24-én.
csütörtökön a várható napi
középhőmérséklet az orszáq egész területén 4 fok alatt lesz.

HÍREK
HOLLANDIA BAN löbb mint 150
ezer a mtinkánéikülisk száma. Előreláthatólag a legnagyobb üveg.
gyárban is leáll a termelés.
AZ OSZTRÁK belügyminisztérium legutóbbi rendelete szerint
Ausztriában tovább emelkednek a
lakbérek. A körmönfont törvény
csupán a dolgozókat sújtja, mert a
háztulajdonosok kezelési díj címén
75. karbantartási költségek címén
pedig mintegy 200 százalék jövedelemtöbblethez jutnak.

A GÖRÖG Egyesült Demokraiikus Baloldali Koalíció (EDA) par.
lamen ti csoportja nyilatkozatában
tiltakozott
a Demokratiki és a
Előadás a vallás keletkezéséről Fruri Tisz Irinisz
című lapok beA Szegedi Városi Pártbizottság tiltása ellen.
2ő-én délután 5 órakor a PártoktaA LENGYEL hatéves terv utolsó
tás Házában központi előadóval előadása rendez ,,A vallás keletkezése" évében 100 millió lonna szenet tercímmel. Az előadást Mátrai László melnek ki a bányászok, vagyis háelvtárs, egyetemi tanár, a Központi romszor annyit, mint a háború
.Előadó Iroda tagja tartja.
előtt. Jelenleg 9 új bánya feltárá. a
van folyamatban. Az újonnan feltárt bányák naponla 10 ezer tonna
szenet adnak majd a népgazdasághangulatú
nak.

Közvetlen
hegedú-estet adott Szegeden
Zaihiireezky
Ede
Szeged zenei életének
jelentős
esc -.ínye volt Zathureczky
Ede
Kt suth-dijas művészünk
hegedű,
estje a Zenc.konzervalóriumban.
A
termet zsúfolásig
megtöltő
közönség nagy ünneplésben részesítette a
művészt, aki ismét
bebizonyította,
hogy tökéletes mestere
hangszerének. Játéka sokszínű, sokrétű
volt
és a gyönyörűen előadott
mondani,
valót olyan közérthetően
tolmácsolta
a hallgatóságnak,
hogy
mindenkit
egyaránt megkapott. Valóban érezhető volt az a iMpcsolat, amely közötte és a közönség között
megteremtődött. Széles vonalvezetései l éj
páratlan
tisztaságú,
gyönyörűen
zengő, szárnyaló
tónussal
játszottr
a klasszt!,-as müveknél pedig külön
meg kell említeni,
milyen nagyszerűséggel domborította ki ezeknek a
müveknek
klasszikus
formáját.
Erre szinte iskolapélda volt Bcciho.
ven Kreulzer-szonálú jártak
előadása. Tartini: „Variációk egy Corelli
témára"
című
művének
sokrétű
mondanivalóját
is a klasszikus for.

CSÜTÖRTÖK, 1952. JANUAR 24.
mozi
Szabadsáq: 6 és 8:
Az én hazám
(Január 27-lgl
Vörös Csillag: 6 és 8: Clm nélkül
távozott (Január 30-tg).
Fáklya: 6 és 8: Trubadur (ma utoljára).
színház
Este 7 óra: Tűzkeresz'séq. Radnóti
bérlet (7).

A CSEHSZLOVÁKIAI seneci á'_
lami gazdaság dolgozói nagy lelkesedéssel fogadiák a dánszent,
mik'ósi állami gazdaság versenyfelhívását. A két állami gazdaság
között megindult szocialista munkr.verseny a csehszlovák-magyar
barátság nagyszerű megnyilvánulása.
PÉCSETT állítják
majd fel
Pálzay Pál alkotását, Hunyadi János
életnagyságúnál
nagyobb,
bronzból öntött lovas szobrát
SALERNOI jelentés szerint 400
dolgozó, aki eddig' az Oia®z Keresztény
Demokrata
Szakszervezeti
Szövetség (CISL) lagja vo't, bejelentető átlépését a z Általános I
Szakszervezeti Szövetség (CGIL)
kötelékébe.
A ROMÁNIAI Bihar-tartományban
löbb mini 21 ezer magyar gyermek
tanul anyanyelvén.
A ROMÁN MUNKÁSPÁRT Központi Bizottsága és a Román Népköztársaság minisztertanácsa határozatot hozott, amelynek ürlelmébrn R-ukaresIben emlékművet á'Hílanok Leninneta.
KÖZEL 1 MILLIÓ TONNÁVAL
'löbb kövei termel az idén köbányászalunk mini az ehntill évben.
AZ OTSR ÉRTÉKELÉSE szerint
1951-ben 481.169 dolgozó telte le az
MHK-próbát.

BELGIUMBA utazik a magyar viliogy részi vegyen a
bolgVnmi Gand-ba« rendezendő nemzetközi vívöversenven.
vóválogatot'i.

műsora

Sportélet a

kolhozfalvakban

A szovjet kolJiozparaszlok sportegyesületeiben
a
mezőgazdasági
dolgozók milliói űzik kedvenc sportjukat.
Kétezerháromszáz
lcolhozcsa
pal küzdött az 1951. évi röplabdái-kupáért,
Ukrajnában
az elmúlt,
nyári szpartakiádon
többszázezer falusi sportoló vett részt. Több
mint
ezer kolhozcsapat indult a labdarugó-lupáért
vívott
küzdelemben.
Egyre szélesedik a tömcgsportmozgrlom
Bjelorussziában
Grúziában,
Uzbekisztánban, a lett és a többi szö •tlségi köztársaság
kolhozaiban.
A téli idény beköszöntésével a teremsportok mellett a sí. és a
korcsolyasport örvend nagy népszerűségnek a kolhozok sportolói körében. A'kolhozok sportkörei jól felkészüllek a téti idényre.
Meginduljak
a kolhozbajnokságok,
megszervezték a kolhoz legjobb síelője, korcsojázója, birkózója, vagy sakkozója
büszke címéért folyó versenyeket. A
versenyeken született kiváló eredmények a kolhozsport nagy fejlettségét
mutatják.
A kolhozlalvak sok sportlé.tesítménye:
a síugrósáncok,
a lesiklopálydk, jégpályák
és a többiek lehetőséget adnak, hogy a mezőgazdasági dolgozók a GTO (MHK) teli sportágaiból
tömegcsen
leprobáz.
hassanak. A Csuvas ASzSzK Szovjet-kerület
„Sztálin"-kolhozának
fiataljai vállaltak
hogy 150 dolgozót vonnak be a rendszeres
síedzésekbe,
valamint 80 GTO-próbázót
készítenek elő és 20 minősíthető
sportembert képeznek lá. Hasonló felajánlásokat
tettek a morgausi
kerület
„Sztálin"-kolhozának
és a Cslcalgv-kcrülct
„Zsdanov"-kolhozának
sportolói. A csuvas kolhozok sportolóinak
kezdeményezése
lelkes
vissz,
hangra, talált a szibériai falusi sportolók között is. A novoszibirszki te.
rület számos kerületének sportolói tehetségkutató síversenyeket rendezlek, amelyeken rengeteg jóképességű síelő tűnt fel.
A falusi párt- és a komszomol-szervezetek
intézkedéseikkel
segítik a téli sportidény sikeres lebonyolítását.
A társadalmi
sportoktatók
képzésével mgy segítséget nyújtanak a várost sportegyesületek fs.
A szovjet kolhozparasztok
boldog élelólicz hozzátartozik a sport
is. A szovjet sport világraszóló
eredményeinek
egyik oka, hogy millió
és millió dolgozó vesz részt a GTO.pióbákon.
A sportmozgalom
a Bolsevik Párt és a kormány gondoskodásának
eredményeképpen
hatalmas
átfogó lendületei kapott Ez a mozgalom nagyban elősegíti a kommunista társadalom erős, tevékeny, bátor és életvidám építőinek
nevelését, akik a nép javára és szeretett hazájuk
védelmében bármikor készek önfeláldozó munkál
végezni
(Szocialiszlicscszkoje
Zemlegyeliie)

!\agy»%ttbdaú

birhósóveraeny

A rókusi tornaesarnokben vasárnap
dé'előtt 10 órától bonyolítják lo
a
szabadfogású déikerü'e'l egvénl. felnőtt blrkózóbajnokságokat
Az izgal.
masnak ígérkező küzdelmeken
Bács

Szegeden

Kiskun is Csongrád megye 75
legtöbb vcrsenvzőlo indul. A
nr
zabású
blrkózóbajnokságon
m. ^ y a r
bajnokok és olimpiai keret-tagok
is
Indulnak

Megyei motoros terepbajnokság
Vasárnap bonyolítják 1e Szegeden C
megyei motorkerékpáros terepba|nok.
sógokat 50 induló részvételével.
A
terepbajnoksógekon Csongrád.
Hódmezővásárhely. Szentes és Makó legjobb mo oro3«l indulnak.
Szegedről
a Honvéd a Lokomotív a Zalka Máté és a most megalakult Dózsa mo-

toros szakosztálya vesz részt a kflrdetemben. A megyei terepbajnokságot több mint 50 km-es
nehézterepen futják le A rajt vasárnap reggel 9 órakor a gyevl temetőnél lesz.
A beérkezések 11 és 12 óra
között
ugyanitt várhatók.

Újra edzésben a Szegedi Honvéd

labdarugói

távoA Szegedi Honvéd l&bdarugócsapo. rán a Honvédből csak Boldls
ta a tegnap es I gyorssal a balaton- zott az Sz. Petőfihez, ezzel szemben
kenesei üdülésből
hazaérkezett
A leigazolták a
Kecskeméti
Dózsából
Játékosok a mai napon m á r edzést Mészárost, a Székesfehérvári
Honis tartanak. A csapattal megérkezett védból Oberfrankot
u MosonmagyaCsáky. Mészáros és Oberfrank A ta- róvári Vasasból Gvlmeslt és a
Felvaszi idényre való előkészületek so- sőgödi DlSZ-böl Balázsovttsot
Csáki
rán a csapat február 3-án a Szegedi — akit Időközben a sztállnvárosl cs:.
Lokomoilvval. 10-én a Budapesti Hon
pathoz igazoltak le —
úlólng Rérte
véddal Játszik bará'ságos mérkőzést
a i-iokomotfv pályán.
Mlg
február az OTSB.t hogy u Sztállnvárosl Építőktől
a
Szegedi
Honvédhoz
igazol17-én Békéscsabán az
Építők ellen
játszik u c s a p a t Az átigazolások so- j á k át. ügyében a héten döntenek-

A Labdarugó Szövetség új vezetősége
A szegedi
Labdarugó
Társadalmi
Szövetség kedden
esto
választotta
meg ú j
vezetőségét.
Elnök Kabók
Miklós, elnökhelyettes J u r k a József.
MHK előadó
Kalocsai Géza.
titkár
László Endre. Jegyző Vlncze I s ' v á n n ó
lett Intézőbizottság
tagjai
Kakuszl
LAsz'ú. Gerber
János és
Madarász
Mihály
Fegve'ml bizottság: Hegedűs
Lajos Kűnig Sándor. Oppermann Jó-

zsef. Vlncze István. Oktatási
bizottság: Kalmár György. Albert József és
Polyák Gyula. Az ú.| vezetőség munkáját m á r pénteken megkezdi és felhívja a labdarugó Intézők figyelmét,
hogy labdarugó ügyekben csak hivala'os ó r á k alatt, kedden, szerdán és
pénteken es'o 6-tól 8 lg forduljanak
a Szövetséghez.

Totó-tájékoztató

kőzések: 13. Bp. Kinizsi—Bp Haladás
1—1.
14
Kuiizsl
Dohánygyár—M.
Posz ó 2—2 15. Bp. B-s ys—Bp. Vasas 2—2, 16 VL Kistex—Kinizsi Sörg y á r 2—2.

1. Vörös
Lobogó
Ke'tex—Vasas
E'ek romos 1—2.
2.
VM
Nemze't
Bank—Kinizsi Dohánygyár
2—1,
3.
Szikra Hungária—Előro Autótaxi 1 —
x. 4. Kőbányai Lok.—Bp. Építők 1—1
5 Bp. Szikra—Vasas Ganz
Vagon 1
- ! , 6. VM Tüker—VL. Uis'ex x—2.7.
Cs Vasas—VM Füszért
2—1, 8. Bp.
Építők—Vasas Elek'romos 2—2. 9. VL.
Kel'ex—Bp Postás 2—2 10.
Pamu'.
textil—A henaeum 1—1, 11. Bp. Honvéd—Kinizsi
Sörgyár
l - l . 12. Cs.
Vasas—Szikra Gázművek 1—1. Pőtmér-

Vezetíséqet

választ a
Szövetséq

Röplabda

Ma este 6 órai kezdetfel tartja- a
szegedi Röplabda Társoda'ml Szövetség veze őségvá'asztó taggvű'.ését
a
VTSB hivatalos helyiségében. Minden
röp'abda Intéző és vezető, valamint
sportoló pontosan jelenjék meg.

Felvételi pályázat az ííjságíróiskolára
A népművelési min.sThárium felvéteti pályázatot nird-M az ííjságíróiskolára.
Felvételét kérheti minden 19 és
30 év közötti fizikai vagy szellemi
dolgozó, aki lehetséget érez magában az újságírói pályára, i:áskészséggel és éreftnég'.vil vagy
érettséginek megfáleló
általános
ismeretekkel rendelkezik.
A pályázók kérvényükét a Magyar Újságírók Országos Szövc'ségéhez (Budapest, VI. Sztálin-u.
101.) ez év február 15-12 küldhetik
be, csatolva a következő meilék"
leiekel:
I . Részletes

önéletralz

a

végzett

' iskolák és esetleges nyelvismeretek
megjelölésével.
| 2. A már megjelent 'rások vagy
; ilyenek hiányában tetszés
zerinli
írás (cikk, riport).
3. írásbeli igazol is a pályázó jelenlegi tevékenységéről la munkaadó, vagy iskolavezető -gazolása).
Az újságíróiskoláo,
amelynek
időtartama egy év, a tanulók megfelelő ellálá6ban részesülnek. Vidékiek bentlakók lehetnek. Az oktatás 1952. április 15-és kezdődik.
Azok a pályázók, akiknek felvételi kérelmét a fel/éteti bizottság elfogadta, felvételi
vtisgén
vesznek részt.

özv. KÁRPÁTI
TMRÉNÉ
megha.1t.
Jó HÁROMSZOBÁS (szegedi) modern la
Teme'ése 24-én fél 4 órakor a Du- PIANINÓT vagy rövid zongorát
h a n g ú t bérbe vennék.
Ármegjelölés, kásomat elcserélném
hasonló,
vaqy
gonics-temetőből.
PETŐFI.RADlO
sal kérek értesítést a kiadóba.
kettdszobas budapestivel. „ G á z " |ell.
rére
a
kiadóba
ELADÓ
két
ágy.
sürgősen
Marx-tér
0 Táncok nagvzenekarrs . 6.35 Rész
12. f'dsz'. 5
EGY príma férfikerékpár eladó. . SoBármilyen használt búletek az Ont Tajmlr hívni fogja elAZONNALI be'éoésre keresünk
egv mogyl Béla-u. 10 Udvarban.
mű operettből. 7 Kórusok. 8 30 E'őtort vásárol a
1
gyakorlott r a k t i r a d m i n i s z t r á l o r t .
ak
edés. 8-40 Operetirészletek. 9-40 Uta gépidrműszakmát műszakilag
Jól
DÉLMAGYARORIZAG
lörő sporthíradó
10.10 Brahms műIsmeriönéletrajzukat Teherfuvarooe Itilra. noptlop.
v é b ő l . 10 50 Népi zene. 15 Fiatalok
zási Vállalat. Marx.*ér 11. címre kér
Feleié* uentesdé *> kiadó,
zenei üjságla. 15.30 Dalok. 15-50 ÚtJük beküldeni
törő mikrofonnal az
országban.
16
ZOMBORI JANCS
BTJARö takarítónőt
felveszek.
JeVétel, eladás, csere;
óra 10 Szabó Ferenc
műveiből.
10
Sierkesztf: a uerken'óbl'ottsdg
lentkezés 9—11
közt.
Gutenberg-u.
óra 40 Regényrészlet
17 Zenekari
Érdeklődés, címek be(Margit) 22 a. I 3.
S,e>keiz,ó*4g: Stegea, lemn-u. 11.
hangverseny.
17 40 Előadás.
17-55
j LAKAST keresek 2 szobával, mellék- telelőn 35-15 é* 40-80: — E|«flakai *ierlenMfé«
küldése: Szeged, Baj.
]
helyiségekkel.
Alsóváros
környékén
Gllnka m ű v e i b ő l 18.40
Szív
kü'di
telelőn ••>« 8 <n 34-38
csy Zs -u. 19.. ButorérI vagy Hattyas-te'epen
költséget tériszívnek. 10 Az ötéves terv
nyomáfiadóhivafat: ti»g«g temn-u 5.
tékesítő Vál'aiat 3. sz
i tem. Bn'do.q. Sztálin-krt
11.
ban. 19.30 Hangverseny az üzemből.
_ _ telefon*• 35-00
I PÉR'T kabát panoftx bé'éssel eladó.
fióküzlete Tel.: 31-52
21-30 Rádiójáték. 22.05 Magyar műI Mindenes főzőnőt keresek. Április 4
04in>agyon-úí4g
Nyomda Sí eged
vészek muzsikálnak.
' útja 19.
Feleiéi *ete>4: Priikln Vtnoo*

B ú í o r é r f ékesítő
Vállalat

t

