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A Szabad Nép útja azt bizonyítja,
h o g y az erő, az igazság, a g y ő z e l e m
a m i o l d a l u n k o n volt, lesz és m a r a d
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége és Budapesti Pártbizottsága a Szabad Nép megjelenésének 10. évfordulója alkalmából a
Magyar Saijtó Napján, pénteken
este Budapesten, a Városi Színházban ünmepi díszelőadást rendezett.
A díszelőadáson megjelenlek: Gerő
Ernő, Farkas Mihály. Révai József
és a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának és Központi
Vezetőcégének több más tagja, köztük Rónai Sándor, az Elnöki Tanács elnöke. Ott volt Dobi István, a
minisztertanács elnöke, az Elnöki
Tanács és a minisztertanács számos
tagja} Jelen voltak a díszelőadáson:
J. D. Kiszeljov, a Szovjetunió nagykövete, a többi baráti országok kül

képviseleteinek vezetői és a Magyar Sajtó Napj a és a Szabad Nép
megjelenésének tizedik évfordulója
alkalmából Budapestre érkezett külföldi vendégek, akiket Betlen Osz.
kár, a Szabad Nép szerkesztőbizottságának vezetője üdvözölt megnyitó beszédében.
— Mindenekelőtt szivünk múden
melegével üdvözöljük a Szabad Nép
nagy példaképének, a dicsőséges
Pravdának, Lenin és Sztálin lapjának képviselőjét, Mihail Avarkievics Harlamov elvtársat.
Ezután Horváth Márlon, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagja mondott ünnepi
beszéde}.
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A% SZK(b)P Központi Bizottsága
a Pravda üdvözlete a Szabad

a gyarmatok és a kapitalista országok szabadságért küzdő népei,
vei, nemzetünket legyőzhetet'enné
teszi. A béketábor tagjaként a nagy
Sztálin vezetésévei olyan erősnek
érezzük magunkat, mint amilyen
erős. szép és legyőzhetetlen az em.
beriség jövője.
Rákosi elvtárs erre az évfordulóra így üzent a Szabad Népnek:
„Kívánom.
hogy az első
évtized
győzelmes harcait a Szabad
Nép
a jövőben még nagyobb
sikerrel
folytassa,
a felszabadító
Szovjetunió vezette 800 milliós
béketábor
nagy céljaiért, a
proletárnemzetköziség szellemében,
dolgozó magyar népünk további
erősítéséért,
íelvirágozásáért
és a
szocializmus
Pártlapunk
neve történelmi
feladatot
jelképesett végső győzelméért
hazánkban".
ígérjük a Szabad Nép szerkeszA
Szabad Nép
születésének lancsics Mihály, frankét Leó laptizedik évfordulóján életünk min- jai, az első magyar munkáslapok tősége nevében, hogy a Szabad
Nép még odaadóbban, még eredden területén gyorsütemű fejlő- jártak.
dóst tapasz.álunk. A mai eviorAz illegális Szabad
Nép útját ményesebben fog küzdeni e mindutón, a mai eredmények láttán em-1 egyik oldalon bitófa, sortűz és bőr- dennél nagyobb célokért. Munkánk
legfőbb biztosítéka
az
tékezzünk mindenekelőtt arra az | tőn kísérte, de r. másik oldaton ai sikerének
az állandó segítség, amelyet dicső
időre, amikor a mag még a föld halaitóu "isszr. nem rettenő kom. j pártunk Központi Vezetősége és
alatt 'csírázott — s <r magyar föld
elvtárs
felett a tőke, a fasiszta háború volt munistf önfeláldozás, ezrek és tíz- ] személy szerint Rákosi
látszólag a korlátiar úr. Pontosan ezrek szeretete ragadta előre. Az j nyújt a Szabad Népnek,
tíz évved ezelőtt. 1942 február 1-én illegális Szabad Nép útja újra csak | Munkánk sikerének biztositéka
a támogatás, szeretet, elismerés
a fasiszta áradat kellős közepén azt bizonyítja, hogy az erő, a z igaz- I éaz
s
pártlapunk első -"rtzércikkének első ság, a győzelem a mi oldatunkon ! n e k bírálat, amelyet a Szabad Népi
milliós olvasótábora nyújt.
sorai így adtak programmot. „Párt- volt, lesz és mar a d!
Horváth elvtárs a továbbiakban' Munkánk sikerének biztosítéka
lapunlc neve jelképezi azl a törté: z a
ses llsé
;
^. , a m e 1 ^
minden
nelmi feladatot, amely elé a politi- arról beszélt, hogy a felszabadulás ?
S a ^ K '
ml
kai fejlődés a magyar népet és an- után a I egál is Szabad Nép - Ré- j
nak hivatott vezetőjét, a
Kommu- va. elvtárs xranyitasava) _ első- e z á m u n k r a . Köszönet a Pravdának
nisták Magyarországi
Pártját
ál- sorban azzal vált a Part és a nép a n é p i demokráciák és a kapitalította. Ezt a történelmi
feladatot nagy iskolajáva. hogy százezrekhez lista országok kommunista lapjai
Sztálin elvtárs ismerte fel és fog- vitte el Rákosi elvtárs beszédeit és képviselőinek, hogy idejöttek kölalta szavakba
elsőnek, amikor
a iránytmutató cikkeit, a Központi rünkbe és személyesen adják át
német-szovjet
háború
kitörésekor Vezetőség hangját, a párt politi- testvéri, elvlársi és harcostársa üd
bejelentette, hogy most Európa el- káját.
i vözleKiket — fejezte be beszédét
nyomott nemzeteinek
szabadságharAz első években kétféle politika1 Horváth Márton,
ca következik a közös elnyomó, a faütközött össze Az angolszász im.
Horváth elvtárs lelkes tapssal
siszta reakció ellen''.

lapja,
Népnek

A lenini-Sztálini Pravda szerkesztőségének alábbi üdvözletét M. A.
Harlamov elvtárs, a Pravda „Népi demokratikus országok" rovatának vezetője tolmácsolta a Szabad Nép fennállásának tizedik évfordulójának budapesti ünnepségén:
„A Pravda szerkesztősége testvéri üdvözletét küldi a
Magyar
Dolgozók Pártja harcos orgánumának, a Szabad Népnek tízéves jubileuma alkalmából- .
A Szabad Nép az új társadalmi rend megszilárdításáért és a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió népei közötti barátság meg.
erősítéséért folytatott fáradhatatlan harcával, a marxizmus-leninizmus
eszméinek aktív propagálásával k|vívta Magyarország széles dolgozó
tömegeinek tiszteletét és szeretetét.
Ujabb sikereket kívánok a Szabad Népnek abban a küzdelemben,
amely a Magyar Népköztársaságban a népgazdaság és kultúra további
fellendítéséért, a dolgozóknak a proletárinternacionallzmus szellemében
való neveléséért, és azért folyik, hogy a béke, demokrácia és szocializmus nagy iigye győzedelmeskedjék!"

A „Tartós békéért, népi demokráciáért!"
üdvözlete
A „Tartós
békéért,
népi demokráciáért'
helyettes
főszerkesztője a ,,Szabad Nép" fennállásának
tizedik évíordulója
alkalmából tarlc'f budapesti ünnepségen az alábbi üdvözletet
tolmácsolta:
A „Szabad Nép" szerkesztőbizottságának,
Budapest!
A „Tartós
békéért,
népi demokráciáért"
a Kommunista
és Munkáspártok
Tájékoztató
Irodája
lapjának
—
szerkesztöbizott.
sága forrón üdvözli
a „Szabad Nép"-et, szerkesztőit,
munkatársait
munkás és falusi levelezőit a lap első száma megjelenésének
tizedik évfordulója
alkalmából.
A „Szabad Nép", e harcos pártlap
becsülettel
teljesíti
azokat
a feladatokat,
amelyeket a Magyar Dolgozók Pártja eléje tűzött, kedvelt lapja a Magyar Népköztársaság
dolgozóinak, akik a Szovjetunióval szövetségben és barátságban,
Lenin-Sztálin
nagy és legyőzhetetlen zászlaja alatt sikeresen építik n szocializmust,
s harcolnak a békéért.
További sikereket kívánunk
a „Szabad
Nép".nek,
a békéért
és a szocializmusért,
a népi demokratikus
állam erősítéséért,
a kultúra fejlesztéséért, az új embernek: a Szocia'ista társadalom
építőjének
és megteremtőjének
neveléséért vívott
harcban.
B u k a r e s t . 1952. január 31.
A „Tartós
békéért,
népi demokráciáért"
szerkesztőbizottsága.

A tíz éves fennállását ünneplő ] a Csehszlovák Kommunista
Párt
Szabad Népei meleg hangú láviral- központi lapja, a „Rudé Právó",
ban üdvözölték a testvérpártok a Finn Kommunista Párt központi
központi lapjai. Az évforduló alkal- ] a p j a i a „Työkansan Sanomat" és
mából táviratot küldött a Lengyel
Szocialista Egységpárt
Munkáspart kozpo-nti lapja, a „Try- "
.
.
.
.
a
Bizottsaga
lapja,
S buna Ludu", az Albán Munka-tárt Központi
központi lapja, a „Teri i Populldt", „Neues Deutschland".

Az illegális Szabad Nép. mely
.S°r"po\ e S Z
répvtlői3
büszkén illesztette homlokára pár- f á r o f g r á r S t l S A ^ t
tunk vezérének, Rákosi elvtársnak
nevét
az ő szellemében, utasítá- álradikális demagógok az egyik olsainak megfelelően a tömegek közé dalon — s a nemzet minden dolvitte a fasisztaellenes nagy nemzeti gozójának érdekét képviselő pár.
összefogás, a függetlenségi moz- lünk a másik oldalonA kü.
galom egyedül helyis politikáját.
lönböző
árnyalatú reakciósoknak
— Illegális pár'urk s a Szabad azonban el kellett bukniok, mert ők
A Magyair Sajtó Napján, pénte- j lője a mártírhalált halt Rózsa Fe.
Nép tett erőfeszítéseket a fasiszia- a tömegek
elmaradottságára, mi ken délelőtt ünnepélyes kerekek kö-1 renc. A legnehezebb időben szer.
ellene® front kiszélesítésére, tár- viszont az élenjárókra épíiettünk. zőM leplezték le Rózsa Ferencnek, kesztette a lapot.
gyalások előkészítésére — de kik Az ő prograir.mjuk a nyomor és éh- a Szabad Nép mártírhalált halt
Rózsa Ferenc az Illegális pártvoltak, kük lehettek tárgyalópart- ség, a miénk az újjáépítés és ter. első szerkesztőjének emlékét hirmunka hosszú iskoláját járta
nereink? A kevés meggyőződéses melés volt. El kellett bukniok, mert dető emléktáblát a Szabad Nép
már ki. amikor 1912. februárantifasiszta paraszti és értelmiségi a z
előcsarnokában. Az
^USETm<^ o t t ^ ^ í S
° Proerammjuk új imperiatista székházának
ban elvtársaink a Szabad Nép
a m enk a
ünnepségen
megjelentek
Révai
Jó-!
Horthy környezetének tábornokai, a
«
'
szabadsag e6
szerkesztésével bízták meg. Ez
zs-ef
népművelési
miniszter,
Rónai
a választás nem véletlenül esett
„Kisgazda és polgári párt" egyes, 0 Szovjstun.ó barátsága volt.
Sándor, az Elnöki Tanács elnöke,
kaiandorpoli tikueai, jobboldali és álA fordulat evében ez a harc e'- Harustyák József, a SZOT elnöke,
Rózsa Ferencre.
Mestere volt a konspirálásnak.
baloida'li szociáldemokrata vezetők, d o I t , de a párt. tehát a Szabad Nép Kiss Károly külügyminiszter, a Malegitimisták és
- a. klérus
i . , / — emberei
—i
:
számára sem fejeződött be. Ahogy gyar Dolgozók Pártja Politikai Bi- Minden gondolatát, tettét a párt
mindazok, akiknél „jobboldaliságot" 1945-től kezdve helye volt' a Sza- zottságának tagja, a Magyar Dol- iránti végleien szeretet irányította.
és „baloldaliaágol" gyakran, az dön- bad Nép hasábjain a termelés nagy gozók Pártja Központi Vezetőségé- Életvidám, jókedvű ember volt a
tötte el hogy melyik, milyen masz- kérdéseinek, a széncsaitának, az nek több tagja s a politikai és kul- nyomasztó veszélyek idején is. Szekot kapott Keresztes-Fischer műhe- „Arccaj a va&út felé" s a z újjá- turális élet több más kiválósága. retett dolgozni. Építészmérnök volt.
lyében.
építés más jelszavainak, — úgy Jelen vollak az ünnepségen a ba- Szerette a szakmáját, szoros kapállamok
külképviseleteinek csolatot tartott a z építőmunkásokma
a szocializmus építésének nagy ráti
A Srabad
Nép
korszakában a termeléa feladatai képviselői ós a Magyar Sajtó Nap- kal. Részvett a nagy ópítészsztrája nemxeii
ellenállás
jára érkezett külföldi küldöttek is. kokban és értette a módját, hogy
harci feladatokat is jelölnek.
agitátora
Kiss Károly, a Magyar Dolgozók hogyan kell megnyerni és a munMa azt mondjuk, hogy a Szabad
és szervezőie
volt
Nép főfeladata a szocializmus épí- Pártja Politikai Bizottságának tagja kásmozgalomba bevonni a dolgozók
legjobbjait.
tésének segítése — de a mai világ- mondott ünnepi beszédet.
Amikor Rákosi Mátyás elvtárs
Kiss Károly elvtárs arról az útA tömegekhez eljutó illegális Sza- helyzetben nincsen olyan szocialista
bad Nép önfeláldozó munkája tette, építőmunka, amely ne harc közben ról beszéli, amit a magyar munkás- második pöre alkalmával a ttita.
hogy a Horlhy-kormányok műhelyé- folyna. Nincsen olyan béke, ame- osztály a Kommunis'a Párt vezeté- kozó gyűléseket szerveztük, Rózsa
Ferenc elvtárs e téren is eredmében készült
áruló, úgynevezett lyet ne kellene állandóan és éberen sével a felszabadulásig meglett.
munkásvezérek és paraszlvezérek, a
— A dicsőséges Tanácsköztársa- nyes munkát végzett.
Nincsen olyan fejlődés, ság leverése uláni években nyillan
Peyerek és Nagy Ferencek feje fe- védeni.
Az 1942.es esztendő súlyos csalett eljutott propagandánk — mint amely ne az elmaradottság elleni és szabadon folyt a munkásmozga- pásokat hozott a Magyarországon
harc
szülötte
lenne.
a nép győzelmének hírnöke, mungalom harcosainak gyilkolása. Ké- dolgozó illegális kommunisták rékás- és paraszltömnegekhez. értelmisőbb, a Horthy-rendszer megerősö- szére. A párt rettenetes nyomásnak
A párl
politikáin:
régi rétegekhez. Az illegális Szabad
désének idejében gondosan ügyeltek volt kitéve. Csendőr és rendőrnyo.
a béke
védelme
Nép felhívása nyomán a Nép-szava
arra,, hogy betartsák a „törvényes" mozók, jobboldali szociáldemokrata
tilalma ellenére 1942 március 15-én
Horváth elvtárs ezután hangsú- formákat — mondotta.
árulók, provokátorok és csendőrodasereglettek a Petőfi-szoborhoz lyozta. hogy milyen szerepet tölt
Már az úgynevezett konszolidáció spiclik
nyüzsögtek a gyárakban,
tüntetni a becsületes szociáldemo- be a Szabad Nép a szocialiZmus éveiben megleltek a börtönök a dol- szakszervezetekben és tették veszékrata szervezett munkások és funk- építése terén, majd így folytatta: gozó nép harcos fiaival és
lyessé a kommunisták
szervező
cionáriusok és az értelmiség tömehiába voltak a rácsok, vastag
munkáját.
A párt politikája: a béke védelgei is — egészen 1944 teléig a Sza- me. A Szabad Nép híven tükröz;
faiak és párnázott ajtók, tiltaKegyetlen dühük még fokozódott,
bad Nép a nemzeti ellenállás agitákozó kiáltásaik.
szenvedésük
a
világ
népeinek
Szovjetunió-vezef.
amikor megjelent a kommunisták
tora és szervezője voilt.
híre eljutott a gyárak, a falvík
te békeharcát, öntudatosan, bátra®,
friss illegális sajtója,
a Szabad
Az illegális Szabad Nép bizonyos nagy pártunkhoz és szabad fügnépéhez.
Nép.
fokig kitört abból a gyűrűből, me- getlen nemzetünkhöz méltóan utaA látszat-törvényességnek is vége
Adták kézbe.csúszfatva, bedobták
lyet párlunk köné próbáltak vorni sítja viasza az imperialista pro- szakadt, amikor a magyar fasiszia
a
gyár törött ablakán, ment címre
Horthy tárgyalásokkal manőverező vokációk hosszú sorát.
uralom ingadozni kezdett. Senki
postán borítékban, vagy betéve a
politikusai és remdőrkopói. Hű kö.
sem
tudhatta
a
harcosok
közül,
miA mai évfordulón gondoljunk ar.
vetője és folytatója volt a három
kor jut a mártírok sorsára, de a munkás szerszámos ládájába. De
bárhogyan jött. mindenütt várták.
évtizedes hősi harcra visszatekintő ra, hogy egyetlen területen sem kommunisták állták a harcot.
Rózsa Ferenc és elvtársat az
magyar kommunista sajtó legjobb ad több tanulságot az illegális SzaA tízéves Szabad Népet ünnepelbad
Nép
hősi
harca,
mint
éppen
az
hagyományainak, a „Vörös ujság"Illegális lapkiadás és terjesztés
jük. Éz aJalt a tíz év alatt pártunkelleni
küzdelem harcos lapja, a Szabad Nép az illenak az ,,Új március"-nak, a „Kom- imperializmus
minden akadályát elhárították.
munistá"-nak. Szilárdan memt to. frontján. Emlékeztessen a Szabad gálisan írt és nyomtatott kis lap1942 májusában Rózsa Ferencet
vább azon az úton, amelyem előtte a Nép arra — folytatta —, hogy ból hatalmas újsággá fejlődött. sok száz kommunistával az AndrásmajgyaT munkásmozgalom kezdeti testvéri szövetségünk
a SzovjetA még ki®, illegálisan szerkesztett sy laktanyába hurcolták. Heteken
támogató
munkás saj tó, l unióval és a népi demokráciákkal. Szabad Népnek volt eisö szerkesz- át válogatott kínzásokkal gyötörték.

ÜNNEPÉLYES K E R E T E K K Ö Z Ö T T LEPLEZTÉK LE
A RÓZSA F E R E N C EMLÉKTÁBLÁT
Villanyáramot vezettek testébe,
annyit ütlegelték, hogy egy ép
rész nem maradt a testén. Alig
volt jártányi ereje, de hű ma.
radt a párthoz és egy szóval
sem könnyítette meg a csendörpribékek nyomozó munkáiát.
megtagadott minden vallomást.
Ugy halt meg Rózsa Ferenc elvtársunk. mint a Kommunista Párt
hű katonája. Mintaképe volt a munkásmozgalom kemény harcosainak.
Emiékét hazánk dolgozó népe mélyen a szívébe zártaMi adta az erőt Rózsa Ferencnek és elvtársainak az emberfeletti
nehézségek elviseléséhez?
Erőt és kitartást merítettek e<ső.
sorban a nemzetközi munkásmozgalom nagy tanítómesterének Leninnek és Sztálinnak tanításaiból.
Erőt és kitartást merítettek pártunk szeretett vezérének,
a mi
drága Rákosi elvtársunknak életéből, a fasiszta bíróságok előtti pél.
damutató kommunista magatartásból.
Régi tartozásunknak teszünk
eleget, amikor szabadon és boldogan az új, szocialista Magyarországot építve megemlékezünk mártírunkról és emlék.
táblát állítunk részére.
Méltóbb helyet sem találhattunk
volna az emléktáblája részére a
naggyá terebélyesedett Szabad Nép
Házánál.
Legyen Rózsa Ferenc
önfeláldozó, harcos élele példakép
a Szabad Nép szerkesztői és munkatársai részére. Álljon példaképpen ifjúságunk feltörekvő nemzedékünk előtt, merítsünk belőle erőt
és ihletet a jövő nehéz, de győzel.
mes harcaihoz
Kiss Károly beszéde után lehullt a lepel az emléktábláról, amelyen márványba vésett betűk hirdetik:
„Rózsa Ferenc elvtárs, a magyar nép hű fia. hazánk szabadságáért,
a munkásosztály
győzelméért
vívott
harcban
1942. június 13-án mártírhalált
halt"

i

2

SZOMBAT, 1952. FEBRUÁR i . 1

A z E N S Z k ö z g y ű l é s j a n u á r 31-i d é l u t á n i
plenáris ülése
A közgyűlés

nagy

többséggel

leszavazta

az

USA

A koreai néphadsereg főparancsnokságának
január 31-i hadijelentése

küldöttségét

Phenjan (TASZSZ). A Koreai ton további® is védelmi harcokat
Népi
Demokratikus
Köztársaság vívnak az amerikai-angol in terven,
Párizs (TASZSZ). Az ENSZ- Az amerikai küldöttség azonban
den olyan kifogás kizárása ér.
néphadseregének főparancsnoksága cióéok és a Li Szin Man-féle csaközgyűlés január 31-i délutáni ple- a többi küldöttség határozott ellendekében. amci'yel PZ agressziói
január 31-en közölte, hogy a koreai pa lok elten, emberben és hadi.
náris ülésén foglalkozott az dgresz. állásába ütközött, amikor megkíséIgazolni Igyekeznek.
néphadsereg alakulatai a kínai népi
szió meghatározásának kérdésével. relte, hogy megnyirbálja az előteregységekkel
szorosan anyagban veszteségeket okoznak a%
A Szovjetunió küldöttsége azt önkéntes
Korábban a jogi bizottság halé. jesztett határozati javaslatot és
ellenségnek.
rozali javaslatot
hagyott
jóvá, töröltesse annak szövegéből a leg- tartja, hogy ez a határozattervezet, együttműködve, valamennyi fronamelyet
a
békének
és
az
emberiség
lényegesebb
paragrafusokat.
amely leszögezi, hogy a béke és a
25. é» 27.-e között
amerikai
repülőgépek
megszilárdításában Január
Burma küldötte kijelentette, hogy biztonságának
biztonság érdekében lehetséges és
17-xxer xertetlek
meg a kexxoni
semlegexxeget
kívánatos az agresszió meghatáro- országának egyes vidékeit most érdekelt országok küldöttei támoamely összegezi az
zása, az agresszió kritériumainak kuomintang-csapatok özönlötték el. gatnak és
Az Uj Kína hírügynökség tudó- mint a berepült repülőgépek számét,
felsorolásával. A javaslat kívánatos- Minthogy az agresszió meghaláro. agresszió meghatározásának kérdélipusál és repülésük irányát.
nak tartja, hogy az agresszió meg- zásának kérdéséi még nem oldották sében a közgyűlés mostani üléssza- sítója jelenti:
A két
fél összekölőlisztjeinek
Amerikai
repülőgépek
—
a
kekán
folyt
vita
előzetes
eredményeit,
meg,
ezt
a
cselekedetet
különféle,
határozásának kérdésével kapcsolategyüttesen
lefolytatott vizsgálata
szoni
övezet
semlegességéről
szóló
kiidulóponlul
szolgálhat
arra,
hogy
képpon
értelmezik.
ban irányelveket szabjanak a támaa közgyűlés VII. ülésszakán részié, megállapodás megsértésevei — to- nyomán megállapítási nyeri, hogy
dó fél meghatározására hivatott
Mexico Bolívia, Egyiptom, Szitesebben ós sikeresebben megtár- vábbra is behatolnak a keszoni sem- január 25-én 10 óra 10 perckor egy
nemzetközi szerv részére. A határo.
ria. Libanon és Jemen küldötte
gyalják az agresszió meghatározá- leges övezet és a fegyverszüneti amerikai kaiouaú repülőgép a fegyzati javaslat ezcnkivül indítványoz,
tárgyatások színhelye fölé. A ja- verszüneti tárgyalások panmindzso,
bírálta a z USA küldöttségének
sának kérdését.
ea, hogy az agresszió meghatározáá'Iáspontját és síkra Szálltak a
Ezután szavazásra tették fel a nuár 25. és 27. között eltelt három ni színhelye fölé repült.
sának kérdéséi önálló kérdésként
Murray ezredes azonban ismét
jogi bizottság határozati javas.
jogi bizottság határozatterveztét. A nap alatt 17 alkalommal repüllek
tűzzék a közgyűlés VII. ülésszakábe amerikai gépek a semleges öve- hazug érvekkel igyekezett elháríközgyűlés
laja mellett.
a határozattervezet minnak napirendjére. Január 31-én a
zet fölé.
tani a felelőességel. Küldöttségünk
Az USA küldöttségét csak Bel- den pontját elfogadta. A határozatjogi bizottságban jóváhagyott hatáCsaj Cseng-Van ezredes, a ko. összekötőlisztje erélyesen rámutatervezet egészére harminc szavazarozati javaslatot a közgyűlés plená. gium képviselője támogatta.
reai-kínai
küldöttség
összekötő- tott: fon'oe. hogy mindkét fél sziris ülése elé terjesztették.
Morozov, a Szovjetunió képvise- tot adtak, vagyis két szavazattal tisztje január 28.án tájékoztatta gorúan be:artsa a megállapodás
többet,
mint
a
jogi
bizottságban.
8
Az ülés kezdete előli és a megin- lője kijelentette: a Szovjetunió külMurray ezredes amerikai összrkölő- minden egyes pontját és a megálladult vita során
döttsége a jogi bizottság által elő- küldöttség tartózkodott a szavazás, tisztet a keszoni semleges öveze; podás irányábsn tanúsított könnyel,
terjesztett határozat tervezetre sza- tói. A határozattervezet ellen 12 megsértésének részleteiről, közölte a mű magatartás súlyos incidensekre
a* amerikai küldöttség tagjai
vaz. Ezt a tervezetet ugyanis he. küldölt szavazott, élén az USA kül- berepülések időpontját, helyéi, vala- vezethet.
kulissza mögötti mesterkedéssel
lyórxvalónak tartja, mert a nemzet- döttségévé].
Az agresszió meghatározásáról
Igyekeztek rábírni egyes kül.
közi béke és biztonság érdekében
A Koreai
Központi
Távirati
Iroda
közleménye
döttségeket. hogy támogassák
elvi rendelkezéseket tartalmaz az szóló kérdés közgyűlési vitája és a
az
umerikai
beavatkozók
újabb
gazletteröl
jogi
bizottság
határozattervezetéaz USA álláspontját.
agresraó meghatározásának kívánatosságáról. továbbá annak szük- nek megszavazása során teljes kuAz amerikai légikalózok
A* USA küldötte megismételte
Phenjan (TASZSZ)
A Korea, kázták.
darcot vallott az USA arra irányuló
ségességéről. hogy
kísértete, hogy revansot vegyen ez- Központi Távirati Iroda beszámol támadása következtében öt ember
azt a* elcsépelt tételét, hogy:
«z agressziót az agressziós cseért a vereségért, amely e kérdéssel az amerikai beavatkozók újabb ko- súlyosan megsebesült és 83 mérge,
lehetetlen az agressziót meg.
lekedetek kritériumainak fetsokapcsolatban a jogi bizottságban reai gaztettéről: amerikai repülő- zéat szenvedett. Több parasztház
határozni.
rotásóvai határozzák meg min.
tartó! t szavazás során. érte.
gépek mérgező
anyaggal töltött leégett.
robbanógolyókkal lövik Korea békés
A falu megbetegedett lakosai
lakosságát-, A közlemény megálla- sürgős orvosi ellátásban részesülpítja. hogy január 9 én 16 óra táj- tek. Je Hí Don orvos elmondia a
ban amerikai repülőgépek mérgező Koreai Központi
Távirati Iroda
anyaggal töltött golyókkal géppusAz építőipari
dolgozók is a március 9-re tett felajánlások
teijesitesevel
tudósítójának, minden betegrő' megkázták Kanvon tartomány Muncs.
akar/ák megalapozni
a terv túlteljesítésének
sikerét
hon körzete U'.ním járásának egyik állapították. hogy méreggel töltött
A fagyos fanuéri **él
élesen' lépcsőket és ralcják a kijelölt
he. | Mészáros
László
kőműves
hrt. békés helységét. A helységet — bár golyóból eredő mérgesgáz okozta
célponttal nem betegségét. A legtöbb beteg súlyoa
süvít a Tisza felől. Tápé alatt
c. 'jé e' ÍTe- ^ hat tagbői
álló brigád gádvezelőt is megragadta
Farkas semilyen katonai
e
rendelkezik
—
kímétetlenfil
géppus- légzőszervi gyul'adrébnn szenved.
Géza
példamutatása.
Mészáros
villamosra vdró emberek
tázáian f 01/elmezetten dolgozik.
Mindenki
húzódnak össze. Reggel 7 ora kő- tud]*- , mU, , " }rsiM, hisz reggel, László mindössze 18 éves. Néhány
Az Úi Kína
felentéxe a január
81-1
volt.
rOl jár az Idő. A nap sugara nem eMnkakezdis
előtt megbeszélték. A hónappal ezelőtt még tanuló
bri.
fegyverszüneti
tárgyalaxokrol
enyhít a héllokos hidegen.
Min^ megszervezésével, a mun. Ma már ammak a háromtagú
tervteljedennapl látvány tárul a /áiákelök
rrvínden percének
kihasznátá- gádnak vezetője, melynek
Peking (TASZSZ). ¥lz Uj Kína kínai küldött kijelenteti, helytelen
lud
135 százalék.
A
szeme elé. Balról, a Tisza lulvdogál * ával
ták
biztosítani, hogy álla- sítése átlagosan
1 1
1S
Mészáros.brigád
tagjai Rákosi elv- Hírügynökség jelentette január 31- az az amerikai javaslat hogy a
békésen, jobbról, — ami először ^f "
J
'zúzalékra
teljesítik
lerpolgári személyek hazatelepítéséneik
vállalták,
hogy én Keszonból.
tünik lel a szemnek. — hatalmas vúlla
, öt
* zdzalékos
emelkedést társ születésnapjára
140
százalékra
Január 31-én a harmadik napi- megvizsgálásakor a 88. szélességi
kőkerítéssel bevont terület.
| 'lak
március 9-ére.
Munkájuk ezt az eredményi
— Az új honvéd
sportpályát nyomán egijre nő a sportpályán le- fokozzák. Közvetlenül melletlük dol- rendi javastatot tárgyaló vezérkar, kört kell alapul venni. Egyes pol.
gozik Oláh András kőműves lamulő tisztek ütésén a tárgya'ó felek ide- gári személyeket nyugtalanít az,
építik — jegyzi meg valaki.
— fektelett lépcsők száma.
oktató. Négy fiata1 tanítását
vál- iglenesen megszakították a megbe. hogy a javaslat végrehajtása elBrrr ... Nem szeretnék most építőA reggelt
esendői
egyszerre lalta magára
Oláh András
elvlárs. szétégt, mert el'«ntétek merültek szakítja őket rokonaiktól, ahelyett,
ipari munkás lenni...
hideg van.1 an
állandó
se.
A honvéd sportpályát építő dol. '} V<L 8, Főfogás zavarja meg. Por. Tapasztalai átadással,
gítséggel biztosította hogy a tanulók, fet a kicserélhető csapatok Száma hogy e'ősegítené hazatérésüket.
gőzök nem Jav vélekednek.
A hl.1 j h
Géza
a
gépdongetovel
munkd.
Ami a polgári személyek haza40
százalék, korlátozásának kérdésében. Konkré.
deqqel dacolva hét órakor
ponto- ,°* ,H czd- Furcsa hl gép ez. Az akiknek előirányzata
tan és rész'etesen megvitatták a telepítését illett, a koreai kínai fél
mégis
80
százalékra
teljesítik
tersan munkához kezdenek.
Egymós építőipari
munkások
egyszerűen
______
fegyverszünet végrehajtását és az teljes mértékben belegyezett, nogy
után telnek meg földdel q taltc*- ..békának" nevezik. Fél méter ma- vüket. (Ez a szdm egy szakmunkás ellenőrző
bizottság összetételére, a hadművetetek befejezése után
viszonyítva 200 száza- hatáskörére és feladatára vonatko- elősegítsék haza telepítésüket. A
k'ák a szorgos munkáskezek
nvo-' Oasságra ugiik fel a „béka ", hogy normájához
ezután kél mázsa
50 kg
súlyú léknak felel meg.) A fiatal
mán.
A keskeny pallóda-kákon!
műkő. zó kérdéseket.
koreai-kfnaí fél elfogadta, hogy ezt
megindul a forgalom Zádori kubi. ' *Uilt mérjen. A frissen hordóit föld ves tanulók
lelkesen
csatlakoztak
A negyedik napirendi pontot tár- az elvet a fegyverszüneti egyezkos brigád tagjai már a munkasez-! kőkeménnyé vilik ülései
nyomán,
tett gyató albizottság ülésén a koreai t mény feltétele, közé sorolják.
désnél
,nekiiramodnak".
Arcukra 1 Farkas Géza mosolyogva végzi fel. Rákosi elvtárs születésnapjára
Vállalták.
hogy 80
piros rózsákat rajzol a hideg.
Mit adatát, a gép irányítását.
Első pil- felajánlásokhoz.
számíl ez most. Jól emlékszenek lanatban
könnyűnek
látszik ez a százalékos
tervleljcsítésükel
már.
még. mert közöttük van olyan
is. feladat. Hosszabb megfigyelés
után cius 9-re 85 százalékra
fokozzák.
aki már több éve dolgozik
ebben válik csak láthatóvá, hogy Farlcas
Am építőipari dolgot Oh me gfo.
a szakmában, hogy a' mullban mi- Géza kézmozgása állandóan
gyorlyen sorsa volt az építőipart mun. *ul.
tását 110 százalékra teljesítem éa
letlék az ötéves tervünk
döntőévé,
Kedves elvtársak!
kásoknak. Téli időszakban
hóna-1 — Másfél hónappal ezelőtt csak
Mindjobban
közeledik március a szolgálatunkban közlekedő teherben
a
reájuk
váró
megnövekedell
pókig szünetellek.
Az igazat meg- SO ütést tudtam
kihozni a gépből
9-ike, szeretett Rákosi elvtársunk vonatok 70 százalékát szavatossági
vallva maguk, g dolpozók is iáztak — szól mosolyogva. —— Ma m&v feladatokat. A 228. számú épVkezés születésnapja. Erre a napra a ma- levéllel indítom út ak.
1
n
még o gondolattól is, hogy
télen nyolcvanat. De Icell is — teszi hoz- dolgozói kemény
harcba
indultaJi
De nemesek munkafelajánlásomgyar dolgozók, hogy szeretetüket
előirányzóit
tervük
túlteljesítéséért. és hálájukat mégjobbar. kifejezzék mal és annak teljesítésévei ak°-rom
n(
Rákosi elvtárs születésnapjára
tett felajánlásokat tesznek. Én magam köszönteni Rákosi elvtársat, hanem
volna télen dolgozni: belebeteged'munkafclajánldsaik
maradéktalan
az alábbi felajánlással akarom kö- azzal iá, hogy elősegítem a „Gyótek
volna.
Most ez érteleképpen I Farkas Géza vállalata
hogy márgondoskodnak
róluk, hogy
a téli cius 0-re Í00 százalékos
tervtelje- teljesítésével ennek a tervtúlteljesí- szönteni drága Rákosi e.vtársunkát gyíts jobban" mozgatom sikerét ég
ezen keresztül
dolgozó tártóim
60-ik születésnapja a'ka Imából
tésnek sikerét alapozzák meg.
SZ
Z r m V e T h ^ magutt- ***
™
Először ig vállalom, hogy a 24 egészségét >s. Ezért a z elmúlt nanak. a salát fiaiknak
épitktznek.
órás vonatforgalmi tervet 86 szá- pokban felajánlottam azt is, hogy
KOmet 15
r embert
belogadó
zalékról 87 százalékra emelem. A „A" csoportú véremből, ha a szükfajlagos kocsimozgatást az eddig, ség úgy hozza magával, dolgozó
képességfl lesz a spnrtpálva.
A
110 százalékról 115 százalékra, a társaimnak mindenkor szükség szeZüdoti brigád tagjaira várt ai a
kocsi tartózkodást 121-ről 125 ?zá rint adok.
feladat, hogy az ülőhelyek
betontámláját elkészítsék
A munkálatok
zalékra emelem. Ugyanakkor a teRúzsa István
elkészítésének
határideje
január
hervonatok menetrendszerinti ,ndía „Délmagyarország" levelezője
31. Ezzel szemben a hetven méter hosszú és két méter magas beA szegedi postaigazgatóság terü- tervteljesítésében mutatkozó lematon-támlája már január 28-án elkéEl&RE
IF3USAG
szült. Semmiféle
.csoda" nem segí- letén lévő postahivatalok közül az radás ellenére hatalmas feladatokat
tette a Zádori
brigád
munkáját. elmúlt év során különösen kiemel- oldott meg, hiszen tervlemaradásáBecsületesen dolgoztak. Ugy, ahogy kedő eredményt értek el Békés- nak előidézői az egyes postai szolA Radnóíi-gimnáxium
tanulói
hozott
azt pártunk és a dolgozó nép meg- csaba 1„ Hódmezővásárhely 1„
gáltatásban
beálló
korlátozások
vol.
egyre
többen
tanulják
az
orozz
nye*vet
kívánta tőlük.
Kecskemét 1. és Szeged 1. postahiA Radnóti-gimnázium szakkörei kozzuk Az orosz szakkör fejlődését
— Az 1952-es évet 120 százalé- vatalok. A békéscsabai postahivatal tak. Kiemelkedő eredményt ért el a
hivatal a eajtólerjesztésben, mert a egyre nagyobb Sikerekkel oldják és nívóját nagyban elősegíti Kispé.
kos fervtetfesítéssel
zártuk le, —
meséli Zádori János, o brigád veze- 1951. évi tervét 104.8 százalékos kézbesített és árusított példányok .neg feladatukat: aiz ifjúság to. ter József IlI/d ós Szabó Imre III/e
tője. — Az új tervévben
megta- túl teljesítés mellett december 14-én darabszámát az év végére az év vábbképzásét, elméleti felkészülisé. osztályos tanu'ó. A helyes orosz be.
gadtuk, hogy ötéves tervünk döntő befejezte.
génok fokozását az egyes szak tár szédben, kdejlésben és hangsúlyoA
hódmezővásárhelyi
évének sikeréhez még szebb ered. postahivatal a rádióelőfizetők szá- első hónapjához viszonyítva 180 gyakban. A fizikai és matematikai zásban nagy segítségei nyuúanak a
ményekkel
járulunk
hozzá. A Záezer példánnyal emelte. A rádióelő- szakkörük jó működése mellett kü- szovjet nyelvoktató hanglemezek,
dori kubikos brigád tag/al
eddig mát 1951. év végéig 860 új előfize- fizetők számát is szívós felvilágo- lönösen nagy a fejlődós az orosz amelyeket óra után közösen hallgamég állták szavukat. Január hónap- tővel emelte. A távolsági távbeszélszakkörökön. Nemrégen még igen tunk meg a Horizont könyve:holtban
140 százalékra
teljesítették getések számában az év második sító munkával 850 új előfizetővel komoly nehézségekkel küzdött az ban. Sokszor már alig várjuk, hogy
előirányzott
tervüket.
felében az első 6 hónaphoz viszo- növelte. Jellemző a szegedi hivatal orosz szakkör. A lagté szám mind- felcsendüljenek az ismerős szavalt.
A 228. számú
építkezés
vala- nyítva
havonta áltagosan 2000 távbeszélőforgalmára, hogy a város össze négy-öt állandó tagból állott. „Továria Lárin piset'. Mikor vémennyi dolgozójának
egy a célja: emelkedés mutatkozott. A helyi táv. lélekszámát tekintve havonként át. Széleskörű felvilágosító munkával gére jár a lemez, közösen megbesikerült ezt a hiányosságot kikü- széljük a problémákat azokat a
túlteljesíteni
az
előirányzott
ter.
tagosán minden lakosra 2 helyi be- szöbölni Jelenleg már 12 tanu'ó szavakat, melyeknél különösen vi.
iák
'/anuár"
második
dVkád/áL~Üj
vet. le123
százalékos
áUaggnl
zár- beszélgetések száma ugyanezen idő
feladatnak az első negyedévi
terv alatt havonta 12 ezer emelkedést szélgetés jut és havonként átlag jár rendszercsen orosz nyelvokt&_ győzni kell a kiejtésnél, hangsútúlteljesítését
tekintik. A dolgozók- ! m u , a t 0 „ ami a megyeszékhely egy. minden tizedik ember egy-egy tá- tás-ra A mognövekcdetl létszámú lyozásnál Tanulás u'fen néhány szónak 85 százaléka már tett lelaián,
..
.
.„ . - volsági beszélgetést folytat. A táv- szakkör komoly munkát végez dr. rakoztató szovjet lemezt ig megKálmán László tanár vezetésével. hallgatunk. Mindannyian szívesen
közlési berendezés ilyen nagyarányú Ma már ncirmcsak a taiiiyanyaggal hallgatjuk többször egymás u'án a
lést március 9-re. Rákosi
elvtárs r e rohamosabban fejlődő gazdasági
megterhelése mellett a távbeszélő foglalkozunk, hanem a „Komszomol. „Kaljusát", vagy a „Poljuskát".
születésnapjára
tett vállalásaik
tel- [életének eredménye.
Szeged 1. postahivatal — az gépkezelést végző dolgozók mun- szkapa Pravda"-bői és a „Pravda"- Szórakozva, de komo'yan haladunk
1
jesíté8ével akarják biztosítani
első'
igazgatósági kerület egyik legjobb kája példaképül állítható a kerület bél is olvasunk és fordítunk részié- előre a ^ v j e t " nyelvtanulásban
negyedévi tervük
túlteljesítését.
leket,
cikkeket,
így
nemcsak
az
hivatala — 1951. évi tervét 93.4 távbeszélőgépkezelői elé.
Kft tartják
szem
előtt biztos
a Magasi
Boros
Mihály,
orosz nyelvi tudásunkat gyarapítbrigád
tagjai is.
Bátran,
kézBodor János. juk, a politikai fejlődésünket is foa Délmafl-vaj»rjw^ levelezője.
Ml markolják, meg a hideg beton-százalékra
jeljesíleiia. A hivatal

Maguknak, saját fiaiknak építkeznek!

Teljesítményem fokozásával készülök
Rákosi elvtárs születésnapjára

ló munkát végeztek
a szegedi postaigazgatóság területén lévő
postahivatalok

SÉDMBA?. ttBi. FEBRUÁR
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Törődjenek többet a szakmunkásképzéssel
a Szegedi Szalámigyárban 1
* Üzeműnkre, a Szegedi Szalámi- j doJatot, hogy a bárom férfi boncoló pünk elé. Meg kell még érteni az
gyárra ötéves tervünk harmadik , brigád mellé kineveljünk, átképez- olyanoknak is, akik
•évében fokozottabb feladatok vár- zünk' egy női boncoló brigádot. A
egyéni érdekből
nak, mint a mult évben, Uzemünx brigád tagjainak azokat az ifjúvezetősége helyesen oldja meg azo- munkásnőket szerveztük be, akik
kat a problémákat, amelyek elé a megmutatták eddig is azt, hogy a csak magukban látják azt a dolgofeszített tervév állítja az üzem rájuk bízott feladatot el is tudják zót, aki egy-egy feladatot meg had
vezetőit. Tapasztalható, hogy a végezni, vagyis az átképzés rövid o'dani, azt, — hogy ök sem szakszakmunkaerő pótlásának
bázisa ideje alatt elsajátították a szak- tudással születtek, hanem úgy tatúlnyomóan a nők soraiból
áll, mai fogásokat és 100 százalékon nulták másoktól —. A meglévő
•olyanokból, akik azelőtt soha sem felül te'jesítetlék feladataikat.
A szaktudásuk annyit ér, amennyit
gyengébb, vagy teljesen
voltak vállalati, vagy egyéb alkal- brigád tagjai —, Molnár Aranka, abból
mazásban. Ez az új hatalmas mun- Sövényházi
Mária, Lele Ilona, Ba- szakképmellen dolgozóknak átadnak.
Tudni kell azt. hogy szocia'ista
kaerőforrás az eddigi eredményei- logh Julianna, — nagy
társadalmi rendünk építése a dol
vel. a termelés frontján a szakmai
gozó nép nem egy kis hányadának
ágazatok egyes reszortjának elsajálelkesedéssel fogadták
munkájára épül, hanem valamennyi
tításában megmutatta, hogy méltó
támasza és versenytársa lesz a régi az újabb feladatot és vállalták an- dolgozónknak maradéktalanul tévészakembereknek, sót egyesek azok nak maradéktalan teljesítését
is. i kenykednie kell abban,
eredményeit is túl szárnyalják, Azt mondották: — igenis megmu- i Ezt ke'".lene RakonczaJ Lajos szakmind a termelékenység, mind a tal/uk, hogv mi Is megálljuk
he- társnak Ls magáévá tenni és neim
minőség terén. Ezek az újonnan lyünket, hiába hangoztatják
egyes akadályozni azt. hogy fegyelmebekapcsolódott dolgozók örömmel régi szakmunkások,
hogy
a nőt zetten magatartásával zavarja a
igyekeznek a tanulási idő alatt a munkaerő csak 40 százalékos
le- munka folyamatosságát. Próbáljon
rájuk háru'ó feladatokat teljesíteni, het, hogy ml nem vagyunk
képe- elóször is saját munkáján javíhogy ők is elérjék a 100 százalékos sek többre —". Különösen Rákon, tani és
mennyiségi és minőségi eredményt. cal Lajos ezaklárs az, aki talán
legven példaadó,
Számos dolgozó van már
munkaköri
féltékenységből
becsüli le az új női átképzősök te'.- hogy a többi dolgozó társa őbenne
; jesitő képességét. Nem tőkés idő- is lássa az öntudatos, harcos 6zak
az átlrépzósök kőzött,
ket élünk ma, hogy a nőt lebecsül- társat a szocialista társadalmi renakik 100 százalékon felül teljesitik jük akkor, amikor
ugyanolyan dünk építésében. Mert tapasztalelőirányzatukat. Ez a példa nagy- munkát végez, mint a férfi. Ma már ható, hogy tudna ilyen ember
ban elősegítette a többi átlképzős megváltozott a viszonya a dolgo- lenni, ha kivetné magából a hibádolgozókat a versenylendület ki- zóknak a munkához, a tanuláshoz kat. Ezzel a teljesítmény foko
szélesítésében. Különösen
kitűnt és szeret minden becsületes dol- zódna, a kollektív összműködés
Lele Rozália, Miklós Mária, Lele gozó tanulni azért, hogy munkáját még jobban megszilárdulna, emelni
Ilona és Balogh Júlia, akikről el minél tökéletesebben végezze. Meg tudnánk azokat az eredményeket
lehet mondani, teljes könnyedség- kell érteni minden szakmunkásnak amelyeket elértünk, melyeket a
gel végzik munkájukat.
azt hogy szocialista tervünk telje- dolgozó népünk tűzött ki elébünk.
Ez a tapasztalat hozta fel ben- sítése. lúlloijesitése mind nagyobb
Papp Ferenc
nünk azt a komoly és helyes gon- követelményeket ál'.ít dolgozó nészakoktatás vezető

Gazdagon meghozza eredményét a szakérettségizettekkel való rendszeres foglalkozás

a

szegedi

egyetem

orvosi

vegytani

intézetében

Üdvözöljük a magyar sajtó levelezőinek
első országos tanácskozását
Ma délután két órakor kezdő,
dik a magyar sajtó levelezőinek
első országos tanácskozása Buda.
pesten, az Épílőipari Szakszerve,
zet Székházónak
dísztermében.
Felejthetetlen élménye lesz ez
azoknak a levelezőknek, akiket
jó munkájuk elismeréséül orszá.
gos küldöttnek választottak.
A
megye egyszerű dolgozói találkoznak majd a tanácskozáson a
világ haiadó lapjainak szerkesz.
tőivel, munkatársaival és levelezőivel. Orbán Károly az ásotthal.
mi állami gazdaságból kezet szoríthat azokkal az újságíró elvtársakkal. akik a marshallizáit államokban a kegyetlen imperialista
elnyomással és terrorral szemben
harcolnak a dolgozók szabadságáért. Bakaity v era a szegedi
Textiikombinátból, Zsebők János,
a szegedi Ruhagyárból, átadhatja
harcos üdvözletét a francia, olasz
és valamennyi nemzet munkásságának. Elmondhatják; a cson.
grádmegyel üzemekben Is teljes
szívvei és erővel dolgoznak, harcolnak valamennyi elnyomott nép
szabadságáért. Veréb János mintagazda
megüzenheti a földért
harcoló olasz parasztoknak, hogy
Magyarországon soha nem látott
fejlődés előtt áll a parasztság és
az ál'am minden segítséget meg.
ad a boldogulásukhoz.
Az egész világ kommunista
pártjainak legjobb újságírói és
az ország legjobb levelezői találkoznak ezen a tanácskozásé". Na.
gyobb megtiszteltelés nem ls érhette volna leve'ező'nket, mint a z ,
hogy a konferencia két napján a
Sajtó legjobbjainak részvételével
tárgya ha ják meg feladatainkat
a békéért folyó nagy harcunkbau
ezen a ko"fnrrr",'án tne«""'"ződ.

het minden országos küldött ar.
ról, hogy a legkisebb esemény
is összefüggésben van világméretű harcunkkal; meggyőződhet
arról, hogy n sajtóval való leve.
lezés nem csupán a levelező és ««
illető szerkesztőség közös ügye,
hanem elsősorban az egész ország
ügye, mert a jó ludósítá okkat
az ország építését segíti elő.
Az említett elvtársakon kívül
résztvesznek még a csongrádmegyei levelezők közül a magyar
s a jíó levelezőinek első országos
tanácskozásán: Magony H. István Tömörkény, Mágort József
Csanád, Csépé István Szeged.
Üveges István Szentes.
To|nal
ImrénS Szikáncs, Labádi László
Szentes, GiRcze Lajos Szentes,
Jovanov Bogdán Szőreg. Fúteki
János Szeged. Doktor Lajos Szeged,
Vágvölgyi János Szeged,
Becsei Imre Vásárhely, Ifj. Orosz
János Márléiy, Nagyvári László
Szeged.
Lázár Hona
Szeged,
Alexin Ilona Szeged. Csizk Pál
Ambrózfalva, Gajdos István százados és Timatyify Miklós hadnagy honvédtisztek.
Üdvözöljük a magyar sajtó levelezőinek első országos tanácskozását. Hisszük és tudiuk: ez a
tanácskozás ú'abb tendii'e'et ad
megyénkben is levelezésünknek
és még nagyobb szeretettel, bizalommal és harci készséggel fordulnak levelezőink lapunkhoz és
harco'nak levele'kVel a ha'adásért, ötéves tervünkért. Azok "z
eiviársak pedig, akik résztyesr.
nek ezen a feteithefet'eniil szép
és nagyjelentőségű tanácskozáson
használják fel az ott szerzett gazdag tapasztalaikat a levelezésük meo-iavf'ácár*.

Lasaaa végefeié
közelednek a ] Az elmiult évben csupán a közoktaA hallgatókkal való rendszeres
vizsgák a Szegődi Tudoaiányegye- i tásügyi minisztériumtól 47 ezer fo- foglalkozás az anyag ilyenformán
temen. Nemsokára ismét megkez- rintot juttattak az intézetnek, de való többszörös
átismétlése teszi
dődnek az etőadá-tok • a hallgatók ezenkívül akadémiai célhitelként 34 lehetővé a jó eredményeket minindexeiben kinek jobb, kinek rósz. ezer forint beruházási kapott és 24
Az Uszegedi Kendarszövögyár
szaiob vizsgajegyek tanúskodnak a eactr forintot dologi leadásokra. denki, köztük a szakérettségizettek
számára
is.
A
másodévun
már
bel.
dolgozói
közül már számosan teljesítették
végzett munkáról s adnak újabb Csupán a hellyel vannak még ne.
ösztönzést a további feladatok el- hézségek, mert az eimuh esztendők jeaen eltűnnek azok a kisebb zök.
fela'ánlásuVat
kenők i«. amelyek a szakérettségi.
végzésére.
Az Ujszegedi Kenderszóvőgyir kot 0.6 százalékról, 0.5 százalékre
során túlnőtték a kereteket és így Zeiteknél itt-ott az első esztendőben
Az eddigi eredmények általában kicsivé vált a laboratórium, meg a
dolgozói az ország valamennnyi csökkenti és kifogástalan minősénem adnak okot panaszra; a Sze- tantereim is. Népi demokráciánk még mutatkozik. A harmadévben dolgozójával együtt, fokozott mun- get gyárt. Faragó Margit ifjúmungődi
Tudományegyetem hallgatói azonban rövidesen segít ezen és a pedig már sokan különösen kiemel, kateljesítményekkel
készülnek kás vállalta, a 100 százalékos midöntő többségükben megálltak he- most folyó egyeteimii építkezések öt. kednek közülük, mint pé'dáu' Kon. március 9-ére, Rákösd elviárs 60. nőségi termelést és azt, hogy mársanszki Antal, aki moi.t gyakori®*- j születésnapjára. A termelési érte- cius 9-ig 8 napos terv előnyt szelyüket, podig solcuknak megfeszített szorgalommal kellett far.iulniok. éves tervünk során megoldják ezt a vezető, demonstrátor V. intézetben kezleteken elhangzott felajánlások rez. Minősége 100 százalék és
•
Ezek közé tartoznak a szakérettsé- problémát. Az intézetben 14 tagú és értékes kutató műnké* folytai.! te jesítése, sót túlteljesítése a so- mai napig már 7 nap előnyt szertótnszemiélyaet,
illetve
kulató-eiró
és
giseit hallgatók, azok a munkás- és
Orvosi vegytanból most is jelesre, ron következő feladat. A dolgo- zett. Kasza Margit tömlószövó ifjúdolgozó paraszt fiatalok,
akiknek 4 hivatalsegéd dolgozik, de még vizsgázott, vizsgái átlageredménye gozók jobb munkájukkal fejezik ki munkás vállalta, hogy a hulladékot
varrnak
betöltetlen
állások
is.
Mindnépi demokráciánk lehetővé lette,
százalékra
pedig 4.4. Kötélgyártó fia Kon-1 igazán hálájukat és szeretelüket 1.2 százalékról, 1.1
hogy pótolhassák azt a tudásanya- az azt bizonyílja, hogy párlunk, sanszki Antal, aki a muitban b áb Rákosi elvtárs iránt.
| csökkenti, valamint 8 nap éőnyt
a
got, amelytől a Horthy-rendszer el. népi demokráciánk rendkívül nagy vágyakozott
A
tömlöszövő
üzemrészben szerez. Vállalását Kasza elvtársnö
a tanulásra, de most
ütötte őket. Most a képességekhez áldozatokat hoz tudományos életünk
Arany Antialné tömlőszövőnő vál- is teljesítette.
szabadon
fejtheti
ki
képességeit.
párosuló szorgalomban nem is volt fejlődéséért.
Ezek a dolgozók álljanak péllalta. hogy hulladékát 1.2 százaJékhiány, ezt tanúsítja az eddigi vizsEzeket az áldozatokat,
ezt a
Az orvoskaron az idei első év. ról i.l százalékra csökkenti és 6 daként az Ujszegedi Kenderezövőgaeredmények legnagyobb része — nagy segítséget az intézet tagjai,
Vállalását gyár do'gozói e'ött és kövessék
ben 60 szakérettségiseit hallgató napos előnyt szerez.
amint arról Turi Géza elviárs, az élen Krámli professzorral,
azzal tanul s nagyon sokan k. tűnnek kö. I már eddig teljesítette. Császár Im- őket valamennyien, hogy vállaláegyetemi pártbizottság titkára tá- hálálják meg. hogy fokozott gonkommunista becsülettel telzülük. Az orvosi vegytanon a je-; réné is teljesítette a Rákosi elv- ; saikat
jékoztatói nyújtott.
telt fogadalmát.
Császár jesítisék. sót túlteljesítsék.
dot fordítanak a hallgatókkal való lesre kollokváltak között
szerepel társnak
Bárdos Éva
Imréné vállalta, hogy a hulladé— Rendszeresen figyeljük a szak- rendszeres foglalkozásra
Karca László, aki azelőtt a Rákosi
érett ségizet lek munkáját — mon.
— Amikor a hallgatók az inté.
dotta. — Az a tapasztalat, hogy zetünkbe jönnek, — mondotta el Mátyás Művekben volt esztergályos,
Földvári
Lajos elvtárs
levele
kevés kivétellel igen
Krámli professzor — az els órát de ugyancsak jeles eredményt szereztek
Varga
Júlia,
Szabó
László,
nyomban demonstrációval kezdjük,
az országos
küldöttekhez
asépen megállják
vagyis néhány kérdésben levizsgáz- Bus Sándorné. Kiss László és
Fegyvernek!
Ferepc
szakérettcégi.
Kedves küldött elvtársak!
| Levelező munkánkban már a
tatjuk őket arról, hogy mit md.
helyüket
Nektek jutol* osztályrészül az a megyei levelezőértekezlet is igen
nak. Ezek főként intelligencia kér- zett hallgatók is.
megtiszteltető kitüntetés, hogy
a hatalmas segítséget jelentett
és
& vizsgaeredményeik nem egy esoL dések és a középiskolás vegytan
— fizsgamagyar sajtó levelezőinek első or- u ég fokozottabb segítséget várunk
ben túlszárnyalják a többi hallga- anyagára vonatkoznak. Itt, a mi
szásos tanácskozásán jó munkátok az országos levelező-kongresszustókét. Feltétlenül szükséges azon- szakunkon
követelményeink
ennél a vizsgánál, a
jutialmaként — képviselhetitek
a lói. Én magam úgyérzem, hogy mi,
ban, hogy lega'ább is az első esz- szakéreits'giz"ttek
áltatában fötendőben
professzoraink, lansze. |lényben vannak a többiekkel szem. pedig nem alacsonyak, — jegyezte szegedi levelező elvtársakat. Arra a ezegedi MÁV levelezői fejlődé—
mélyzetünk
fokozottabb
gonddal ben. ök ugyanis a szakérettségis meg Krámli professzor —, Az elsó kérlek benneteket, hogy a tanács- s b n k e g y újabb állomásához jukoeáson
tolmácsoljátok
harcos h m k e l h a H a z 0rs7 ág 0 s tanacsfoglalkozzanak velük. Sajnos, akad j tanfolyamon elsősorban természetmég olyan intézet, ahol nem elég tudományos tárgyakkal foglalkoz- félévi kollokviumok, e mellett kü- kommumsta üdvözletünket és szí- kozáson szerzet! tapasztalataitokat
lönösen szigorúak szokták tenni, lárd ígéretünket, hogy ezentúl ínég m i n é l h a m a r á b b átadjátok mineszeretettel, gondossággal fog'alkcz.
nak a ezakérettségizelt hallgatók- nak, s fgy ebben «z anyagban job- hogy hozzászokjanak az óráról-órá- jobban. méu telkesebben végezzük künik ; s
I
'
,
,
,
kal, de örömmel mondhatjuk, hogy ban otthon vannak. Ezek a vizs- ra való készüléshez. Az átlagered- levelezői munkánkat,
n
Kérlek benneteket arra is, hogy! t n m a g a m m e g t o g a a o m '
°8Y
legtöbb professzorunk szivén viseli gák azután egy.két hét múlva isméttődnek és ezzel is
mények így is 3.6-et értek el, ami jól tegyétek magatokévá a tanács- ezután még jobbá teszem levelezői
sorsukat.
tapasztalatait és
eredmé- munkámat, hogy 6egilhes.seai dolelég szépnek számít
és enné; a kozás
Dr. Krámli András, a Szegedi
nyeit, hogy a tanácskozás után gozótáreaim terme"-ömunká|at valarendnxeres tanulásra szakérettségizettek
Tudományegyetem Orvosi Vegytani
átlaga sem rosz- azokat átadhassátok nekünk is,
, ,
, .
,, ,
. ,
Intézetének professzora azok közé
akik még nem érdemeltük ki azt, D , i n t a d o I 2 ° z ó k é s a pártsajtó
tartozik akik szívesen rendszere- igyekszünk szoktatni a hallgatósá- szabb.
hogy részt vehessünk a
tanács- közötti kapcsolat még szorosabbra
sen foglalkoznak a hallgatósággal, got. Az anyagot többször is hallNépi demokráciánk kultúrpoliti- kozáson.
I fűzését.
különösképpen a szakérettségizettek- hatják és fgy jobban elmélyedhet- kája sok új kutatót, sok új tudokel. Érdekes, szép intézet, ahol dol.
gozik. Az idegen látogató figyel- nek benne. A professzori előadás mányos szakembert ad a dolgozó
Hopp &iUawl szae-pdt a $ág.uáú-tcitf\t*%
mét nyomban megragadják a rejté- után az adjunktusi órákon pél- népnek. Tudományos utánpótlásunlyes műszerek, kulalóeszközök.
cuz íl&tmítttmizísi
\Jállatot Uultúccss^aitfa
dákkal kibővítve, mégi gyszer át. kat nem kis mértékben várjuk a
— Ezek nagyrészét mi magunk, ismétlik, majd utána a gyakorlati szakérettségizett hallgatók soraiból,
A Délmagyarországi
ÜzemélelA kul túrcsoport igen vidám han_
saját esztergamüheiyünkben állítottuk elő — mutatja büszkén a pro- órákon a gyakorlat.vezet5 még akik — mint az orvosi vegytani in- mezési Vállalat dolgozóiból alakult gulatban. énekelve tért haza a tefesszor.
Dubi.r.tyin szovjet akadé- egyszer megbc-széli a bollvatókka' tézet példája is mutatja — döntő kulturcsoport nagy sikerrel mutat, lepről. A villamosmegállónál igen
mikus hívta fel a magyar kutatók a meg nem értett kérdéseket. Még többségükben megfelelnek a hozzá- kozott be a Ságvári.telepi kultúr- kedves jelenet játszódott le. A
házban. Műsorukat békegyűlés ke- Táncsics laktanya előtt
nótákalt
figyelmét is arra, hogy jó kutatóintézetnek szükséges jól felszerelt ezek után az úgynevezett externis- juk fűzött reményeknek, ha szere, retében mutatták be igen nagy si- küldtek a néphadseregünk tagjaisaját műhellyel rendelkeznie. Első. ták. a felsőbb éves legk'váióbb tettel,
módszeresen foglalkoznak ker mellett- A Vállalatnak a kul- nak. A honvéd elvtársak nagy tet.
túresoportban szereplő 22 dolgozója széssei és örömmel fogadták a
sorban olyan műszereket, eszközöket hailgatók, 5—6 főnyi csoportokban velük
nagy szorgalommal készült a be. szívből küldőt* dalokat.
állítunk itt elő. amelyekhez egye. beszélgetnek velük.
L. Z.
muiatkozásra és szép lelkesedéssel
lőre még nehezebb hozzájutnunk,
A Délmagyarországi Üzemélel.
hiszen az utóbbi években mintegy
is szerepeit Császár Erzsébet kü- mezési Vál'alat kulturcsoportja jó
90 kutatóintézet létesült az országlönösen kitűnt a „Puszta, néma táj" munkát végzett műsorával, de a
ban, amelyeket nem is lehet olyan
című énekszámaival,
valamint a további még jobb munkához szükgyorsan kielégíteni.
Tuniszban megkezdődött az általános szfráík kulákcsúfotó tánccal, amelyet Hor- séges
a fegyelem sckkal nagyobb
váthné elvtársnő, az üzem egyik
Pártunk, népi demokráciánk a
Zavarta ugyanis
Párizs (MTI). Tunisz valamennyi ban „tuniszi napot" tartanak a tu- dolgozója állított össze. Nagy tet megszi'árdítása.
tudományok iránti messzemenő táaz előadás*, hogy a színfalak möszakszervezetének
és
társadalmi
niszi
nép
iránt
érzett
szolidaritás
mogatása következtében az intézet
szést aratott a népi tánccsoport is. gött nem volt meg a ket lő csend
szervezetének felhívására
Tunisz kifejezésére.
A műsor befejezéseképpen
„Szív és fegyelem. Ennek a hibának kidolgozói
csütörtökön
éjfél
óta
álgazdag felsaereléssel
Az Humani'té jelentése szerint küldi szívnek szívesen" keretében küszöbölésével azonban még sok sitalános sztrájkban állnak.
a 16 ezer lakosú Kelibia városban , felköszöntötték a terménybegyüj. keres szereplésben lesz majd rérendelkezik. Már 1949-ben, amikor
A tuniszi sztrájkkal egyidőben
egyszemélyi irányítás alá került, 83 Észak-Afrika, valamint a
Közel- a hatóságok több arabot fté'.et , tésben élenjáró Farkas Lajost és szük,
'Lajos Sándort.
ezer forintot kapott felszeretésekre. és Középkelet valamennyi államá- nélkül főbe lövettek.
Borbélv István levelező
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Megalakult a Mezőgazdasági Ipari Tudományos Egyesület
szegedi csoportja

Kedves Zsebők

elvtárs!

*

B á r t h i r e h

Ma utazói el a magyar
sajtó
A Mezőgazdasági Ipari Tudomá- szocialista társadalomban nem ön- levelezőinek országos tanácskozáÉrtesítjük az egyéni tanulásban hogy a Megyei Pártbizottság hirnyos Egyesület (MITE) szegedi cél, hanem a dolgozó tömegek bir- séra, ahol te i« képviselsz bennünket, szegedi leve-ezöket
résztvevő elvtársakat, hogy az Ál- detésétől eltérően nem vasárnap,
csoportja pénteken este tartotta toka.
Ez alkalomból meg kell írnom lami Könyvterjesztő
Vállalathoz hanem szombaton délután 3 órai
meg alakuló gyűlését a TechnolóA beszámoló után megválasztotkezdettel tartjuk a felsőfokú hallgiai Könyvtár Horváth Mihály.ut- ták a z új vezetőséget, amelynek el- Neked, hogy a megyei levelező- (Lenin-u. 5.) megjött a soronlévő gatók részére a IV. témakörből a
értekezlet
óta
igen
sokat
gondolanyaghoz
az
irodalom.
konferenciát a Pártoktatás Házá.
cai termében.
nöke Benedek László, a Mezőgazdaban.
kodtam azon: hogy helyesen cseAgit. prop.
osztály.
Az alakuló ülésen nagyszámban sági K i s é r l e l i Intézet osztályveze- 1 lekszem-©, ha kivonom magamat
tője
lett.
Munkáját
5
tagú
társresztvettek a szegedi élelmiszerÉrtesítjük a Bolsevik Párt törabból a megtisztelő feladatból,
üzemi dolgozók és műszaki vezetők. elnökséggel végzi. Ennek lagjai kö- hogy a pártsajtó levelezője legyek. ténetét tanulmányozó elvtársakat.
A g i t . prop. osztály.
Terneaz Vilmos, a Csongrádme- zött szerepel Obermayer Ernő Kos- !Most már eldöntöttem ezt a prosuth-díjas
kutató
is.
Titkárrá
Tergyei Malomipari Egyesülés műszaki
blémát és elhatároztam: én is
SZERESSÜK
A SZOVJET
FILMEKET!
vezetője nyitotta meg a gyűlést, nesz Vilmos műszaki osztályvezetőt csatlakozom a „közvélemény paválasztól
Iák.
A
vezetőségben
helyei
rancsnokai" széles táborához.
majd Almási Elemér vázolta az
Levél a filmpropagandistákhoz
kaplak
a
szegedi
élelmiszerfeldolEgyesület
célkitűzését. Legfonto.
De egyben az* is meg kell unom,
sufob feladatuk — amint hangsú- gozó üzentek több vezetője és mű- hogy drága Rákosi elvtársunk FO.
Kedves elvtársak!
társaink figyelmét is esetről-esetw
szaki
értelmiségi
dolgozói.
lyozta —, hogy a tudomány eredmészületésnapjának tiszteletére nemA Szovjet Filmünnep küszöbén a filmek hatalmas nevelőértékére.
Végül Czibor Jánosné, a MITE csak a termelőmunka területén, intézem hozzátok ezt a néhány
nyeit átvigyék a gyakorlati munl.ába. Ismertetni akarják a z üze- országos szervező titkára üdvözölle hanem a levelezői munkám terüle- sort. Szeretném felhívni a figyel, Jó filmpropagandisták csak akkor
leszünk, ha a szovjet filmeket mi
mek dolgozóival a szovjet és a ma- a megalakult szegedi csoportot és tén is felajánlást teszek.
meteket arra, hogy még fokozot- is szeretettel
látogatjuk.
Minél
gyar tudományos kutatások ered- vázolta, hogyan fogjanak a munkáFelajánlásom
első pontjaként
ményeit, de a tudósok is tatnu'ni hoz. Egyelőre három szakosztály vállalom, hogy egy újabb dolgozó tabb munkát kell végeznünk, ha több
párosversennyel
fokozzuk
célkitűzéseit munkánkat, hogy Csongrád megye
akarnak, amikor az üzemi dolgozók alakul: a konzerv és húsipari, ma- társamat kapcsolom be a munkás- ennek az ünnepnek
teljes sikerre akarjuk vinni. Negyakoriali tapasztalataival bővítik lom és lisztfeldolgozó, valamint a paraszt levelező^mozgaíomba.
ismét az első helyre kerüljön ezen
tudásukat. A szovjet irodalom ki. paprikaipari. Később előreláthatóan
Vállalom, hogy hetenként Aét künk filmpropagandistáknak nem a téren.
meríiiheteien forrása a magyatr .u- még több szakosztállyal bővül az cikket küldök pártunk helyi lap- elegendő, hogy csak eladjuk a jeElőre a Szovjet Filmünnep sikeOrszágosan
elismert jának, hogy segítsem mind ered- gyeket, hanem a filmeket szeretni
<1 vsaknak és a fejlelt szovjet tudo- egyesület.
mány eddig is nagy segítségére szakemberek, tudósok és művezetők ményesebb és jobb munkáját. De j is kell, különösen a szovjet filme- réért!
üzeműnk- ket és meggyőző munka révén a
\olt a magyar élelmiszeripar dolgo- tartanak majd előadásokat és ezek- válJa'om azt is. hogy
.'ványi Piroska
zóinak is. A MITE legfőbb célki. kel nagyban hozzájárulnak, hogy a ben megszervezek egy faliújság közönséggel i s meg kell Pzerette'.
a
Szakérettségis
Kollégium
tűzései közé sorolja, hogy elmélyít- szegedi élelmiszerüzemek még az brigádo*, s ugyanakkor tájékozta- ni. Hívjuk fel elvtársaink, dolgozófilmpropagandistája
se a kapcsolatot a fizikai dolgozók, eddiginél is jobb eredményeket ér- tom a helyi sajtónkat az územi
Szabadságharcos
Szövetség, valaa nuV'z'kiak és a tudomány dolgo- jenek el.
mint az üzemi békebizottság munzói között. Ezzel is valóravá'.ik az
A szentmihályteleki
sportkör
felajánlása
Barát János,
káiénak eredményeiről és hibáiról.
a gondolat, hogy a tudomány a
megbízott tudósító.
Szentmihályteleken.
ahol
a
dolgoz.'k
Ahhoz azonban, hogy valóban jól
rendbehozzák a l a b d a r u g ó p á l y á t
te
végezhessem levelező munkámat, sohasem sportoltak. J a n u á r 5-én meg- MHK akadálypályát, valamint f u t ó - é s
atakult
az
egységes
falusi
sportkör
röplabdapá.yát
készítenek.
Vállalták,
kérlek Zsebők e'-vlárs, te is A sportkör célja, hogy a falusi dolMűvészi zongoraestet adott Szegeden Hernádi
Lajos arra
hogy 100 falusi
dolgozót
segíts munkámban, add át nekünk gozókat is bevonják az MHK sport- továbbá,
v o n n i k be a sportkör m u n k á j á b a és
a magyar sajtó levelezőinek or- mozgalomba, edzett dolgozókat ne- , az MHK
testnevelési
mozgalomba
Hernádi La jos zongoraművéss ha- lyekben a lenyűgöző oktáv technika, szágos tanácskozásán szerzett ta- ve jenek az ötéves terv sikeres vég- | március 9 ig Felaján'ották h o g v 150
pergő futamok ét, tril- pasztalataidat. hogy mi is magun- rehajtására. békénk megvédésére. A ] dolgozó MHK próbázásait
talmas műsor keretében mutatta be gyönyörűen
vezetik.
terme- | akik m á j u s 31-ig
sikeresen
teszik
igon sokoldalú pianista
képességeit lák, a lágy, édes — és nem édes- 1 kévá tehessük azokat és ezzel még szentmihálytelekiek, m i n d a
lésben.
m
i
n
d
a
szocialista'
sport
megmaid
le
a
próbákat.
Egyben
Ígéretet
ízlésesen tá- harcosabban végezhessem én is és teremtésében élen a k a r n a k j á r n i . A tettek n sportköri tagok arra. hogy
Szegeden, A: egyes számok
kivá- kés — dallamíve/és
Ha. többi levelező társam is a tudósí- sportkör tagjai Rákosi elvtárs 60. ' nagymértékben előreviszik a sportlasztása a ma művészetének
haladó maszlották alá a mondanivalót.
felfogását tükrözte,
mert a műso. csaturján ma már jól ismert és köz. tód munkát.
születésnapjára!
felajánlották,
hogy társak szakmai és politikai képzését.
kidomion. szereplő zeneszerzők,
mesterek kedvelt Toccatája pompásan
Bakaity
József
a
művei a mult haladó
zenekultúráját borította a művész előadásában
Vasárnap kettős mérkőzés a Petőfi-pályán
a Szegedi Ruhagyár
cs a jelen élenjáró
zeneművészetét billentyűs hangszerre írott mű jelúj üzemi levelezője
Az Sz. Petőfi újszegedi sportpályá-1 órakor Sz. Petőfi—Sz. Kinizsi barátfoglalták össze a
zongorairodalmon legét. Forró sikere volt Kodály erj á n v a s á r n a p délután egy órai kez-1 ságos l a b d a r u g ó mérkőzések
kerüldélyi népi dallamok alapján
feldolbeliU.
dcttel Sz. Petőfi II.—Sz. Bástya.
3 nek lejátszásra.
N
A
P
I
R
E
N
D
gozott
gyönyörű
művének
a
MargsRitkán játszott remekműveket halvalóságos
Értékes sakkelőadás
és szimultán
volt Szegeden
lottunk a műsor első részében régi, széki táncoknak. Hernádi
SZOMBAT. 1952. FEBRUÁR 2.
t-agy klasszikusoktól,
így L. Vinci zenekari varázsolt elő a zongorából
MOZI
Vajda
Á
r
p
á
d
d
r
.
rendőrezredes,
hatalmas
előtörését.
Az
előadásokat
hő dallamú Largójában
és Sccrrlatli s szárnyaló elképzelése feltárla előt- Szabadsáq: 6 és 8 : Nyugati övezet nemzetközi sakkmester a XVIII. és a szimultán követte, melyek
eredméfinom É.dur szonátájában
gyönyör- tünk ac egyszerit nép őszinte érze- (február 14dg).
XIX
szovjet sakkbajnokság tanulsá- nyeként d r Vajda elvtárs 30
jatszlemvilágát
Kodály
művein
kereszVörös
Csillaq:
6
ós
8:
Kék
kardok
galról tartott értékes előadást a . Dó- m á b ó l 24-et megnyert, kettőt vesztett
ködtünk,
majd
Beethoven
B-dur
(február 3-ig).
tül.
zsa
SE
és
a
Honvéd
SE
helyiségeiés
négy
döntetlenül
végződött.
A
mess.onálájv
következett mesterien felFáklya:
5 órától
folytatólagosan: ben. Előadásában
kidomborította
a
„ .... ,
„„,„,„, ,,
ter e Ien M á k
C8 S z á n t a l n
építve. Chopin és Liszt
müveinek
A közönség
lelkesen
ünnepelte Szovjet sport — Éljenek a dokkmun- szovjet
töme-sakkozás Jelentőségét és
'
' osztályú
— Gyermekek
a mi
Jövőnk. ennek alapján a minőségi
megszólaltvtásávai
Hernádi
L/zjos Hernádi Lajos zongoraművészt,
sakkozók sakkozók nyertek.
aki kások.
Tavaszi meise (február .'i-Ig)
megmutatta,
hogyan kell a fölé- még egy sorozat ráadást is adotl él - —Vasárnap
délelőtt fél
11
órakor
•
nyes virtuozitást tartalommal
páromatiné: Fiúk a rács mögött.
Az úttörő l a b d a r u g ó bajnokcsapat
Ma kezdődnek az egyéni sakkmenyekben
gazdag
hangversenye
sítani. Ez különösen
megmutatkozott
SZÍNHÁZ
díjkiosztása
I
bajnoksák selejtezői
Chopin Scberzojának
és Liszt La ulán.
Délután fél 4 ó r a : Havasi kürt. HonA
H
u
n
g
á
r
i
a
sakktermében
m
a
dél|
Az
Sz.
Petőfi
Klauzál-téri helyiséccrmpanella interpretálásával,
ameZucker
Hilda véd előadás.
után 3 órai kezdettél kerül sor
az gében m a délután 5 ó r a k o r ünnepé-

Este fél 8 ó r a : Riqoletto. Erkel bérországos egyéni
sakkbainokság se- lyes keretek között
osztják
kl
let (7).
lejtezőjének
- _
első
. - fordulójára'.
'
Sz. Petőfi úttörő l a b d a r u g ó bajnokTAJSZINHAZ
csapat tagjainak az értékes
tiszteLervlezöink
villáma
Este 7 óra: Tűzkeresztséq
(MarosA mai sportvezetőségválasztó
letdíjakat.
taggyűlések
Textilművek—Szegedi
Kender
labdalele).
r u g ó mérkőzése
m
A TSB hivatalos helyiségében
ma
Svatnáifcies
mepUíuá
Vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel
délután a következő
társadalmi
szöMUZEUM
Fejlődéstörténeti
.eptómüvészetl és vetségek vezetőségválasztó taggyűlé- a Hunvadi-térl Dózsa-pályán a SzeA Lenin-utcán minden öntudatos hogy csak a mult kapitalista tár- népi cserepesség kiállítása délelőtt sére kerül sor délutáii 4 órától: gedi Tex llművek l a b d a r u g ó csapata
a Szegedi Kenderrel Játszik bará'sászombat és úszó, torna, vívó és tenisz.
ember jóízlését sértő kél
plakát sadalmában volt szükség ilyen íz- 9 órától délután 3_lg
ságos mérkőzést. Ezen a mérkőzésen
tűnik szembe. Mindkét plakát a léstelen plakátokon felhívni az vasárnap délelőtt 9 tői l . i g .
FO Tex ilmüvek ú j együttese mutatkoAz
Építők
asztalitenisz
csapatKÖNYVTÁR
zik be Mindkét csapat tagjai nemSzegedi Gépipari Technikum .,Ipar- „érdeklődök' figyelmét egy tánc- Egyetemi: Délelőtt
bajnoksága
10 Orátöl
este
csak a sportban hanem a' termeié*
bél"-ját akarja népszerűsíteni a estre. Ma már nem a tőkések fi- 9 óráig
(Könyvkölcsönzés:
12-től
a
A Gyufagyár
kultúrtermében
va- vonalán Is megállják helyüket és
szegedi fiatal »k körében.
csurjalnak táncestjéről van 6ZÓ. j 6.1g).
_ _ _ _ _ _ _ _ _
s á r n a p regge. 8 óra* kezdettel tart- l a b d a r u g ó sportban méltóan képvlsehanem
a
dolgozók
gyermekeinek
Ják
meg
az
Épi'ők
megyei
asztallte,
üzemeik
színeit,
ik
Az egyik plakáton egy szamárfejet ábrázol* n rajzoló, mé-lé pe- szórakozásáról és ezért ízléstelen
IDÖJARASJELENTÉS
] nlsz c s i p a t b a l n o k s á r á t a Hmv. ÉpíFáklya sportkör bálja
tők.
a
Szegedi
Épületszerelő
és
á
Szedig a következő szöveget irta: az ilyen szamárfejes plakát. A mai V á r h a t ó Időjárás szombat estig: Sok- gedi Gyufagyár csapatat között.
Ma este 7 ó r a k o r a Fáklysl
Sportvagy ha nem jössz el február fiatalság már a szocialista kultúra f e é havazás, havaseső. eso. Mérsénagyszabású sportbálat rendez a
9-én este 7-kor az IparbáJba, a jegyében nevelkedik fel és a szov- kelt dclnyuqatl, nyuqati, átmenetileg Az Sz. Honvéd labdarugók Makón kör
Szemklinika
kultúrtermében.
szél. A
hőmérséklet
Gépipari
Technikum
épületébe. jet filmek, a szovjet színdarabok északnyugati
A Szegedi Honvéd NB l.-es labdaissé emelkedik.
megnövelték a fiatalság, a
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Építők
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cialista kultúra, a felfrissülést jenem megy e' a bálba.
A Szegedi Kinizsi ökölvívói vasár- , (II. o. női). 12.50:
Mórahalom—HonSZAKSZERVEZETI HÍREK
Ugyanakkor szeretném felhívni a lentő szórakozás népszerűsítését.
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A MAV nyugdíjasokkal
egyetem- küzdenek megyei bajnoki
Gépipari Technikum DlSZ-szervekeretében
Hódmezővásárhelyen.
I
teor
(II.
o.
férfi).
Nagy
Ottó
ben egvéb
nyugdíjasok 19
február
/"lének a figyelmét — mivel úgy
délután 2 órakor szakszervezea „Délmagyarország" levelezője 2-án
\ élem, ö rendezi a tánc-estet, —
ti taggyűlést
tartanak
(Toltuehin 50 kg-os TTZEDESMAZSA eladó. Sport- HÁROMSZOBÁS tszeqedi) modern la
(Kálvárta-utca)-sugárút 12. szám alatt, üzlet, Széchenyi-tér 17.
kásomat elcserélném
hasonló,
vagy
a Szakszervezeti Székházban
A J+- ÉDESITALU pusztamérgesi borok »- ketlúszobás budapestivel. „ G á z " Jeli.
n u á r 3l-re hirdetett gyűlés elmarad. terenkint
gére a kiadóba
kimérve
kaphatók.
LenA legigazabb
barátság
jegyében
A Közalkalmazottak
Szakszerveze- gve'.-u 12.
HORDÁRNAK is Jó hintótengely
ketének nyugdíjas
csoportja
f e o r u á r LEGSZEBB bizsutériák. legolcsóbban, rekekkel és rugóval, n a g y .asztál, álmegismerésé- ín-én délelőtt
Szocializmust építő
életünknek ki- t ü n k a szovjet sport
10 órakor
Hajnóczl gyöngyfűzés, kllpszjavitás, teklagyön- ló, ablak deszka, m á k d a r á t á , 10 kgemelkedő eseménye uz évenként meg- ben is
(Iíorona)-u
10. s z á m
alatt
választ- gyöt vásárolok.
Szelelné, SztáHn-krt os mérleg falépcső eladó. CsongrádiA Magyar-Szovjet Barátsági Hónap m á n y i gyűlést t a r t Tagok megjelei smétlődő
Magyar-SzovJet
Barátság
»gt. 23/b.'
36. szám.
a l k a l m u k nyí- nése kötelező.
Hónapja. A két nép barátsága egy- keretében nagyszerű
kisebb.
nagyobb
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félháló
eladó. Kossuth L - ASZTALTUZHEI.Y.
re erősödik. Ez a
hónap
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ad
kapcsolataink- elmélyi sék
zott
székek
eladók.
Hétvezér-u.
28/a.
GYÓGYHASKÖTÖT. meKtartös
kombin a k . még I n k á b b alkalma nyl'ik dol- sportemberek Iránt.
tesíti tagjait hogy f e b r u á r 1-től min- nát mérték után. gumiharisnva. kesz- REKAMTÉ kifogás talál állapotban
elgozó népünknek.
hogy
megismerje
A Magyar-Szovjet Barátsági Hón&t- den héten kedden délután fél 5-tő;
adó.
Dózsa
György-u
16/b.
fldszt,
tyű. fűzőjavítás Höfle, Klauzál-tár 3.
példaképünket.
a
Szovjetuniót,
a pot a szovjet spori Iránti szeretet és tél 7-ig tart pénztári órát
18. ajtó.
BÖRKABATJAT
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festesse.
javitJegyében
kívánjuk
-ovjet ludományt. művészetet, szov- a megbecsü'és
A Szegedi
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r
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tegvük
ünnepélyessé
a
azovjet embert.
után 6 órai kezde tei a ZenekonzerÍróasztal
ÍRÓASZTALOKAT, iratszekrényeket és JOKARBAN lévő redőnyös
Bará sági Hónapot, sportköreink ver- vatórium
nagytermében
növendékKülönösen
örvendetes a
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jet sportszakemberek
érkeznek hoz- szovjet nép b a r á t s á g á t
okat írásban kérjük.
Aktivizálják
7- nk. akik átad|ák a világ Jegfel'ei- a dolgozók széled rétegelt a' Magyarx Dr BAUDERER FOLÖPNÉ
teme- EGY szobás, konyhás és sneizos la- VILAGMARKAS zsebórámat e l a d n á m ,
lebb sportolóinak tapasztalatait, hogv Szovjet Bará'ság méltó megünneplé- tése szombaton 3 órakor • a belvárosi kásomat e'cseré'ném egy szép szobii- vagv borért elcserélném. B&'kal. Gua magvat- sportolók azok felhaszná- sére.
teme'őben
! ért. köl'ségmegtérltésseí.
Tó-u
14. tenberg u. 30.
Szélesítsék kl az MHK testneKVARCLAMPA „ H a n a u l " 110 Voltra,
lósával még Jobb eredményeket érje- vo'ésl rendszert,
x A KIOSZ Kisipari Adóközösségek Fe'sőváros.
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ségünkben.
Kérjük
a
kartársakat,
reteiünket.
A le'ünt reakciós rendszer a
rágahogy saját érdekükben
minden Ipa- éves eladó. Márton. Makó, Rákóczi-u. lá'lak egy kulcscsomót, k a r l k á n . ameI 16. szám.
lyen páncé'szekrénv
és egyéb kulA me~yel
TSB a
Magyar-Szovjet ros jelenten meg. A vezetőség.
tna vasfüggönyével zárta' el
a maIgazolt tulajdonosa átalkalmából labda- , x SZEGED város tanácsa VB. VI. I OLAJOS hordót találtam. Tgazolt tu- csok v a n n a k
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Jót r u g ó kupamérkőzéseket irt kt a vá- ! begyilltésl osztálya ér esftt a gazdái
ELADÓ két komplett h á l ó szobabútor,
i n d ' á k az úri Magyarország vezetői, rosok válogatottjai és a Járások vá- korlókat, hogv az 1952—53. évi gaz- it.y.
PRIVÁTTÓL keresek tolásszenet meg- két ú| és két használt ruganvos ágylogatottjai részére. Ez a
sportmeghogy a Szovje'unló fejlődése lemér- m o z d ü l á s a' kér nép barátsága Jegyé- dulajs'rom elkészült és fo'yó évi feb- véte're Szttálln-krl. 58/a.
hetét. Pe'öfi-télep TV. u. 160.
fldszt.
4,
bérház
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tieló a sporton keresztül Is. Fe'sza- ben folvton le és a résztvevők me- r u á r h ó 1-től a városi
4+2 iemeziátszós ZENESZEKRÉNY é«
em. 208. s z á m ú szobáiéban 3
n a p i g Dr Fajta.
hadu'rtsunk meghozta a lehe'őséget a rítsenek erőt a szoviet
elsport ember közszemlére van kitéve. VB.-einök. • TÉLIKABAT idősebb nőnek. 38-as cl- egv erősítő fe'szereive sürgősen
Szovjetunió megismerésére és
ezzel példás magatartásából,
. pők, sérvkötők, Irógépasztal
eladó- adó. Kossuth L.-sgt 8 I 3.
fegyelmezettMAJOR Akos gyorsíróiskola
február
a' lehetőséggel élt ls a m a g y a r dol- ségéből; matassa m e g sportolóink ÚJ
Tavai'z u 11 /b.
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S7entháromság-u.
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deklődés mutatkozik a szovjet
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MaqyartSzovjet Barátsági Hónap
F*I«I6> ntrkrató «< kiadói
RUHA^ZEKRÉNY.
városi b u n d a .
an- KERESÜNK vállalatok
és
közületek
Bizottság
Iránt és Jelentős
előrehaladást
tetZOMBORI j a n o s
gol szövetből, ebédlő óra eladó Brüsz- részére lakásokat, minden méretben.
óierlcsszti t a n«rk«n*6bhottsóg
sze'i-krt. 27.
Csongrádmegyei
Ingatlanközvetítő
GÁZREZSÓ, szén. fehér zománcos, két VálJn'at. Szé-henvHér 8.
Szerkasztűzég i Sztgad. ianin-u. 11.
eladó. Haltyas-sor 51.
GARZON lakás azonnal átadó.
Meglalafon i 35-35 ti 40-80. — Ejtzzakai ziórin izt4>*ttáneú
PTANINO e'adó Révai-n. 6/ai IT. em. tekln'he'ő 10 óra és 4 ó r a
között.
falójon ól tó 8- tót 34-38.
10 HÖNAPOS óriás belga
a n y a n y ú l Kossu'h L-sgt 8 I. em. 3.
Kfarióhivatd: Szegóct lanin-u. 6.
eladó • Szent Gvörgv-tér 1
ELCSERÉLNÉM belvárosi szoba. k o n y .
FELVESZÜNK lópatkoló és
kocslko- hás társbérlet.' lakásom nagykörútorf
talafon: 31-14 óz 35-OÚ
vács szakmunkásokat, kocsisokat
és ktvOlivei. Sztálin-krt. 63.
Délmogyarbazág Nyomda, Szagod.
lóápo'.ókat. Jelentkezés Budapest. V.. PRÍMA állapotban lévő 3+l-es
sr.nfóJóJOó aozoMi Priókló Undóó
Marx-tér
perrádió eladó. Hattyú-u. 55.
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h t t
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