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A munkás- és paraszti evei ezők mozgalma
ragyogó bizonyítéka annak, hogy Magyarországon
szent dolog a dolgozó nép szabadsága,
a szólás- és sajtószabadság
Megkezdődött a magyar sajtó levelezőinek I. országos konferenciája
Szombaton délután
ny/If meg
Budapesten
az Építő
Szakszervezet székházának
leidíszített
nagytermében a magyar sajtó levelezőinek
1. országos
konlerenciája. Minteav 500 levelező
gyűlt
össze az ország minden
részéből:
a gyárakból,
a tszcskből és állami gazdaságokból,
városokból
és falvakból.
Számosan
vettek
részt n konferencián
magyar
a
sajtó dolgozói közül is.
A konferencián
megjelentek:
Révai József.
Horváth
Márton
elvtársak és a Magyar
Dolgozók
Fártja Politikai Bizottságának
és
Központi
Vezetőségének
több
más tagja, s a magyar
politikai,
gazdasági
és kulturális
élet számos kiválósága,
valamint
a Szabad Nép megjelenésének
10. évlordulójára
és a Magyar
Sajtó
Napjára Budapestre érkezett külföldi küldöHek. élükön
M. A.
Harlamov
elvtárssal,
a
Pravda
képviselőjével.
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Laki Teréz elvtársnő, a Szabad
Nép levelezési
rovatának
vezetője
üdvözölte
a
konferencia
résztvevőit.
Javaslatára
hatalmas
lelkesedéssel
választották
meg
népünk szeretett vezérét,
Rákost
Mátyás
elvtársat,
konferencia
a
díszelnökévé.
A díszelnökség tagjaivá választották
a Pravda szerkesztőségi kollégiumát,
a ,,Tartós
békéért,
népi
demokráciáért"
szerkesztőségi
kollégiumát,
a népi
demokráciák
központi
párllapjainak, továbbá a THumantfé, az Uni.
ta és a Daily Worker
főszerkesztőit
s Manolisz Glezoszt. a görög nép
szabadsághöset,
a
monarchofasisz.
Iák által betiltott
Rizoszpasztisz
című lap
főszerkesztőjét.
A konferencia
elnökségébe
választolták
Révai József.
Horváth
Márton,
Hegedűs András,
Kiss
Károly,
Rónai
Sándor.
Hidas
István.
Harustyák
József,
Zsoli-
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pártból. Láng elvtárs nemrégiben
részvett levelezőink borgodmegyei
konferenciáján. Büszkén' mutatta
fel visszakapott párlkönyvét: A
párt megvédte őt, megtorolta a rajta
esett sérelmet. Láng elvtárs a konferencián azt mondta; ,,A múltban
az a közmondás járta: Mondj igazat, betörik a fejed. Az én esetem
bizonyítja hogy ma már ez máskép
van".
— Igen, máskép van.
Ideig-óráig érvényesülhet az ellenség keze vagy befolyása a
levelezőknek, bírálóknak üldözésében. De a párt előlib vagy
utóbb felderíti az Igazságot és
líiegércl'inell büntetéssel fogja
Stíj'.anl azokat, akik nagyszerű
katonáit, n beesii'eles munkisés parrszllevetezőket ii'düz'k,
A mi nagy párlunk Politikai Bizottsága szeptemberben foglalkozol;
a munkás, és parasztleveiező mozgalom helyzetével — mondotta ezután. — X Politikai Bizottság határozatot hozolI. amelyben hangsúlyozza :
„A leve'ezök népi mozgatom
párlunk és Népköztársaságunk

beinti demokratizmusának sarkalatos pontja, a dolgozók legszélesebb rétegelt közvetlenül
bevonja a párt- és államvezetés,
az ellenőrzés munkjáhu, megteremtve a bírálat és ünbírá'at
tömegméretű kibontakozásának
alapjait. Ezért minden olyan törekvés, amely a levelezők ü'dőzésére. leveleik cenzúrázására
irányul — párte'lcncs és a népi demokratikus rendszer elten!
megnyilvánulás."

nyec Mihály elvtársakat,
a MaA Politikai Bizottság ülésén nagy
gyar Dolgozók
Pártja
Politikai
szeretettel borzéiI a munkás- és pa.
Bizottságának
tagjait,
valamint
easzleveiező munkájáról a mi drága
Házi Árpád, Dénes István
elvRákosi elvtársunk. Nagyon nyomatársakat, a Politikai Bizottság póttékosan hangsúlyozta. hogy szertagjait.
Megválasztották
az elkeszl ösóge; nikrok,
pártszervezete,
nökségbe
q Pravda
képviselőjét,
Mihail
Avarkievics
Harlamov
ir.knek állemi nterveinknek minelvtársat,
a nemzetközi
munkás,
den erővel ki kell állntok azok melmozgalom
nagy harcos
lapjának,
lel!, akiket bírálatuk, levelezőmuna „Tartós békéért, népi
demokájuk miatt üldöznek s nem o.'ég
kráciáért"
képviselőjét,
a Zsenmegvédeni a levelezőket az iilddminzsibao,
a l'Humanité,
a Tryzéslöl, hanem teljes erkölcsi és
huna Litdit. az Unita,
a Rudé
zryatti elégtételt keli adnunk nekik,
Právó. a Neues Deutschland.
a
g keményen meg kell torolni az ülScanteia. c Rabotnic&eszko
Delo
dözést, a bírálat elfojtásának minés az Ósterreichische
Volksstimden esetéi.
me küldötteit.
Az
elnökségben
helyet foglaltak
sajtó
a magyar
A m u n k á s - és p a r a s z t l e v c l c z ő k j o g a i , k ő l e l e s s é g e i
és a levelezők képviselői
ls.

Ezután Betlen Oszkár,
a SzaA továbbiakban a m u n k á s és pa- ír a szerkotztő«égbe. már nem mabod
Nép
szerkesztőbizottságá- raszt levelezők jogait és kötelessé, gánlevelet ír, a közvélemény tolmának vezetője
tartott
beszámolót geit foglalta össze Betlen elvlárs. csa és ezérl helyes, ha levélírás
előtt tanácskozik dolgozótársaival,
Elmondotta hogy
a magvar levelezőmozgalom
helypártszervezetének tagjaival, igyekA Irve'ezfít nem válaszlják és
zetéről és
leladatairól.
ezik tényleg környezetének, dolgonem jelölik k'. Senkinek sínes
zótársainak véleményét, hangulatai,
jogában előírni, hogy u levelező
Betlen O s z k á r elvtárs b e s z á m o l ó j a
öröméi és panaszait közvolííeni a
[ miről írjon és miről ne irjnn.
iNeni akadályozhatja meg senki ab- ezeritebztőréghez.
Betlen Oszkár elvtárs
beszáA Szabad Néphez 1950-ben íjsz— A szerkesztőségekbe minden- ban, hogy bármelyik lapunk szer— A leve'ezök —
folytat l«
molója ekjén a fölszabadulás uiáni
azesen 27.408 levél érkezett.
nap tucatjával és százával érkez- kerzlőrégébe írjon. A szerkesztőséBellen efvlá s — támaszkodjanagyszerű eredményeinkről beszélt
1951-ben 8 ezerrel több, 35.408.
nek clyan levelek, amelyeik éleiül.!: gek sárthctellon joga, hogy azzal a
nak a pártszervezetekre és azok
s hangsúlyozta, hogy az építés teMegye párllapjainkbnz 1050 júé>s építőm unkánk kisebb-nagyobb dolgozóval tarkának levelezői kapvezetőségeire.
rén elért eredményeinkkel együtt
liusában 2500. 1951 juliusában
•hibáira, hiányosságaira figyelmez- csolatai, fjeivel akarnak.
Forduljanak hozzájuk tanácsért, benő, erő.södik, fejlődik dolgozó né4 ezer, 1951 decemberében 4937
tetnek. Bellen elvtárs példákkal
— Ez azonban nagy felelősséget szőjék meg velük problémáikat és
pünk. amely egyre ön tudatosabb
levél jölt
igazolta, hogy ezeknek a levelek- ró « levelezőre is.
sz-rkoszlösé- a pártszervezetek lámogarsák. kaa
gazdája országának. „Ennek a nönek
a
lelkiismeretes
kivizsgálása
vekedésnek és fejlődésnek nagysze- Közöttük az Északmagyairország. nagyon komoly eredményeket hoz, gekre is. A levelezőnek féliő gond- roljál; fel munkájuk nagy o röf orTámorű bizonyítéka a mi konferenciánk". nál, a Szolnokmegyei Néplapnál és fejlődésünk, építőmunkánk komoly dal keli megszerkesztenie levaíeil, rásál. a levelezők mozgalmát.
c
— mondotta — majd így folytatta: a Peslniegyei Népújságnál a legje- emelője. Fekete Mihály, a Szabad gondoskodni orról, hogy annak gassák — de ne lamogns ók sgyon.
Engedjék szélesen érvényesülni a
misdört adaia helytálló tasryen.
lentősebb a fejlődés.
— A kommunista újság alapNép levelezője magirta, hogy Bulevelezők saját hangiái. meglátá—
A
levelezőnek
a
legjobb
lelkivető lulajdonságu az iisszeíor.
— De a levelezőmozigalam fellen- gacJTvortóSloron a József Alltia-tszcs ismerete szerint kell kvctél megír- sai!. Tanácsaikkal szélesítsék ki a
eolfság a munkásosztállyal, a
dülésének nem egyedüli mértéke ez feloszlóban van, a csopori komoly nia, de ugyanakkor tisztában kell levelezek látóköréi, ne akarjál; szűdolgozók lömegelvel és ezért a
a számszerű emelkedés. Ennél is hibái miati egymásután lépnek ki lennie azzal, hogy amikor ő levelet kebb koi látok közé szorítani.
kommunista lapok minőig és
jelentősebb a levelek tartalmúban, a lagok. A levél nyomán indított
minden körülmények közölt heszerepében beállóit változás, a leve- vizsgálat kiderítette, hogy a csoport
A s z e r k e s z t ő s é g e k r e k o m o l y felelősség b á r u l
lyet
adn a k
hasábjatkon
lezők munkájában beállott vállozás. elnöke és a pártszervezet titkára
. a dolgozók hangjának, a dola levelezők iránt
Ma már a szerkesztőségbe érkező kiskirálycskodlck, ez vízcleli a csogozók leveleinek.
levelek zömét állandó Isvelezők ír- port züllésére. A kiskirályok leválhogy a nuinkás és falusi leve— A szerkesztőségek kötelessége,
A fasiszta elnyomás idején, a föld ják, akik szinle hivatásuknak ér. tása fordulatot hozotl a csoport fejlezők munkájuk folyamán tnhogy a maguk részéről is a legalá,
alatt titokbí® készült pártlapjaink zik, hogy lapjukat tudósítsák mun- lődésében.
posabban ellenőrizzék a levelok tar- " nuljanrk éc, neveljék kt magukis megtalálták az u'al a dolgozók kahelyük környékük eseményeiről
ban az aktív társnda'ml munÓrákon át lehetne sorolni azokat
talmát. A levelek közlése előli győtömegeihez és a dolgozók megtalál- eredményeiről és gondjairól.
kásnak cs újságírónak
azt az
a példákat, amelyek mutálják,
ződjenek mog arról, hogy az azokták az ulat a rendőrkopók egész falérzékét, amely né'kfil tcvc'ező
Iiogy n ml levelezőink jószemü.
ban foglaltak helytállóik, hogy a
kájétól üldöző't lapjukhoz. Párlunk
Olyan emberek a ml levelenem tartja teljesíteni kil'delé.
kritikus, népünk, hazánk ügvél
levélt tartalmáért olvasóik eiőlt, az
illegális lapjai, a „Kommunista", a
zőink, akik az egész nép, az
sét és amc'y nem nevelhető kl
forrón szerelő emberek, akik
egész r.ép elölt vállalhatják a fele„Dolgozók lapja" s a tízéves fennegégz ország szemével nézik
a tanításnak a s 1 " technikai
nemcsak igyekeznek, hanem nalősséget.
állóiul ünneplő Szabad Nép. ifjúmunkahelyük' környezetük kérértelmében vett mesterséges módgyon komoly eredménnyel igyesági szövetségünk lapja az Ifjú
déseit, akik leveleikkel ls küz— A szerkesztőségek feladata,
szereivel".
keznek segíteni n szocializmus
proletár,
rendszeresen
közöltek
denek azérl. liogy a helyi eredhegy gondosan
ta-.iulmányozzanak
mények országos eredményekké
munkás- és parasztleveleket, az elépítéséi.
minden egyes levelei külön-külön és
nyomatás legnehezebb éveiben is.
nőjjenek, hogy fejlődiésünk min- Ezért szereti levelezőinket a dol- tanulmányozzák a levekkel össze- A mnsikásoszínly s z á m í t
gozó nép, ezért gyűlöli őket ez el- ségükb.n ls
den akadályát és akadályozóját
a levelezők m u n k á j á r a
*—Tovább fejlődött a munkás- és
lenség, megkísérli, hogy fenyegeté— A szcrkeszlőségekhez — moneredményesen gyűrjük le.
paraoztlevelosés
a
felszabadulás
sekkel riassza el a levelezőt, megkí- dottá — naponta sokszor levél ér— Azt hiszem, nemcsak a Szaulán. A leveJczőmozigalom fejlődé- Olyan emberek a mi levelezőink, sérli üldözni, munkahelyéről kitúrni kezik és természetesen nem lehel bad Nép munkatársai és levelezői,
sének hatalmas ösztönző erőt adott akik teljesen átérzik, mit jeleni az, közvéleményünk bátor parancsno- távolról eom az összes, vagy a leg- hanem egész sajtónk munkatársai
a Központi Vezetőség 1950 február hogy ez az ország a dolgozó nép kait.
és levelezői mély meghato'leággal
több levelel közölni. De
.10-i ülése. Rákosi elvlárs nagy be- hazája, akik maguk is a gazda szeolvasták Rákosi elvtárs meleghangú
a
lapoknak
nem
szabad
beérszéde pártunk tömegkapcsolaluinak mével nézik üzemüket, falujukat,
A párt megvédi
üdvözletét a jubiláló Szabad Népniük
azzal,
hogy
számszerűen
erősítéséről, a pártonbelüli demo- az egész országot, olyan emberek, a becsületes l e v e l e z ő k e t
hez. Ez a legnJgvobb kilünletés is
elég
levelet
közölnek,
hnnem
krácia. a kritika és önkritika fej. akik együtiélnek ós éreznek a doljele annak, milyen nagy megbeúgy
kell
dolgozniuk,
hogy
a
legjól
ismerik
1 esetéséről. A
levelező-mozgalom gozók tömegeivel.
— Persze nem áll mindenki egyocsülés övezi a mi sajtónkat.
jobb a legjclen'.íisebb, a legjelfejlődéséről, jelentőségének növeke- azok gondjait ós örömeit, fi min- [jes kapcsolatban az amerikai im— Abban a megbecsülésben,
lemzőbb
leveleket
közöljek,
déséről tanúskodik az egyes szer- denről állandóan lelkiismeretesen, pe riaiistákkal aki a bírálatát cl.
amelyet a mi sailónk kivívott, nagy
kesztőségekbe érkező levelek meg- harcosan ^ ós szeretettel tájékoztat-. fojtja,
levelezőinkot üldözi. Sok úgy kell dolgczn'ok. hogy szerepel, szerepe van annak, hogy lakjatok,
jenek a lapokban a r.em közöli leDövekedetl száma is.
ják lapjukat.
esetben egyes helyi vezotők hiúsága, velek is, merítsenek azokból a szer- a munkás- a paraszl-és értelmiségi
elmélyítetsérlödölt'Pége, önteltsége vezet a le- kesztőségek cikkeikhez, írásaikhoz, levelezők segítségével
A levelező-mozgalom jelentőségéről
ték kapcsolataikat a do'gozók tövelczők üldözéséhez, a bírálat elfoj- az egész lap megszerkesztéséhez.
megeivel. egyre jobban ismerik
tásához. De a hiúság, a sértődöttBetlen Oszkár a továbbiakban a a csinois kis bajusznak az ötlete ség', az önteltség nem éppen szociaEzután Betlen elvtárs a levelezők azok minden problémáját, rajta
Londonból
vagy
Washingtonból
levelezömozgalom
jelentőségéről
nevelésiről beszélt.
tartják kezüket a dolgozó
nép
lista tulajdonságok.
beszélt. Elmondotta, hogy a mi le- .származik-e — teszi fel a kérdést a
A levelezők nevelésének formái ülőerén. ismerik azoknak örömeit
—
Országosan
Ismert
lett
Mave'ezöink egyre inkább rendszeres j L'fe „levelezője". És a Life vála
az ankétok, értekezletek,
egyéni es gondjait.
gony Istvánnak, a Szabad Nép
munkatársaivá válnak a lapjaink , 6zol: valószínűleg Achesoné az elbeszélgetési a levelezőkkel
—
— Dolgozzanak levelezőink abban
tömörkényi
parasztlcvelezőjénck
nak és ez is jelzi, mennyire a sőség, aki négy évvel idősebb.
mondotta. — Sztálin elvlárs a le- a büszke tudatban, hogy munkácsele.
Magony
elvtárs
leveleiben
Az ilyen Eden-bajuszkákkal nenép 6ajlója a nti sajtónk.
velezők neveléséről a következő- jukra 6zámit a mi
munkásosztáleleplezte a község vezelő állavel az Imperialista sajtó bárgyú
— A munkál, ég parasztteveleket mondja:
lyunk. a mi dolgozó népünk, szásaiba
beférkőzött
ellenséges
eleés
embertelen
zsoldosokat
a
koreai
zők mozgalma — folytatta —
„A munkás, és faluM levelezőmít rá a nagy. szeretelt pártunk,
meket.
frontra, ilyesmivel nevel üresagyú,
és ez a konferencia Is — raket, természelescn meg kell t a .
dolgozzanak abban a büszke tudatbecsületet nem Í6merő sztrájktörő- Az ellenség Ma.gony elvlárs ellen
gyogó bizonyítéka annak, hogy
nituni az újságírás-technika néban. hogv munkáinkat szerető gonhatalmas hajszát indított. Kizár Iáik
ket és chicagói gengsztereket.
.Magyarországon szent dolog a
mi minimumára. De nem ez a
doskodásra' fic-rti a mi drága
— A mi levelezőink munkája a pártbői, a földműverezöve'kezet.
do'gozó r.ép szabadsága, szent
legfontosabb. A legfontosabb az.
Rákosi elvtársunk.
úgy különbözik a Life-féle leve- bői. Rágalmazták, fenyegették. Ma
óíJlog a szólás, és sajtószabadlezőkétől, mint a tűz a
víztől, Magony elvlárs itt ül közöltünk,
A -vita s o r á n f e l s z ó l a l t a V i l i a r s a r o k
ság.
párttagsági könyvét visszakapta s
és a D é l m a g y a r o r s z á g egy-egy l e v e l e z ő j e is
A mi munkás- és parasztleveiező fényes nappal a sötét éjszakától. azok & funkcionáriusok, ekü; tűrték
Sok nagyszerű kezdeményemozgalmunk egyik nagyszerű
biellenség garázdálkodásait, koaz
zés szüleiéit már levelezőink
zonyítéka ann3k, milyen farizeus
Betlen Oszkár beszámolóját hosz- I A Szegedi Ruhagyár dolgozóinak
moly pár (büntetést kaplak.
munkája, levelei nyomán. Az
képmutatás a kapitalista országoksrantartó lelkes taps fogadta s u üdvözletét tolmácsolta- Elmondottá,
— Még egy e;et. L a ng Lajos konferencia résztvevői felállva, per- hogy üzemükben is vannak olyaelvtársak tudják, hogy a Rőderban szá'á'-6zabadságról, sajtószaelvtárs, a miskolci MAV igazgatómozgalmat Rőder Bé a elvtársbadságról beszélni.
i i g dolgozója, a Népszava cs az ceken át kitörő lelkesedéssel éltet- nok, akik mint Rákosi Mátyás elvnak egy levele indította el.
Igaz. a kapitalista lapok
szerlevelezője, o ték népünk szeretett vezérét, R á . társ mondotta —, november 30-i
kesztőségeinek is vannak levele' Az egész ország ismeri ma már Északmagyarország
beszédében, fékei terveink megvaNépszavának
írt
levelében
felhívja kosi Mátyást,
z6i, — "mondotta Betlen
elvtárs Szemén Erzsi traktoroslány nevét
Ezután megkezdődött a vita. Az lósításának. kerékkötői győze me.
a
figyelmei
arr
.
hogy
a
miskolci
a
és felolvasott egy „levelet", amely I Annakidején a Szabad Nép egyik
első felszólaló Vidákovics Károly inknek. v a nnak nálunk is fegyelem,
a „Life" c. amerikai folyóirat egyik j levelezője. Kovács István
hívta MÁV igazgatóságon vezelő állásban
fel rá a figyelmet és a Szabad | ül egy volt nyilas vészbírósági tag. vájár, a pécsvidéki bányászok üd- lázítók, notórius későnjövök, Igazo6zámában jelent meg.
vözletét tolmácsolta.
latlan műfzakmulasztók. Akadnak
Felszó'alt
' János, a Szc- olyanok, akik ug; a-n rom kéí-.sk
r.iiuasitanck igazolntlajtxti Ruha".vér do'gozó ja a „Dél- el. ti' n
»niü. de ami veszed' mesébe kegyemagyarország levelezője Í6,
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„Viharsarok" levelezője
lemlazítás: a nyolc óra jórészét el- szony a
felszólalásában elmondotta,
hogy
— Nekem is. mint levelezőnek — 1949 januárja óta levelez a Vihar,
éreztem — fel kell az ilyen jelenség sarokkal.
ellcui vennem a harcot — folytatAzóta úgy érnem, hogy más emta —, Ezt a sajtó nagy nyilvános- ber vagyok, mint aki azelőtt volságán keresztül meg is tettem s tam — mondotta —, Régen a kuaz eredmény nem maradt el. Két- lákok kénye-kedvének voltam kiízben írtam róluk a helyi sajtóban, szolgáltatva, most érzem,
hogy
névszermt, késési idejüket is fel- van szavam. A továbbiakban elmontüntetve, Nyomában január 25- óta dotta, igen nagy öröm a , hogy
z
egészen február l-ig egyetlen kéleveleivel
kifejezheti a dolgozók
sónérkező akadt, az is csak betegvéleményét. Egyik legnagyobb örösége miatt késett három percet.
me az volt. amikor levelével le— Az eddigi eredmények további leplezett egy kulákleányt, aki forjó munkára serkentenek és soha galmi tisztnek igyekezett beférkőznem feledkezünk meg arról, hogy ni — levelének megjelenése után
mi annak H sajtónak vagyunk ka.
a szegedi gyári munkásoktól több
tonái, arholy a kommunisták ügyét,
a szabadságra
vágyó
dolgozók elismerő levelet kapott. Befejezésül
ügyét viszi győzelemre, a legéle- felajánlotta, hogy Rákosi Mátyás
60. születésnapjáig, március 9-ig,
sebb osztályharcok közepette is.
Több felszólalás után Tolnai Im- a helyi MNDSz két tagját beszerréné, szikáncsi dolgozó parasztasz- vezi levelezőnek.

igyekeznek, hogy ugyancsak határidő előtt, április 4-re elkészüljenek
a Ti lapotok, a Szabad Nép szá.
mára az új, nagy rotációs gépek.
Ez a Németország Wilhelm Pieck
és Ottó Grotewohl Németországa.
— A nemzelküzl szolidaritás
megerősítése és a tapasztalatcsere területén új tényezőt jelentenek a nemzetközi levelezőkapcsnialok, amelyek a béketábor több országa között kiala.
kultak.
Remélem és kívánom, hogy ilyen
levelezőkapcsolat a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság dolgozói között
is létrejöjjön.
— A Szaftod Nép 10 éves jubileumán további nagy sikereket kívánunk Nektek. Megfogadjuk, hogy
folytatjuk harcunkot Németország
egységéért. Nem lehet és nem is
lesz már sokáig két Németország,
hanem egyetlen, egységes, demokratikus, békés Németország.
Kari Krnlin elvtárs felszólalása
Erőt ad küzdelmünkhöz a SzovKari Krahn a Német Szocialista Ez az a Németország, ahol a Pia. jetunió vezette békelábor erőinek
Egységpárt központi lapja, a Neues mag dolgozói teljes erejükkel azon baráti kapcsolata és szolidáris segítsége.
Deutschland
szerkesztőbizottsági,
E m i l Boconeios, a „Scanfeia" levelezőjének
nak tagja is felszólalt.
lógják.
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A dolgozó parasztok újabb tömegeit vonják be alapszervezeteink

az esti a l a p f o k ú p o l i t i k a i i s k o l á k r a

Csongrád megyében
ahhoz, elvtárs élesen bírálta azokat * ter*
hogy a II. pártkongresszus határo- melőszövetkezeteket, ahol szciktána,
zatát jól végrehajtsuk, egyik leg- elzárkózó szellem alakult ki. Ez a
fontosabb feladatunk a paraszti szektáns, elzárkózó szellem azt je.
kérdés alapos tanulmányozása. A lenti, hogy a termelőszövetkezeti
falusi pártmunkánkban előforduló tagok „begubóznak" saját szövetkehibák kilenctized részét kiküszöböl- zetükbe és rtem törődnek az őket
ni akkor tudjuk, ha elméletileg jól körülvevő, még egyénileg dolgozó
képzett, a párt parasztpolitikáját parasztok meggyőzésével éa több
helyesen alkalmazó
elvtársakkal helyen tszcsinkben az a hangulat
ütötte fel a fejét, hogy „elegen varendelkezünk.
.Kétségtelen, még egyelőre nem gyunk". Nem szükséges bizonyítani,
elég azoknak az elvtársaknak a hogy ennek a ezektari anizmusnak,
száma, akik jól ismerik és helye- ennek az álbaloldailiságnak a leküz.
sen alkalmazzak a párt parasztpoli- dése máról-holnapra nmm megy, hatikáját. Mi tehát a következő lépés? nem szívós politikai nevelő munka
Olyan elvtársakat
kell
nevelnünk eredménye lehet csak. Szívós politi.
akik képesek elsajátítani
és végre- kai nevető munkához pedig több és
hajtani
a párt
parasztpolitikáját. jobb propagandista szükséges.
Honnan vegyenek az alapszerVannak-e ilyen elvtársak? — vetődik fel a kérdés. Igen. Ezrével van. vezetek most, az oktatási év közienak a falvakon, az állami gazdasá- pén új propagandistákat? Honnan
gokban élenjáró dolgozó parasztok, gondoskodjanak új pártoklatókról?
akik becsülettel teljesítették az ál- Egyáltalán lehetséges-e ezt a fellam iránti kötelezettségüket; a ter- adatot megoldani? Lehetséges. Az
felszólalása
melőszövetkezetekben, akik élenjár- oktatási év derekán vagyunk. Nagy
—
Van egy Németország —
tak a munkában és gazdaggá tették számmal kerültek már ki az öthetes,
mondotta —, ahol a fasiszta Schrö.
Em.il Boconeios zsilvölgyi
bá- > lalkozoft. Rámutatott arra, hogy a szövetkezetüket; ezrével
vannak a háromhónapos pártiskolákról jóider bank és az amerikalak áltai nyász a Scanteia levelezője, a Ro- kongresszus, amelyen löbb,
mini azok, akik tetteikkel bizonyították képzett propagandisták,
akiknek
mán Mlinlfásnirl
la — ía
1 ,, _. ,
gyakorlati tapaszlalaluk
S S ^ S Sés ^más
L német
, ^ fasisz- munkásVpS s z s z - z n u ?
*ZS be, hogy pártunk nagy ügye, a me. megfelelő
Vcesonmayer
pa- zogazdaság szocialista átszervezése is van ahhoz, hogy megfelelő színtákkal együtt új rablóháborút éa testvéri üdvözletét
tolmácsolta.
és paraszl-levelezoinek
pontot
jelenlett mozgalmában
a munkás- és és a mellett varnak. Még egy lépéssel vonalon, eredményesen magyarázraszt-levelezők
támadást tervez a Szovjetunió bétömegek kritikájának fejlődésében. kell tovább mennünk. Ezt a meglévő zák meg a párt parasztpolitikáját.
— A levelczőmozga nni
mon.
keszerető népei és a népi demo.
A kongresszus után emelkedett a nagy politikai hadsereget képzetNem holnap, hanem még ma hoz.
dolta — n dolgozók sajtószakráciák országai ellen.
Scanleiához érkezeit levelek napi tebbé kell tenni. Ez a győzelem elő- zá kell kezdeni ez.kinek a tanfolyabadságának kifejezője. A megái'laga, s harcosabb lett a levelek feltétele és a II. pártkongresszus moknak megszervezéséhez két ok.
valósult szocializmus országában
— De van egy másik Németor6ze'.leme is. Hangsúlyozta, hogy által hozott határozat végrehajtásá- ból:
és a nép] demokratikus orszászág is, egy új Németország, a
a Román Népköztársaság munkás- nak záloga.
először azért,
mert
a
legfőbb
gokban a dolgozó tömegeknek
Német Demokratikus Köztársaság,
és paraszt-levelezői további munjoguk van nyiltun halla ni szaAlapfokú esli politikai iskolákon ideje, hogy minél több falusi elvamelyet testvéri kapcsolat fűz a
kájuk 6orán felhasználják a ma- „A munkás-paraszt szövelség. pár. társban váljon tudatossá a párt pavukat a sajtóban és ebben a
Szovjetunióhoz és a népi demokragyar sajtó levelezői I. országos tunk parasz'politikája, a termelő- raszt politikája;
formában is résztvesznek az
tikus országokhoz. Ez az a Németkonferenciájának tanulságait.
állam vezetésében. Ehhez hamásodszor azért, mert itt a taszövetkezeti mozgatom időszerű .kérország, aliol a dolgozók azon fá.
sonló mozga'om kap'lalista or.
Több értékes hozzászólás e l h a n g - dései" című anyagot tanulják rövi- vasz. Rövid idő múlva
megkezdődik
radoznak. hogy határidő előtt, ápszagokban sohasem fejlődhetett
zása ut'án lelkes taps közben aján- desen a hallgatók.
a munlca dandárja.
De a koratavarilis 4-re hazátok
felszabadulási
kl.
nagyo^n
alkalmasak
dékokat nyújtottak át a testvérpárSemmiképpen sem elégedhetünk szi hónapok
ünnepére elvégezzék vállait munparaszt.
Befejezésül a román munkás- és tok közperifi lapjai k ü l d ö t t e i n e k s meg azzal, hogy csak azok a párt. arra. hogy a falusi dolgozó
kájukat, a
Diósgyőri Kohászati paraszt-levelezők lavalyi első kon- ezzel
súg
jelentékeny
részét,
elsősorban
a
tagok
és
párlonkivülick
tanulmáelsónapi
tanácskozás
vé
Üzemek magasolvasztója számára. gresszusának jelentőségével fog-'f gélért.a z
alapos
pártoktatásnyozzák ezt az anyagot, akiket már kommunistákat,
részesítsük.
eddig is bevontunk a különböző ok- ban
Ez a kívánság már több helyről
tatási formákba, hanem be teli
vonni az alap- és középfokú esti is- felmerült, sőt, nemcsak mint kívánkolákba mindazokat a dolgozó pa. ság merült fel, hanem mint felajánrasztokat a falvakon és mindazokat lás. A kisteleki pártszervezet terüa termelőszövetkezelekben és az ál- letén folyó esti iskolák hallgatói
lami gazdaságokban, akik eddigi például felajánlották, hogy Rákosi
60. évfor.
munkájukkal azt bizonyították be, elvtárs születésnapjának
minden hallgató beszervez
hogy pártunk politikája mellett dulójára
a tanfolyamra
még két-lcél hallgamindig kiáltanak.
Az ENSZ közgy ütés február
l-i ülései
Még <>z nem lenne elég, ha csajt tót. Á kistelekiek kezdeményezése
Párizs (TASZSZ). Az ENSZ köz-1 Ugyancsak a február l-i plenáris
fellöltenénk a most folyó esti isko- követendő példa legyen a megye
érdekében ügyrendi cselfogás.
gyűlés február H teljes
ülésén ülésén foglalkozott a közgyűlés az
lákat. Új esli iskolák szervezéséhez többi pártszervezete részére is. Mi,
hoz
folyamodott
előterjesztették a Szovjetunió és a új tagok felvételének kérdésével.
kel] látnunk. Nincs fontosabb poli- osorugrádmegyeiek, aligha nyújthatKrnai Népköztársaság ellen irá-1 Az ezzel a kérdéssel kapcsolatba® Kijelentette, hogy a szovjet hatá- tikai kérdés ma a falusi pártszerve- nánk szebb ajándékot Rákosi elvnyuio hazug és provokációs Kuo- orábban előterjesztett három ha- r o z a t i
ióváhaovásáhnz zetek előtt, mint az, hogy a párt. társ születésnapja évfordulója al„
iavűB ,] at
mmlang csclszövényt, amelyet az tározali javadat közül a politikai
, •1
, ]
I tagság százaival, megyei viszonylat- kalimúból, mint azl, hogy jobban eln e m e l e B a DU6zta
USA erőszakolt aa közgyűlésre,
közgyűlésre, az bizottság
/ J ,i
ezolobbség, ha- I ban a párttagság ezreivel
bizottság szóiöhl^WM
szótöbbséggel hagyta ijóvá
, .
elsajátít. sajátítva a párt parasztpolitikáját,
ENSZ-ben Kína helyét jogsértő a Szovjetunió határozati javaslatát, n e m s z u k s e a v a n a szavazatok két- i tassák, tudatosítsák a párt paraszt- jobb eredményeket érjünk el annak
módon e'foolaló Kuomintang ügy- amely az alapokmány alapján le- harmadrészére.
\ politikájának
helyes, elhajlások, fer- végrehajtásában.
nök felhasználásával. A határozati hclöségel ad a tagfelvételi kérdés
dítések nélküli alkalmazását.
Azért A m u n k a mest.fnvíláuáhov, a hiBár
Nervo.
közgyűlés
elnöke
a
javas at indokolatlanul azt indítvá- igazságos megoldására.
fontos ez, mert ezek a kérdések a bák kiküszöböléséhez egyaránt az
megállapította,
hogy
az
amerinyozza, állapítsák meg, hogy a
kai küldöttség javaslata az a'ap- 'legközvetlenebb segítséget nyújtják szükséges, hogy nagy tömegekben
Szovjetunió nem teljesítette a KíA perui küldöttség által beterokmány és az ügyrendi szabályok a gyakorlati munkához, a termelő- vonjuk be a pértoktaiásöa, a most
nával 1945-ben kötött szerződését.
megerősítéséhez, a megszervezendő új tanfolyamokra a
jesztett határozati javaslat
megsértését jelenti, az amerikaiak szövetkezetek
J. A. Malik elvtárs, a Szovjeterőszakoskodásának engedve,
a ! termelőszöve'.kezelek felfejlesztésé- dolgozó parasztok százait, ezreit.
jelentós módosítása) ellenére Is
unió küldöttségének helyettes vekérdés megoldását a közgyűlésre hez, a pártszervezetek és a dolgoző Természetesen a régi tanfolyamokzetője felszólalásában
kimulatta:
— az USA politikájához híven
bízta. Iiymódon az angol-amerikai parasztság közötti kapcsolat elmé- nak is az a feladata, hogy megjaezt a hamisítványt az Egyesült Álmegkülönböztetést alkalmaz a
tömb szavazatainak
segítségével lyítéséhez és mindezen túl, népi de- vítsák tanulmányi fegyelmüket és
lamok sugalmazta, hogy elvonja a
— az alapokmány és az ügyrendi mokratikus államunk alapjának, a a most következő anyagot, a párt
népi
demokratikus
országokkal
világ közvéleményének figyelmétt
szabályok
semmibevevésével — munkás-paraszt szövetségnek meg. paraszipolilikáját kettőzött szorga.
szemben és előnyben részesíti
az amerikaiak távolkeleM agreszlommal és alapossággal tanulmáe határozták, hogy csak abban az erősítéséhez.
szióiának kiszélesítéséről. A szovaz USA.nak tetsző államokat.
esetben tekintik
elfogadottnak a
Mindannyian, akik itt élünk eb- nyozzák. A mi megyénkben ez az a
jet küldöttség nevében követette a
következő láncszem az oktatásban,
A harmadik határozati javaslat, szovjet határozati javaslatot, ha az ben a megyében, ismerjük munkánk amelyet falusi pártszervezeteinknek
provokációs
javaslat
vitájának
megkapja a. szavazásban rszétvevö fogyatékosságéit.
Jómagunk
is,
megszüntetését, illetve annak el- amelyet öt középamerikai ország k Ü
meg kell ragadniok. Ennek a láncküldöttsége terjesztett a politika!
^a ? ! l S é g e k s z a v a z a l a i n a k ^ á r - elvtársaink is sok hibát követtek szemnek segítségével falusi párt.
utasítását.
már
el
a
párt
paraszlpolitikájábsm.
bizottság
elé,
megkísérli
a
tagfelCsehszlovákia, Ukrajna, Bjelomunkánk színvonala növekszik.
Ezután következelt a szavazás. A megyei pártértekezleten Jegyinók
russzia é6 Lengyelország küldölte vételi kérdés alapokmányának meg.
A
szovjet
határozati
javaslatra
22
felelő igazságos megoldását meg.
támogatta a szovjet követelést.
szavazatot adtak, vagyis eggyel
A provokációs amorikai.kuomin- akadályozni
l
J. A. Malik elvtárs, a Szovjet- 1böabnb e ,ör|
. teint a politikai bizottságtang javaslat ellen 9 kü'dötlsóg
Háromszor leszavazták az olasz kormányt
ént szavazás alkalmával.
szavazott (a Szovjetunió, Ukrajna, unió küldöttségének helyettes ve- ,
A javaslat elten 21 küldöttség
Bjeloru czia, Lengyelország, Cseh' ze'öje a perui
határozattervezet
a képviselőházban
Szlovákia, Burma. Indonézia, India ós az öt középamerikai küldöttség szavazott, 16 küldöttség pedig taré.s Iza-ael). 24 küldöttség — közte rhatározati
javaslata
felett
gyakotózkodotta
a
szavazástól.
Az
USA
Róma, (MTI).
Az olasz kor- zött, aki nem akarta elrendelni a
Afganisztán, Argentína. Ausztrália, o ! t megsemmisítő bírálatában rá- küldöttsége által a csatlós küldöttmány háromszor egymásután ki- nyílt szavazást. A kormánypárti
Angiia, Belgium, Dánia, Svédor. cmatatott,
hogy
mindkét
javaslat
ségekre
gyakorolt
nyomás
eredméf'zág, ' Norvégia,
Franciaország", í é l i a egyforma az ENSZ alapok- nyeképpen a szovjet határozati ja_ sebbségben maradt a képviselőház- padsorokból szidalmak hangzottakéi
Egyiptom, Irán, Pakisztán, Sziria m á n Y megkerülése és a tagfelvé- vasat ellen szavazó küldöttségek ban a közalkalmazottak fizelésren- Gronchi irányában, mire a házeldezéséről szóló törvényjavaslat vitá- nök elhagyla az üléstermet. Miután
.Temen — tartózkodott a szavazástól' i
kérdés megoldásának akadáközött több olyan is volt. amely jában. A képviselőház az egymást a képviselőház többsége a nyill szaKét küldöttség nem szavazott.
' I lyozása. Hangsúlyozta, hogy
néhány nappal ezelőtt a politikai követe szavazásokkal megerősítette vazás mellett foglalt állást, a házIly módon — akárcsak a poli- ( a kérdés megoldásának egye.
bizottságban
még tartózkodott a azt a muft pénteken elfogadott mó- elnök ismét elfoglalta az elnöki
tikai bizottságban — 35 küla.ii,
.
, „. i...,,
szavazástól.
dűlt útját a
szovjet
határozati
dosító indítványt, amely a kormány széket. Az elterjedt hírek szerint
döttség a teljes ülésen sem tá.
eredeti javastalán túlmenő fizetés- azonban Gronchi le akar mondani.
javaslat
jelöli
meg.
moga(ta a kiiomintang-csclszö.
Ennek következtében
emelést ír elő a közalkalmazottak
Togliatti elviárs, ae Olasz Kom.
vényét.
A szovjet határozati
javastatot
a szovjet határozati javaslatot
számára, E szavazások során több munieta Párt főtitkára bejelentette,
A javaslat mellett szavazóit az támogatta Csehszlovákia, az Ukrán
minit 40 kereszténydemokrata kép.
— bár az megkapta a szavazatUSA és síz akaratának vakon enge- Szovieit Szocialista Köztársaság, a
viselő következetesen a kormány el- hogy pártja a kormány napirendi
indítványa ellen fog szavazni. Ez a
delmeskedő csatlósok.
többséget
—
a
plenáris
ülésen
Bjelorussz Szovjet Szocialista Közlen szavazott.
vita megmutatta — mondotta Togtársaság, Lengyelország, Irak és
Is — elutasítottnak tekintik
A De Gasperi-kormány most úgy liatti elvtára —, hogy a kormány
több más ország képviselője.
A szavazás után J. A. Malik akarja kiküszöbölni a csorbát, hogy az olasz parlamentet nem törvény,
Kitűntetlek
A perui határozattervezetnek az
amerikai-angol
tömb
szavazataielvtárs
leszögezte: ,,Ez azoknak az napirendi javaslatot terjesztett be hozó, hamem egyszerű tanácsadó
két csongrádmegyei levelezőt
vai történt elfogadása után a köz-1 ügyrendi cselfogásoknak következ- ós ezzel kapcsolatban felvetet te a bi- testületnek tekinti, amelynek nincs
zalmi kérdést.
A
Népköztársaságunk
Elnöki' «YÜlés áttért a szovjet határozati ménye. amelyeket az amerikai tömb
joga a dönlésre. Mindössze tiz milGiuseppe di Vittorio elvtárs meg- liárd lírától van szó, tehát a korTanácsa a magyar népi demo-, Javaslat fololiU szavazásra.
a z USA-nak engedelmeskedő gépies
többség segítségével alkalmazott." állapította, hogy a kormány meg mány által előirányzott köllrógvekrácia érdekében a sajlólevelezés : Mivel várható volt, hogy a haterén végzett értékes munkájuk el-,
Ezután az öt középamerikai or- akarja csorbítani a parlament jo. it'Sai hiánynak alig egy százalékúról.
tározati
javaslatot
a
plenáris
ismeréséül Magony H. Istváln tö- j
szág határozati javaslatát az ameri- gát arra, hogy eldöntsön egy eléje De Gasperj mégis „kommunista
ülésen elfogadják, az USA képmörkényi egyénileg dolgozó pakai-angol tömb szavazataival elfo- terjesztett kérdést. A kormány az- meslerkedésről" beszél. Ámde a vita
ért akar nyíltan szavaztatni napirasztnak a Magyar
Népköztársaviselője ennek megakadályozása
gadták.
rendi indítványa fölött, hogy a középpontjában álló módosító javassági Érdemérem ezüst fokozatát,
pártvezetőség ellen lázongó keresz- latot Cappugi kereszténydemokrata
Orbán Károlynak az ásotthalmi álténydemokrata képviselőket megfé- képviselő terjesztette elő és nekem
lami gazdaság
konyhavezelőjének
i nincs tudomásom arról, hogy ő át.
pedig a Magyar Népköztársasági A békéért folytatott harc hűséges segítőtársa lemlítse.
Érdemérem bronz fokozatát adomáA szavazás módja miatt heves I lépett volna a Kommunista Pártba
nyozta. Ezenkívül kitüntettek még
összecsapásra került sor a keresz. |— fejezte be felszólalását általános
óbb levelezőt az ország különböző
ténydemokrala többség és Gronchi derültség közben Pa:mi.ro Togliatti
• izéből.
Lero§zténydemokr.aia házelnök kö- 'elviáiB

Az USA képv'seláe ügyrendi cselfogásiioz íolyanodolt
a Szovjelun ó 'avasiatának, a népi demokratikus országolt
felvételének meghiúsítása erdeiében
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Három népnevelő készfii a Textilkombinát minta népnevelő értekezletére
'A Szegedi Textilkombinát párt- | megértette azt is. hogy a
napi
szervezetének III. alapszerve nagy újságolvasás
mennyire elősegíti őt
feladatra készül. Február 5-én a termelésben. Azóta is rendszesen
minta népnevelöértekez'.etet tarta- együtt olvasunk és vitatunk
meg
nak. Erre a nagyjelentőségű érte- ' egy-egy kérdést" — fejeződik be
kezletre a népnevelők már napok- Farkashegyiné elvtársnő jegyzetkal előtte felkészültek.
Agitációs füzetében az aláhúzott rész.
munkájuk során 6zerzett tapasztalataikat felvilágosító munkájuk eredKmetykó Lajosné
ményeit összeírják, hogy azokról
beszámoljanak, s a továbbiakban sztahánovista kártolós is felkémég nagyobb sikerrel végezzék fel- j szült már a minta népnevelő érteadataikai. A minisztertanács ván- i kezletre. Kmetykó Lajosné
népdorzászlajának
elnyerésében
a nevelő felelős, öt népnevelőt osztermelés állandó
emelkedésében ! tollak be hozzá. Agitációs mundöntő szerepük volt a népnevelők- ! kájuk nyomán szép
eredmények
nek. Politikai felvilágosító
mun- 1 születtek meg a kártoló üzemkájukkal serkentették a dolgozókat ' részben.
a terv maradéktalan teljesítésére.
— Sikereink egyik alapja,
—
A népnevelőknek döntő többsége meséli Kmetykóné elvtársnö,
—
igen jó módszert alkalmazott
az hogy a népnevelő értekezleteken
agitációs
munkájában.
Ezekről rendszeresen részt veszünk. Az itt
számolnak majd be kedden a minta kapott szempontok alapján végez"
népnevelő értekezleten. A beszá- ! zük munkánkat. Mint népnevelőmolókai
készítik mo6t nagy gond- felelős a felvilágosító
munkából
dal e1"
Texti'kombinát pártszer- én is kiveszem a részem. Egyik
vezet uí. alapszervezet népneve- alkalommal
észrevettem,
nogy
lói.
Bozsó Júlia, aki nemrég
került
csak a kártoló géphez, a vékony,
hibás fonalat nem szedte ki az
Farkashegyi Józsefné
anyagból. Mint népnevelő beszélelvtársnő
Jegyzetfüzetének
már gettem el Bozsó Júliával. Megneki: mit szólna
ő
harmadik lapja telik meg apró be- magyaráztam
hibás
tűkkel. A sűrűn teleírt
papírlap ahhoz. ha a textil üzletben
át,
az eddig végzett munkájáról szá- árut kapna. — Nem vennéd
át is
vennéd,
mol be. Egyes részeken alá van- vagyha véletlenül
éreznéd magad.
—
nak húzva a sorok, a beszámoló- becsapottnak
mondottam Bozsó Júliának.
—r A
jának legérdekesebb részét jelzi. hibás,
a selejtes anyaggal
te is
Miről szólnak ezek?
...Agitációs becsapod államunkat.
Bozsó Júlia
munkám során sokat
beszélgettem megértett engem. Munkáját toÁbrahám Júlia gyűrűs
ionónövel. vábbra is ellenőriztem.
Gyakran
Többszöri
beszélgetésünk
után azt megkérdeztem
Kovács
Dezsöné
tapasztaltam,
hogy Ábrahám
Júlia szalagegyesítöt, aki Bozsó Júliától
egyáltalán nem olvas újságot.
— !; kapja az anyagot, hogy van-e paHogyan tudsz dolgozni e nélkül — nasza. örömmel vettem tudomákérdeztem. Ábrahám Júlia
elmondta. sul, hogy beszélgetésünk óta jó
végez Bozsó
hogy ő azért nem olvas, mert nem minőségű munkát
érti meg ami az újságban
van. Júlia.
Saját Szabad Népemet adtam
oda
A minha népnevelő értekezleten
neki és megjelöltem
egy
cikket másról is beszámol Kmetykó Lahogy olvassa el. — Majd
másnap josné. A kártoló üzemrészben egy
megvitatjuk
— mondottam
neki. hónappal ezelc^t nagy rendetlenÚgyis történt. Másnap munka után ség uralkodott. A különböző anyahosszan elbeszélgettem
Ábrahám gokkal teli kannákat összecserélJúliával
és a cikk
megvitatása ték. Természetesen ez a minőségi
után rámutattam
a
tanulságokra. munka rovására ment. A népneÁbrahám Júlia megértett engem, s velók teremtettek rendet itt is.

Szűcs

Felvilágosító munkájukkal minden
dolgozónak megmagyarázták, hogy
milyen kárt jelent ez úgy az
üzem, mint népgazdaságunk számára. Az agitációs munka
használt. Rend van a kártoló üzemrészben. Kmetykó Lajosné
népnevelőfelelős a minta népnevelő értekezleten Juhász Mihálynét, Bagó
Istvánt, Nagy Júliát külön megdicséri majd a jó népnevelő munkájukért
Szekeres Jánosné
népnevelő a munkafegyelem megszilárdításáért folytatott agitációs
munkájának eredményeiről számol
majd be.
— A hozzám beosztott dolgozók
közül Balta Sándorné kereszt orsózó
egy időben mindig az utolsó percben érkezett munkahelyére. Természetesen így nem tudta kihasználni
kellően a 8 óra munkaidőt — meséli Szekeres Jánosné elvlársnö. —
Hosszan beszélgettem el vele és különböző szem no-1! okkal magyaráztam meg neki, hogy mit jelent az ó
pontatlansága.
__
Hanyagságod
miatt, mondottam Balja Sándornénak, m a még dekák, holnap-holnap-1
után már több kilogramm foná
vesz kárba. — Te nem örülsz üzo.
műnk eredményeinek? Azt akarod
hogy elveszítsük a minisztertanács
vánidorzászlaját? — kérdeztem tőle.
— Azt is elmondom majd a minta
népnevelő értekezleten
mondja
tovább Szekeres Jánosné —, hogy
az agitációs munka után Balla Sán.
dorné nem késik, nem hiányzik és
előirányzóit tervét 128
százalékra
teljesiti.
A Texlilkombinát pártszervezetének III. alapszerve tehát nagy gondot fordít a minta népnevelő értekezlet sikrrére. Az élenjáró népnevelők valamennyien
beszámolnak
majd munkájukról és munkájukban
szerzett tapasztalataikról, hogy társaiknak új szempontokat adjanak s
ezzel még jobban megerősítsék az
agitációs munkáltat, ami a termelés
vonalán újabb sikereket jelent, jelenti, hogy jól védik a békefront rájukeső szakaszát.

Györgyné ÚJ FELAJÁNLÁST

A vetélök csattogása, a gépek 1 Boldog, örömteli életet él most'
hangos zúgása tölti be az Ujsze- Szücsné elvtársnő. A gyár,
amit
gedi Kendergyár szövőtermét. Pi- ,valamikor gyűlölt, második
ottros-, kékkendős fejek ftajolnak a [honává vált 19 éves leánya, aki-1
gépek föfé. A szövőnők szorgosan nek születésénél megfogadta, hogy
dolgoznak, lelkes munkájuk nyo- sohase engedi az egészségtelen
mán egyre nő a készárúk méter- üzembe, ma
6zámá. Végig a termen mindenütt
tisztaság. A gépek fölött 3—4 mé- a mellette lévő szövőgépen,
ter hosszúságú vörösszínű plakátokra festett betűk hirdetik, hogy az egészségtől majd kicsattanva
A
felszabadulás
óta
az Ujszegedi Kenderszövőgyár dol- dolgozik.
gozói harcolnak az 1952-es év első napról-naDra szebbé vált élete.
negyedévének határidő előtt való
Ez^c a gondolatok ébredlek fel
teljesítéséért. De mást is hirdetnek benne, amikor megtette felajánláezek a plakátok. ,,Tettél már leiszületésnapajánlást Rákosi
elvtárs
születés, sát Rákosi elvtárs
napjára?"
ez a figyelmeztető fel- jára. Alaposan átgondolta, hogy
irat már régebbi. Alig pár méter- mit is tegyen. A szeretet, a hála,
rel arrébb egy másik feliratról
másról értesülünk: „Dolgozóink 97 amelyet a Párt. Rákosi elvtáns iránt
százaléka
megtette
felajánlását érzett, a következőkre késztette:
március 9-re".
Az első negyedévi tervük sikerének biztosításáért, Rákosi
elvtárs 60- születésnapjának tiszteletére telt munkafelajánlások teljesítéséért folyik most a harc az Ujszegedi
Kenderszövőgyárban. A
vetélök is vígabban csattognak, a
szálak ritkábban szakadnak, mert
mindenki az eddiginél még nagyobb

TESZ

Szűcsn-é elvtársnő. Munkája közben
gyakran áttekint a mellette lévő
szövőgépekhez. Anyai 6zívét büszke öröm tölti el, amint leányára
tekint. A 19 éves Szűcs Júlia Rákosi elvtárs születésnapjára
tett
vállalásuk sikere érdekében
versenyre hívta ki
édesanyját.

A Pravda cikke a nemet jjfisiszták
sztálingrádi
megsemmisítésének
9.
évfordulójáról
Ictték meg országunkat, hanem ellenkezőleg. életre keltetlék népünk
kolosszális energiáját, még jobban
megerősítették a munkások és parasztok szövetségét, a Szovjetunió
népeinek testvéri baráLságát.
A sztálingrádi csatában egész
nagyságukban feltárullak a Lenin
—Sztálin pártja á'tal nevelt szovjet emberek értékes érkötési é s
politikai tulajdonságai: határtalan
odaadásuk a haza Iránt, lángoló
hazafiságuk, sziklaszilárd kitartá.
suk,
1943 február 2-án a történelmi
jelentőségű sztálingrádi rsata a
szovjet csapatok teljes győzelmével végződött. A Nagy Honvédő
Háborúban gyökerrs fordulat álltbe. Szilárdan a szovjet parancsnokság kezébe került ettől a pillanattól kezdve a hadműveletek
terén a kezdeményezés. A szovjet
hadsereg Szakadatlanul harcba vetette azokal az újabb tarta'ékokat,
amelyeket a szovjet nép ferem'eff
meg a liáhoiMí éveiben, egvrc növekvő erőve'. Szakadatlan csapásokat mért az eVenségre é s támadásaival nyuga'ra űzte az e'Ienségef.
A sztálingrádi csalávat megkezdődött a német fasiszta hódítók kiűzése hazánk területről.

A Pravda A. Rogyimccv gárda,
altábornagynak, a Szovjetunió kétszeres hősének cikkét közli „A
szovjet nép történelmi győzelme"
címmel.
Kilenc évvel ezelőtt — irja Rogyimccv — 1943 február 2-án ért
véget a történelem legnagyobb csatája: a sztálingrádi csata, A z sztálingrádi győzelemben a s , a ! i n l
hadvezetés zsenialitása, a szovjet
hadművészet testesül meg. Ez a
győzetem a Szovjetunió hatalmas
erejének, a s z o v j e f
fegyveres erői folü'mulhatat'an vitézségének, példátlan hősiességének és
dicsőségének tanúbizonysága.
A cikk ezután hangsúlyozza,
liogy a szovjet hadsereg egymagában törte el a hitleri Németország
gerincét, amelynek rcndr'kezésérc
állt az egész megszállt Európa
technikája és gazdaság) élete.
A sztá'ingrádi csatában nagyszerűen nyilatkozott meg a s zov jct ál'am és fegyveres erői törhehetctlcn ereje, n sztá'int hacTtudománynak és hadiművészetnek a német imperia'izmus reakciós hadvezetési c'mé'ete fölötti fö'énye.
Mint a kís'íhbi események bizonyították — írja a továhb'akban
líogylmeev —. a szovjet hadsereg
á'mene'l hets'kerel nem gyeníri-

Békeőrséggel védik a békét
a Ruhagyár legjobb dolgozói
A Szegedi Ruhagyárban a leg.
utóbbi béke röpgyűlésen békénk védelmére
megindult a békeőrség
mozgalom. A munkatermekben a
béke titkárok ismertették a békeharcunk időszerű kérdéseit és eze.
ken a röpgyűiéseken alakultak meg
a békeőrségek, amelyekben az üzem
munkásai és irodai dolgozói együtt
harcolnak a béke biztosításáértA békeőrségnek máris szép eredményei mutatkoznak. A Vörös Csillag teremben
Pozsgai Lászlóné
felajánlotta, hogy ICO százalékról
170 százallékra emeli tejesítményét
és ezzel szemben 190 százalékot ért
el. A szabászaton Nagy Lajosné
150 százalékos teljesítmény helyett
200 százalékot vállalt,
és 214-et
teljesített. Polesz József 175 százalékról 197 százalékra emelte teljesítményét a 180 százalékos vállalással szemben. A Lenini-teremben

„Vállalom.
hogy március 9-re 51az anya és a leánya. Szűcs Györgyéri.
napos tervelőnyt szerzek 100 száza- nél azoinban még egy öröm
Az
Ujszegedi
Kenderszövőgyár
i lékos minőségi munkám mellett, a
hulladékot
0.6 százaléktól
0.5 szá-.versenyfelelőse épp most
jelenti,
zalékra csökkentem• A „10 perces, hogy Rákosi elvtárs születésnapjára
mozgalomhoz"
csatlakozom.
Ezen tett vállalásának azt a
pontját,
idő alatt egyetlen
egyszer
sem hogy 5 napos tervelőnyt szerez:
fogok késni vagy igazolatlanul hi- teljesítette. Szücsné elvtársnö nem
ányozni és az átlagos 135 szcízalé-, is tud 6zólnl az örömhír nallatára.
kos termelésemet
továbbra is tar- Miközben a vel'élöben új anyagot
tom".
így
szólt
Szűcs
Györgyné j tesz, erősen gondolkozik, majd hir— Rákosi elvtársat közelebbről ,
telen a versenyfele'őshöz fordul:
még nem láttam, nem is beszéltem eVlársnő felaiánlása.
És ami a legszebb! Ez a felaján— Elvtárs! írja a felajánlási lavele — meséli Szűc6 Györgyné elvtársnö — segítő kezét azonban lás nemcsak papíron van meg. A pomra, hogy szeretett Rákosi elvmind a családi életemben, mind a nap minden órájában felajánlásá- társ születésnapjáig újabb 10 napo6
nak . túlteljesítéséért
dolgozik, tervelőnyt szerzek!
munkahelyemen érzem,

Vendrei Irén békebizottsági titkár
28 darabos termelését 40-re emelte
holott 33 darabot vállalt A Vörös
Zászló teremben Czirok Rózsa megígértet, hogy 90 darabról százra
emeli termelését és ezzel szemben
180 darabot teljesített. Kolompár
pedig felajánlotta, hogy 134 százazalékot ajánlott fel és 200 százalékot teljesített, Bartucz Rozália
és jó munkájával 163 százalékot
Iákról 142-re emeli teljesítményét
és jó munkájával 163 százalékot
ért elMindezek a példák is bizonyítják, hogy a Szegedi Ruhagyár becsületes
dolgozóinak szívügye a
béke védelme- Minden erejükkél a
Szovjetunió áltat vezetett béketá.
bort igyekeznek erősíteni és küzdenek a háborús uszítók ellenHerédl Lászlóné
békefelelős

Az Ásolthalmi
Állami Gazdaság
dolgozói
sajíóelőftzetésgyüjléssel
is készülnek
március 9-re

Kél hét óta tart már a verseny. Az
Az Asotthalmi Állami Gazdaság
eredmények eddig még egyenlőek. dolgozói lelkesen készülnek március
Tervteljesiíési átlaguk mindkettő- 9-ére, Rákosi elvtárs születésnap,
jüknek 135 százalék. Reggel azon- jániak méltó megünneplésére. Erre
ban megbeszélték, hogy új ered- az alkalomra a ,,Micsurin" üzemményeket hoznak létre. Az óra j egység versenyre hívta ki az 5.
szeminárium
11-et mutat- Szűcs Júlia eddig 150 számú üzemegység
hallgatóit. Továbbá az ásotthami
százalékot, édesanyja 155 6zázalé- j
Állami Gazdaság versenyre hívta
kot termelt. Boldogan nevet össze ki a Csongrád megyei községi állami gazdaságokat, tszcs-k, gépállomások dolgozóit sajtó előfizetés

figyelmet fordít munkájára.
Haját szorosan lekötötte a piros
kendövei, hogy a hajtincsek
ne
zavarják munka közben. A reggeli hideg miatt felvett kis barna
mellény a gép végéhez kerül. Nincs
már rá 6zükség. Szűcs Györgyné
elvlársnö a munkától áttüzesedve,
kipirult arccal végzi feladatát. Huszonkét éves tapasztalata fűzi a
két szövőgéphez. Minden csavarját, minden alkatrészét ismeri már.
Kisebb javításokat maga végez el,
hisz ióbarátok ketten, a gép és az
ember. Huszonkét évvel
ezelőtt
máiképp volt. Átkozta azt a percet,
amikor először a gyárba
lépett,
Ugy érezte akkor, hogy a gép
tönkreteszi életét. Sokat verejtékezett, szükség volt minden fillérreNem is szeret erre gondolni. De
még:s mostanában egyre sűrűbben
jut eszébe régi élete, mióta Rákosi
elvtárs születésnapjára tett felajánlásán dolgozik.

A szovjet n é p t ö r t é n e i m i győzelme

szervezésre. A Szabad Föld-re 80
új előfizetőt, a Szabad Népre 1X2,
a ,Viharsarokra, valamint a Dél.
magyarországra
12—12 előfizetőt
szerveznek be március 9-ére. Hogy
vállalásukat sikerre vigyék, meg.
fogadták, hogy elsősorban üzemük
dolgozóit szervezik be előfizetésre.
Január 23-án a Szabad Földre húszan fizettek elő az Ásotthalnv Állami Gazdaságban.

A Szegedi Hűtőház
dolgozói
vállalták,
hogy március 20-ra
befejezik
első negyedévi
tervüket
1951 novemberében készült el
Szeged új, korszerűen berendezett
hűtőháza. Régen három hűtőház
volt Szegeden,, valamennyi elavult
technikai berendezéssel s így a három együttes kapacitása csak har.
mada volt a mostaninak.
Az új hűtőházban mélyfagyasztó
alagutat is építettek, ahol minusz
50 fokra lehet hűteni, mig a régiekben minusz 20 foknál nagyobb
hideget nem tudtak elérni. A belső
anyagmozgatás
meggyorsítására

A földművelésügyi

kézhajtású liftek helyett automata
lifteket szereltek be. Ezenkívül az
áru ki- és berakodását a mintegy
500 méteres ipari vágány építésével könnyítették meg,
A modern üzemiben jól halad a
munka: január havi tervüket ja.
nuár 22-ón teljesítették. A dolgozók Rákosi elvtárs születésnapjának
tiszteletére vállalták, hogy első negyedévi tervüket március 20-ra befejezik.

miniszter

közleménye

március 10-ig engedélyezik
az új termelőszövetkezetek és csoportok alakulását
A
földművelésügyi
miniszter
közli, hogy a tavaszi munkákra
való tekintetlel az idén is március
10-ig engedélyezi az új termelőszövetkezetek és csoportok alakulisát.

Ezért az eddig alakuló lermelőSzövetkezelek éö csoportok engedélyezés iránti kérelmüket, az alakulási jegyzőkönyvvel együtt leg"
később március 10-ig juttassák el
a földművelésügyi minisztériumba.

Ind óban fokozódik az éhség
Prága (TASZSZ).
A Telepress a helyzet más körzetekben is, ahol
Indiából, i a szárazság következtében silány
Hírügynökség
jelenti
hogy Madrasz államban fokozodik volt a termés. Az Amerikai Egveaz éhség. Bhadracsala körzet takó- sült Államok úgynevezett ,.é!e!misai levelekkel és gyökerekkel táp- szerajándéka" használhatatlan, milálkoznak- Az élelmiszeráruhézak vei a küldött búzában rengeteg a
áruhiány miatt bezártak. Hasonló I íéreg.
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Messzemenő segítséget nyújt a
tanulmányozásában

marxizmus-leninizmus

n PBRTOKTITIS

Pártunk Politikai Bizottságának
1949 október 20-i határozata megállapítja, hogy a szocializmus! építeni, az előttünk álló na>gy feladatokat megvalósítani, a z imperializmus ellen, harcolni crak úgy leszünk
képesek, ha állandóan emeljük pro.
paganda munkánk cszmokpolitikai
színvonalúi, növeljük párttagságunk
marxista-leninista
felkészültségét.
Ennek a föladatnak elvégzésében
komoly szerepe van a Párloktetás
Házának. Ezeket a feladatokat a
Polilikai Bizottság 1950 május 17-i
határozata, jelöli" meg párttagságunik és funkcionáriusok előtt

retnék". Az ilyen hangokat megülő
elvtársak nyilván nem jól
fogják fel a z oktatás, saját maguk
továbbképzésének kérdését. A tanuláshoz való viszony mértékadója
a tanulási lehetőség megteremtésé,
ért kifejtett tevékenység, napi munkánk rendszerezése és így tovább.
Harcolni kell a z ellen a helytelen
nézet ellen is, amely úgy igyekszik felvetni a kérdést, hogy
én
gyenge vagyok ugyan a konferenciákon. de a pártnak mégis jó „gyakorlati" munkása vagyok. Nincs jó
gyakorlati munkás gyenge elmélet;
felkészül tsógigiel! Az ilyen elvtárs
N ö vto-kedjék
nemhogy a holnapot, d<e a mát sem
a7 o k t a t ó m u n k a tartalma ludja kellően értékomi és a következtetéseket levonni. Az ilyen jó
A Pártoktalás Háza feladata az „gyakorlati" elvtársaknak tartalom
eszmei-politikai szinvonal emelése, nélküli a munkája, mert abból hí.
sa. agitációs mumltának tartalommal ányzik a forradalmi elmélet, s munvaló megtöltése, agitációs érvek ki- kájuk minden elvi alapot nélkülöz.
dolgozása. Növelnünk kell párttag- Gyakorlati munkánk fejlődésének
ságunkban s általuk a szélos dolgozó lömagokbcn a marxista-leni- előfeltétele marxista-leninista, műnista elmélet felé való vonzódást, veltségünk növelése, mert az elmégyakorlat kölcsönhatással
antcly alkalmas talajt teremt a let és
.mar.x izm us-1 ennn izmus
megi smeré- áll egymással szemben, egymástól
sérr és annak a gyakorlatban való azok elválaszthatatlanok..
alkalmazására. Tisztázni kell min•den vitás, a tanulást megnehezítő
Rendszeres elméleti
elvi kérdéseket s következetes har- és módszertani tanácsadás
cot keli folytatni minden ellenséges
ideológiai befolyás ellen, mint a A Pártoktatás Házának harcot kell
szociáldomagógia, a szindikalizmus, folytatnia minden helytelen nézel el.
opporluniznuts, stb. Érvényt kell len, az elmékI lebecsülése megszűnszerezni a materialista világnézetnek. széles körben a tudományos te lése mellett az eszmei színvonal toelőadások íiv gts.riá-sával. amely egy- vábbi emeléséért. Ezért rendszeresíben harcot jelent az idealista vi- teni fogjuk az oktatási formák külágnézet, a kleri kai izmus elten i». lönböző témaköreiből a magasszínvoA rárloktalás Házának úgy kell nalú, a hallgatóság fejlettségének
végeznie munkáját, hogy a szerve- és igényességének megfelelő konzett párldklatási hálózat kiszélese- zultációkat, amely elősegíti a kondése mellett növekedjék oklatómun- ferenciákra való felkészülést.
az
MMc tarlel ina is. El kell érni, hogy anyag alapos megértését és elmélyíaz 195.1^—52.es ok I al ári évadban a tését. Bendszerpsitoni fogjfuk a hemult oklatási évaddal
szembeni tenkénti elméleti tanácsadást, ami.
mennyiségi változás minőségi vál- ltoris a káderképző,
a politikai, a
tozásba menjen át.
propaganda iskolán tomiVi elvtárEzeknek a feladatoknak a meg- sak nemcsak a vitás, nehezen értv a lósitá?ára megvan minden lehető- hető kérdések megoldásához kap.
ség, mert ezen a téren is segítenek nak segítséget hanem egyéb móda Bolsevik Párt mellett működő szertani támogatásban, is részesülpártlcabincl leknek kiaknázhalallan nek a Pártoktatás Hágában.
tapasztalatai. A szovjet nép a pártA Pártoklatás Háza az elméiéti
kabínelt krc úgy tekint, mint máso- és módszertani tanácsadás mellett
dik otthonára, azért, meri részükre segítséget nyújt az ott tanuló elv.
már nemesek a munka, hanem a társaknak a különbjó-ö témakörök
rendszeres tanulás, a leninizmus, a
párltörlénel, az orosz nép nagy tör. feldolgozásához szükfeéges iroda'.om
1 értelmi múltjának tanulmányozása összeállításában, rendszerezésében.
is
életszükségletté váll. Ahhoz, Elősegítik a tanulókat az anyagok
hogy a párlkabinetlelthez hasonlóan megértésében és elmélyítésében az
bctöHhcssük hivatásunkat, meg kell összegyűjtött szómtól telő eszközök,
erősíteni, szorosabbá kell tennünk a térképek s grafikonok. A Bolsevik
tömegekkel való
kapcsolatunkat, Párt életét képekben visszatükröző
amely nélkül eredményes munkát képsorozatok.
s mindenekelőtt a
l egezni czene a területen sem lehet. párl jól felszerel i könyviára és tuHe meg kell, hogy javuljon elsősor- dományos
folyóirata fetbecsülhcban a párt és vezető állami és hctetlen eegitséget nyújt
a tanulókgazdasági
funkcionáriusoknak . a nak. A Pártoktatás Háza
tanulótanuláshoz, a Pártok tatás Házához
a viszonyuk unnál in inkább, mert termei külsőségében is megfelel a
parttagságunk s a széles dolgozó tö- követelményeknek. A nyugodt, tiszmegeit róluk vesznek példái, tőlük ta, világos és fűlött helyiségek
kívánnak lanulini. Növelnünk- kell t. egész nap a lanülni akaró párttagPártoklalás Házának aktivahálóza. ság rendelkezésére állanak. A párt
ttit, amelynek eredménye nemcsak a anyagi és szervezett formában ta
Párloklalás Házának látogatottsága nagymértékben elősegíti a tagság
terén mutatkozik mog, hanom a kü- tanulási lehetőségét, s párttagsálönböző ollclalási formákon kétséget gunknak élnie kell ezzel a lehetőkizáróan meglévő lévén nézetekel séggel sajótmaga és a szocializmus
hoz frlezínro tisztázás céljából.
építése érdekében.

Teremisük meg
a tanulás lehetőségét!
Sztálin elvlárs a Szovjetunió fejlődésének népi dennokráciiánik jelenlegi fejlődésével megegyező szakaszán azt mondotta: ,,Ha kádereinket a munka minden területén
ideológiailag ki tudnánk képezni 03
IJolilikaálag
annyira
megedzeni,
hogy szabadon ludnának tájékonédni a b:lső és nemzetközi helyzetben, ha teljesen érett marxista-leni.
aisIákká ludinánk őket tenni, akik
komoly hiba nélkül tudják megoldani a t ország vezetésének kérdéeeét, akkor minden alapunk meglenne ahhoz, hogy kérdéseink kilenctized részéi már megoldottnak tekintsük".
Nekünk. Szeged területén is ilyen
káderei; kinevelésén kell dolgozni,
amely felé már a szervezett pártoktatással meg is indultunk.
A
marxizmus-leninizmust
tanulmá.
•nyozó különböző oktatási formák
az ilyen tipusú káderek kinev-elésénck forrását jelentik. Azok az elvtársak akik még mindig nem számolták fel magukban áz oktatás
iránt tanúsított közönyt, vagy azok
a felelős part. és állami funkciókban levő elvtársak, akik nem tesznek meg mindent ennek a káros
kÖTÖmynek n felszámolására, azok
lénye- ében az új káderek kitermelésének ezl a forrását dugaszolják
el.

A Magnitogorszki
levélben vállaltak
kötelezettségeket

HAZA

A Pártoktatás Házának karöltve
az elméleti tanácsadóval és az el.
méleti irod® tagjaival feladata, hogy
az agitációs és propagandamunka
területén
újszerűséget vigyen a
munkába. Pártunk fejlődése, népgazdaságunk
erősödése új és új
kérdéseket vet fel, amelyeket ru
galmasan felismerni és alkalmazni,
'széles körben ismertetni kell. Elevenebbé. harcosabbá kell tenni a z
agitációt, javítani kell a tanulást
az anyagra való felkészülés módszereit, amelyet az elméleti tanácsadónak kell kidolgoznia a z eddig:
tapasztalatok kiértékelése mehet*
Meg kell nézni, hogyan érvényesülnek az oklatási formák anyagai az
agitációban. hogya.n használják fe]
a tanult anyagot elvtársaink mindemnapi munkájukban. Az elmélet
és a gyakorlat összekapcsolását s
termelőmunka és a pártépílés lcü
löinböző területein kell ellenőrizni
s a jó tapasztalatokat felszínre hozva tovább javítani a párt- és a
termelőmunkát.

F o r r j u n k össze
az elmélet házával
Ehhez természetesen arra van
szükség, hogy minél nagyobb számban jöjjenek Szeged kommunislái
az elméleti tanácsadóhoz kérdéseikkel és minél jobban szélesítsük ki a
Pártok tatás Házában tanulók számát. Szükség van arra is, hogy a
konferencia- és porpagandaiskolavezetők minél több elméleti kérdést
vessenek fel, amit ezideig — ha
neim is általánosságban, de propagandistáink egyrésze — nem kielégítően válaszolt meg. A különböző
foglalkozásokon a kérdésekre adott
válasz, az összefoglaló szűkszavúsága mind az elméleli felkészül l3ég
hiányosságát bizonyílja. Ez a lény
nem kismértékben befolyásolja a
politikai iskolákon mutatkozó lemorzsolódást.
Az 1952-es év népi demokráciánk
döntő éve. Ebben az évben fokozol!
köveleltnényeket támaszt párttagjainkkal, dolgozó népünkkel szemben az egyre élesedő nemzetközi
helyezel, a harmadik tervév feszített feladatai. Ezeknek, a harci feladatoknak az elvégzése az élvhűség
Hitéleti elvi szilárdságot, az áldozatvállalás melleit vaskövellcezelességol, párttagjainktól önálló tájékozódási kövelel meg. Entnak megszervo.
zése érdekében propagandistáinknak,
a káderké-pzőn tanulóknak össze kel*
forrniok az elmélet házával, mindennapós látogatóivá kell válniok,
mini ;hogyan azt a Bolsevik Párl
példája
mufalja. A Párloklalás
Háza csak akkor ludja l»: tölteni hivatását, ha a legszélesebb dolgozó
tömegekkel tartott szoros kapcsolat
melleit eleven kapcsolatot tart az
üzemek, a lszcsk mindeirmiapi éleiével. Ennek a kapcsolainsk létrehozásában cs megszilárdításában döntő féladat hámi az üzemi, kerületi
ós tszcs propagandistákra. Feladataikat csak abbani az <selben tudják elvégezni, ha a maguk Személyes példamutatásával gyakorolnak
hálást párttagságunkra s általuk a
legszélesebb dolgozó tömegekre. •
Strock Sándor

NEMZETKÖZI

SZEMLE

A magyar-szovjet árocsercl'orgalmi
Január 23-án
népgazdaságunk
szempontjából
rendkívül jelentős
egyezményt írt alá kormányunk
megbízottja Moszkvában. A ma
gyar.szovjet
árúszállítási egyezmény lovább szélesiti a Szovjetunióval azt a termékeny és gyű.
mötosöző kapcsolatot, amely nép
gazdaságunk még gyorsabb ütemű
fejlődését segíti elő,
öléves tervünk sikeres végrehajtása érdeké,
ben a legnagyobb segítséget mos|
is a hafaimas és gazdag Szovjetuniótól kapjuk.
A most megkötött hosszúlejára,
tó árúszállítási egyezmény egyik
leglényegesebb ponlja, hogy mos)
már
nemcsak
nyersanyagokat,
egyes gépeket kapunk a Szovjet
unlóbéi, hanem teljes vállalati berendezéseket (s.
ötéves tervünk
további éveiben kezdik meg működésüket az olyan hatalmas alkotások, mini a Sztálin V«smíi, 3 Borsodi Vegyiművek,
a
Földalatti
Gyorsvasút Budapesten A Sztálin
Vasmű gyári berendezéseinek alap
vetö részét a Szovjetuntóból kapjuk. A Szovjetunióból kapunk olyan
kész vállalati
berendezéseket Is.
amelyekké] Magyarországon eddig
nem gyártott korszerű gépek ter.
me'ését kezdhetjük meg.
Az 1952—55 közötli Időtartamra szóló egyezmény keretében mű-

'

egyezmény

szaki segítségről Is szerződés* kö,
lőttünk a Szovjetunióval. Népgazdaságunk m.nden területén eddig
Is felhasználtuk azt az óriási segítséget.
amelyet a Szovjetuntóban
felépül* szocialista gazdaság nyújtA termelés korszerű művészetének
megismerése nagymértékben növelte meg a munka termelékenységét..
Amíg a Csepeli Autógyárban 1950
elején egy motor elkészítése 800
munkaórába került, add'g ez 1950
decemberében 189-re csökkent, 1951
októberére 159 órára. 1952 végére
pedig már csak 113 munkaóra lesz
szükséges egx motor elkészítéséhez.
Ugyanígy csökkent a gyártást idő
a teherautónál Is. 1950 áprilisában
1400, 1951 októberében viszont már
csak 400 munkaóra volt szükséges
egy teherautóhoz, 1952 végére pe
dig 178 munkaóra a<att gyártjuk
a teherautókat a Csepeli Autógyárban. A munka magas'fokú megszervezéséhez a gazdag tapasztalatokat mérnökeink a világ legkorszerűbb autógyárában, a moszkvai
ZISz aut,ygyárban sajátították el.
A műszaki segítségnyújtásról szó,
tó egyezmény tovább növeli art a
segítséget, amelyet a szocializmus
építéséhez a szovjet tudomány élenjáró, kimeríthetetlen, gazdag kincsesháza nyújt szamunkra.

A t u n i s z i és e g r i p l o m i h e l y z e t
Tuniszban a z elmúlt héten a francia gyarmatosítók minden beavatkozása ellenére tovább erősödött a
nép függetlenségi harca A rendőrség, katonaság hajtóvadúszatot indított azok ellen, akik kommunista vagy Hesztur-p^-ti hírében állanafc. A francia gyarmatosítók re
püfögépekket
alacsonyan repülve
géppuskázzák a tunéziai falvakat,
tankokkal rombolják fe a vályoghazaka*. Számos észnkafrika! szervezet kiáltványt bocsátott ki, amelyben követeli a megtorló intézkedések megszüntetését.
A francia
megtorlásokra vátaszként Tuniszban
valamennyi szakszervezet és társadalmi szervezet fe hívására csütör
lök éjfél óta álíatános sztrájk van.
A'/ általános sztrájk támogatására
a R c n i a d á h a n őrzött intcrnálí kommunista és Deszlur.pártt vezetők
éhségsztrájkba kezdtek. A sztrájkkal cgyidóTtten Észak-Afrika, vara
mint Köze!- és Középkelet vala.
mennyi államában Tuniszt R3pottartanak a tuhiszi nép küzdelmének támogatáséra. A francia Kom,
•Mnlsta Párt kiáltványában teljes
szol'dariíásárót biztosítja a hős tuniszi népet.
Egyiptomban is fontos csemenyek
történtek az eimult hét során. Már
sz előző hetekben Angüa és az
USA mindent elkövetett, hogy az
égyípíomi burzsoáziát
megadásra
kényszerítse. Ismeretes, hogv még
január
26-án hatalmas (ünteléB
robbant kl Kairóban A kormány
téaláriumot rendelt el egész F.gv'ntom területére,, hogy megakadá-

lyozza a néptömegekel abban, hogy
az egyiptomi burzsoázia Ingadozá,
sát legyőzve kiharcolják F,gyiptom
leljes függetlenségét. Vasárnap éjjel Faruk egyiptomi király felmen.
tette Nahaz pasát a miniszterelnöki
tisztségtől és Ali Maher pasát bízta
meg az új kormány megalakításóval. aki — a londoni rátüó szerint
— „egynttal átvette a katonai kor.
mányzafot is a statárium aiatj álló
Egyiptom felett". A kormányváltó,
zás az angol-amerikai Imperialisták
nyomására következett be. mert
amint az United Press hírügynökség
közölte — Caffcry, sz USA egyiptomi nagykövete «z utóbbi napokban
„igen aktív tanácskozásokat'' folytatott egyiptomi személyekkel. A
hamburgi rádió pedig megállapítottá: ,.A tudósítók szerint Faruk
király küiíö'di diplomaták nyomására vote kénytelen megbízni Ali
Maher pasát az új kormány meg,
alakításával.''
A NiTus-vö] gyében lévő országok népei most várják, b.ogy milyen lépéseket tesz v,z új miniszterelnök. Azonban amint „ Wafd.
párti Al.M'szri című táp vezércikkében megállapítja;
„Kormányok
változhatnak, de aligha rendülhet
meg Egyiptom eltökéltsége, hogy
fCmonrija a z angol-egylptoml szerződést. Az egyiptomi nép soha,
semmilyen
körülmények
mellett
•tem hajlandó lemondani arról a
jógáról.
hogv kivívja az <tágnl
fegweres erők teljes kivtatása* és
a Nllus-völgyében
tévő országok
egyesüléséi."

A K o m m n n i s í a P a r i verplte

Kombinát
dolgozói
újabb
szocialista
Sztálin
elvtársnak
ezer tonna nyersvasat, 73 ezer tonna acélt, 36 ezer tonna hengerelt
vasat teitruett tervein felül. Nyefs.
anyagenergia és egyéb kiadások
megtakarítása útján a magnitogorszki kohászok löbb mint 18 millió
rubelt takarítottak mog terven felül. Az építőmunkások 11.200 négyzetméter terüklű lakást építettek a
dolgozók számára. A magnitogorszki kohászok pontosan teljesítik a
kommunizmus nagy építkezés seinek
megrendeléseit.
A magnitogorszki kohászok levelükben újabb kötelezettséget vállalnak: határidő előtt teljesítik az 1952.
évi tervet és 60 eSír tonna nyersvasa (, 55 ezer tonna acélt és 25
ezer tonna hengereit vasal, 30 ezer
tonna kokszot, 150 ezer tonna ércei
termelnek terven felül.

Moszkva (TASZSZ). A Magnitogorseki Kaanbinát
kohómunkásai
nagy lelkesedéssel ünnepelték meg
január 31-ét, vállaltuk fennállásának 20. évfordulóját.
A kombinát munkásai, mérnökei,
technikusai és alkalmazottai nagy
örömmel fogadták azt a táviratot,
amelyben J. V. Sztálin elvlárs az
ország e hatalmas kohászati bázisának üzembehelyeziése 20. évfordulója
alkalmából a
mognitogonszkialkat
üdvözölte.
Január 31-én a munkások népes
gyűlést tartottak, amelyen felolvasták Sztálin elvtárs üdvözlő táviratát.
Az ünnepi ülésen felolvasnák a
Szovjetunió Legfelső Tanácsa ElnöJtaégének azt a rendelelét is,
amely szerint
a
Magnitosztroj
Tröszt kélezrT munkását, mérnö"két
Amikor ezeket a szocialista köteés műszaki dolgozóját tüntettél; ki. lééi ínségekéi vállaljuk —• írjál; a
a
magnitogorszki
A magnitogorszkiak tevéiben for- továbbiakban
dullak J . V. Sztálin elvtárshoz, a munkások, azzal a javaslattal forSzovjetunió minisztertanácsa elnö- dulunk nagy országunk kohászati
kéhez, amelyben a többi közölt eze- iparának minden munkásához, mérnökéhez és technikusához, indítsaket írják:
Fel kell venni a harcot ez ellen a
nak szocialista versenyt kohásza„1951-ben
teljesítettük
vállalt
kökáros nézet elten is, hogy „rtecs
időm tanulni, pedig
sze- telí-swteégeiriíket *f> r kombinát 813tunk további emeiloedáBélérí", j t |

Népi D o m o k r a l i k u t F r o n t választási sikerei
Indiában
Indiában továhbfolyik a válasz- I
(ást küzdelem, amelynek során a?.
Indiai Nemzeil Kongresszus Pártját, a z indiai bnrz?oázia pártját
érzékeny veszteségek érik A vá
lasztások során elvesztette mandátumát Szen, Nyugat-Bengália élei.
merést minisztere, egy függrf«en
képviselőjelölttel szemben, akit a
Népi Demokr.t'ikus Fro n t támogatott. Szarhanam. a központi kor
mány köz'ckedésügyl m<niszterevel
szemben Madvasban, Nambiar elvtárs kommunista
kónvisetó'jelölt
jutott mandátumhoz.
Az indiai választásokon — amint
arról szemléjében a Trud beszámol
— a reakciós, jcbbaldatl. soviniszta
pártok és az Egyesült Népi Demokratikus Fronlba tömörült baloldolt
pártok és csocartok Indultak harcba- A Népi Demokrattkus Front,
— ame'ynek élén a Kommuulsta
Pál-t áll — céljául tűz-c kl a külföldi kapitalirták
pftrc.ncsurilmá
nak megszüntetését és detaokinty
kus fö'dretorm megvalósítását Ezt
a programmot az indiai nép nagy
(öbbsége támogatja. A választások
során az ind'aí nép rendkívül nagy
po'itik! akiivitásról tett toSúbizonyságóf, amely a Nép) Demokra.lkus
Front és a Kommunista Párt népszerűségét mulatja E/éft indÍMit
* választások ideje alatt a z eddi-

ginél még kccyettonelv) terrort a
Nehru-kormány
demokratikus
a
szervezőik Vezetői és tagjai ellen.
Mindennek ellenére a Népi Demokratikus Front
tovább növeli
mandátumainak számát. A január
25-1 ál'apnt szerint a hatderebádl
hercegség törvényhozó gyűlésében
48 mandátumot, Travankor-Kocsin
államban
pedig 15 mandátumot
szerzett a
Népi Demokratikus
Fronf. Ezekben a hercegségekben
és néhány más államban sem, —
annak e'tenére, hogv a Kongresz.
szust Párt a választási gépezetet
kezében fartolta. — még a Szavazatok felét sem tudta megszerezni."
Ez a z t bizonyítja,
— mondotta
Ghos elvtárs, az Indiát Kommuntá'a Párt fó'tltkúra —. liogy az
Indiai Kongresszus Párl elvesztette
a népek többségének bizslmát és
nr a lmát csak erőszak alkalmazásával tudja fenntartani."
Indiában, a gyarmati elmaradottságnak ebben a 300 millió lakosú
országában Is. egyre növekednek a
demokratikus erők,
amelyek
a
Kommunista Párt vezetésével meg
tudjál; valósítani a dolgozók köve.
teleseit: India teljes függetlenségének kivívását, a középkori feudális maradványok
felszámolását
és az ország felvirágoztatását!
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Az Ujszegodi Kenderszövő dolgozóinak levele Rákosi elvtárshoz
f Szeretett Rákosi Elvtárs!
' Ax Ujszegedi Kender és Lenszövő
tV. dolgozói hálával és szeretette!
gondolnak a rra a nagy munkára*
amit pártunk Rákosi elvtárs vez;.
tésével a felszabadulás óta végzett
a* ország újjáépítése terén.
A mi üzemünk is romhalnuz lett
a faSlszta pusztítás nyomán. Népi
demokráciánk a párt irányítása és
a Szovjetunió segítsége tette lehetővé. hogy ma üzemünk szebb és
nagyobb, mint azelőtt.
Ezekre gondolunk, amikor drága
Rákosi elvlárs 6(t-'.k születésnapjának tiszteletére felajánlást teszünk,
hogy jobb munkával segítsük pártunkat a szocializmus építésének
nagy munkájában.
Vállaljuk:
1. Felemelt éves tervünket nem•sak globálisan hanem részleteiben

ls 102 százalékra teljesítjük, a túlteljesítést újítások felhasználásával
megtakarítóit anyagból hajtűk v^g.
re.
2. Készárú minőségét tovább |iivítjuk és az 1951. neg védik negyedévi 9913 százalék I osztályú
árúinkat az 1952. év első negyedévében 99.35 szá/alókta emeljük.
Ezen beiül nversanyag termelésünk
I. osztáteú termelését az eddigi 75
százalékról 85 százalékra fogjuk
emelni,
ami a minőség javulása
mellett
jeie-Eős önköltségesekké,
tést is okoz a kivarrási költségeknél.
3. A munkafegyelmet megszilárdítjuk; az igazolatlan hiányzások
számát a z e'mult év uiolsó negyed,
évének 10 napi átlagos hiányzását
napi egy főre csükken'jük. A 10

perces mozgalom segítségével és
felvllágusíló munkával a munkaidőt
jobban Kihasználjuk, amivel elérjük,

hogy a jóváhagyott lf.65 fő he.
lyett, 1550 fővel hajtjuk végre felemelt '.ervünk teljesítését
4. Alkotmányunk ünnepére elér.
jük, hogv egyik szövő partink 100
százalék.s minőségi árú gyártása
mellett '.ztghánovlsta parti legyen,
minden
dolgozója
sztahanovista
szinten dolgozzon.
Ezt a gépek
megjavításával a dolgozók oktatásával és jó szervező munkával
kívánjuk elérni.
Móezán Lajosné párttitkár Garai
Ernő igazgató, Kis,s Ferencné l)Belnök. özv Vc'ber Jánosné sztahanovista, Pados Ferenc főmérnök,
Nagv Lászlóné sztahanovista O'áh
Rozál DISz titkár Regdon Imre
Ifjúmunkás.

D I S Z a k t í v a é r t e k e z l e t e n f o g a d t á k m e g a T e x t i 1 ko m b i n á t f i a t a l j a i :
99 Maradéktalonul véerskaífjjuk a pártniegkizatást!
Alig mull egy hete, hogy a Szépen feldíszített, zsúfolásig megtelt
kultúrteremben, Bakarty Vera korniánykitünletett
sztahánovista át.
vette a Textil kombinát valamennyi
dolgozója nevében a minisztertanács
és a SZOT vándorzászlaját. Sok öntudatos dolgozó elérzékenyedett ebben a pillanatban, mert érezte, hogy
nem a munka rabja már, hanem
megbecsült tagja a
dolgozó államunknak. Számos dolgozó gondolt
arra és ígérte meg magában, hogy
a jövőben még jobban, még eredményesebben dolgozik.
Eltelt egy hét és az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a kommunig'ia dolgozók, de a pártonkívüli dolgozók is
megfeleltek az
előttük álló követelményeknek. Nem
tapasztalható a teTmelés ingadozása.
Egyenletesen, biztosan ível felfelé a termelési százalék. A
kommunista példaadás most még
inkább megmutatkozik,
mint
eddig.
Bakai'ry Vera sztahanovista előfonónő 13Ö.3 százaléknál, Albert Mária
132.3 százaléknál. Csermák Iglvámié
gyűrűsfonónő 107.5 százaléknál, Pó.
csi Imréné gyűrűsfonónő 112.2 százaléknál tart. Ezek a dolgozók példaként állnak az üzem valamennyi
dolgozója előtt. Éppen
ezért az
üzem kommunistái igyekeznek minél több ilyen jól termelő kommunista dolgozót nevelni az ifjúmunkások közül. Ezért adta az üzemi
pártvezetőség a DISZ szervezetnek
s megtisztelő pártmegbízatást.
Szépen feldísz'te'tt teremben gvűllek össze a Textilkombinát DISZ
szervezel vezetői, hogv megbeszéljék azokat a feladatokat, amelyeknek megoldása az üzemi DISZ.tagokra várnak. Az aktíva értekezleten résztvett a Textilkombinát titkára. Klein Sándor elvtárs, aki elsőnek szólalt fel az
értekezleten.
Felszólalásában rámutatott a pártmegbízatás jelentőségére.
— Üzemünk
dolgozóinak igen
nagy része fiatal — mondotta —.
A fiataloknak kell élenjárni a termelő munkában, a szocializmus építésében. Éppen ezért igen jelentős,
ha ezt a feladatot — amelynek megoldásával megbízzuk az ifjúságot —,
maradéktalanul végrehajtják. Pártunk vezetői, maga
Rákosi elvtárs is nem egyszer
mond<a. hogy n üatalok'ól a ml
pártunk azt várja: úgv á"'jannk
ki a béke Ugye mcl'elt, ügy
harco'lanak a szoc'a'lzmus építése é'vorn'ában. mint ozt a Lenini Komszornot tagjai telték és
teszik.

Ezért bízzuk meg a DISZ bizottságot és az alapszervezeteket ezekkel
a feladatokkal, ezért adtuk a Textilmüvek fiatat iainatk a megtisztelő
párt megbízatást.
Klein elvtárs fe'szó'alása után
Kovács Kona DISZ-lltkár e'mondol.
ta. hogy az összes vezetőségi tagokkal, az alábbi szempontok szerint
do'gorták fel a pártmegbfzatást:
1. Azokat az e'vtársakat. ak/lV fe.
gyelmiezetVnqéfűkkel vagy igazolatlan hiányzásokkal távol maradnak
munkaite'yük'tő'. az üzemi DISZ bizottság és az aianszerví vezetőségi
tagok patronálni fogiáik.. Fetoszt'nk
az iizo-mot a vezetősé"' latrok között. Mindre ere-es e'kéoőreL vrev
igiró'lart hnvróva! egyenként be.
szét „ DtaZ lrzopsác
vezetőségi
tae>'n. Frekn»k a vezo'ő-'égi tagoknak beos.Tta'-.'.Zft fe'plősek az a'reipzervezeti titkárok és a bizo'rtsáff'
jjtt-S,
2. r:°r=> Tsfván bfzoftsání termelérd felelős menVan'a a versre vÍTodá'tói' a 100 százalék.nri
aluli
toliref'őV-* herélünk az ifjú szlatiánovistákksl és
bekapcsoljuk őket a Rőder-moz.

gn'ntnha
Foglalkozunk revénile** is a 100
Százalékon aluli termelőkkel., meg-

tá

nézzük. hogy a 100 százalékon a'uli I gozók számát a kereszforsózó üzemtermelőknél milyenek a munka- részben.
módszerek. A jól termelő ifjúmun6. Felvilágosító munkával
e!"
kások átadják ezeknek munkamód- j érjük azt, hogy a szalagegyesitön
szerüket. Alakítunk egy
megfi- a do'gozók alkalmazzák a helyes
gyelő brigádot, amely 3—4 tagból munkamódszert, mert
áll. Bízunk abban, ha ezeket a
a legtöbb hiba abból átfűlik,
módszereket alkalmazzuk, elérjük
azt, hogy Rákosi elvtárs szüleléshogy menetközben fűznek be.
napjára csökkenjen a 100 százaléA DISZ agitációs-gárdán keresztül
kon alul termelők száma.
3. Kiszélesítjük a munkaverseny!', rávilágítunk ezekre a hiányossárendszeresítjük az
ifi-műszakot. gokra, hogy milyen kárt okoznak
Minden hónapban egy ifi-műszak ' ilyen felületes munkával.
lesz. Naponta kiértékeltetjük, hogy
7. Ezeket a pártmegbízatásokat
melyik a legjobb DISZ termelő úgy
tudjuk végrehajtani, ha üzeműszakonként, üzemrészenként és münk DISZ-vezetőságe és tagjai
dekádonként
A brigád-versenyt politikailag képezik magukat, rendszintén kiért'ékeltetjük és
szeresen e járnak az oklalásra.
a brigádzászlót a legjobb termeKovács Ilona DISZ titkár után
lőnek adjuk oda.
több vezetőségi tag
felszólalt:
4. A DISZ agitációsgárda segít- Gera István termelési felelős megségével az előfonó dolgozóival el- ígérte, hogy minden igyekezetével
beszélgetünk egyénileg és
felvi- azon lesz, hogy a pártmegbízatási
lágosítjuk egyéni agilációval
az sikerre vigye. Rikk Júlia az oktaelőfonó ifjúmunkásait, hogy
mi- tás fontosságáról beszélt:
lyen
— Nem végezhetünk jó felvilágosító munkát akkor, — mondta
fontos a föbbtermclés elősegí—, ha mi vezetőségi tagok is könytése ér«3?kében a tiszta nyujtónyen vesszük az oktatás jelentősémű s ezzel elérjük azt, hogy az
gét.
előfonóda nyujlóművel tigzták
Az aktívaértekezlet azzal a szilárd elhatározással végződött
a
lesznek és a termelésünk emelszegedi Textilkombinátban,
hogy
kedik.
a DISZ-fiaialok a pártmegbízalást
5. A kereszforsózón ugyanúgy becsülettel teljesítik és ezáltal is
megindítjuk a Rőder-mozgalmat, s bebizonyítják a párt iránti határtaa gyengébb termelőket ugyanúgy lan ragaszkodásukat, egyben
topafronáják. mint a többi üzem- vábbra is hozzájárulnak a miniszrészekben. Ezáltal csökkentjük
a tertanács vándorzászlajának meg100 százalékon alul termelő dol- őrzéséhez.

A „Levelező őrség" eredménye: 184 SZáZfiíék
Valamennyi magyar dolgozó harcos munkalendülctiel, több és jobb
munkával készül március 9-ének,
szexelett Rákosi elvtársunk szüle,
létalapjának megünneplésére. Ez.
alkalommal dolgozói.nlk Rákosi elvtársnak írt leveleikben is kifejezik
szeretetüket és hálájukat, de ugyanakkor leveleikben megírják felajánlásaikat is. Az alábbiakban az
Ecselgyár egyik ifjúmunkásának
Rákosi elvtárshoz elküldölt levelét
közöljük.
,,Szeretett Rákosi Elvtárs!
Mint a Szegedi Ecselgyár ifjúmunkása Rákosi elvtárs iránt érzett
szeretetem és hálám kifejezéséül
az alábbi felajánlást teszem1952-évl tervemet ezév szeptember 1-ére befejezem hogy, ezzel Is
elősegítsem ötéves tervünk sikeres
befejezését.
De nemcsak többet dolgozom az
eddiginél, hanem munkámat seiejlmenteseii végzem el. ugyanakkor
pedig munkamódszeremet átadom
két gyengébben dolgozó munkatársamnak, hogy azok is mielőbb magasabb
termelési eredményekkel
harcolhassanak tervünk túlteljesíti,
séért.

De munkafelajánlúsom
mellett
még másképpen
is meg akarom
ünnepelni szeictett Rákosi elvtárs
születésnapját Mini a „Délmagyarország" levelezője, megértettem a
munkás.paraszl levelező mozgalom
hafa'm.is jelentőségét és ezért vállalom azt is, hogy a sajtót rendszeresen tájékoztatom az üzemben
elért termelést eredményekről, az
üzemem
életében megmutatkozó
hiányosságokról.
Ugyanakkor
a
magyar sajtó levelezőinek
első
Országos Tanácskozása tiszteletére
„levelező őrséget'' álltam és állok.
,,Levelező iirség"-em első napján
152 százalékos állag eredményemel
181 száza'ékra emeltem.
így akarom bebizonyítani, hogy
a kommunista
sajtó levelezőinek,
a termelő munkában is példamutatóan kel! helytá'ln'ck.
ígérem Rákosi elvtársnak; fel.
ajánlásomat teljes mértékben telje,
sífem, hogy valóban méltóképpen
ünnepeljem meg Rákosi elvtárs
születésnapját.
Szabaság!
Kormányos Mária
Szegcdi Ecsetgyás ifjúmunkása*'

ffl magyar kormány visszautasítsa
a Tito-kormany hazugságokon alapuld
zsarolási kísérletét
A külügyminisztérium tájékoztatási főosztálya közli:
A jugoszláv külügyminisztérium
január 25-én jegyzéket juttatott et
a belgrádi
magyar követséghez,
amelyben Subotica környékén ' áliítólag magyar részről történt határsértés kiagyalt meséjét adja elő.
,,Az illetékes magyar hatóságok
beható vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a jugoszláv
jegyzéknek az az állítása hogy 1952
január hó 21.én 14.55 h kor 9.5
km.re Suboticatói ÉK.-re a 117-es
határkőnél átlövések történtek jugoszláv területre,
amelyek folytán
egy jugoszláv határőr megsebesült
volna, nem feiet meg a valóságnak.
A magyar határszakasz e részén
a jegyzékben megjelölt napon semmiféle átlövés, vagy lövöldözés nem
fordult elő. Megállapítást nyert az
is, hogy Subotica-nál nincs 117.es
határkő. Az a határkő a Tisza pariján van Szeged aiatt. Megállapítást
nyert, hogy az állítólagos határincidens hírét, amelyet a belgrádi
rádió január 22.én mint a Slobodna
Vojvodina c- lap értesülését közölte,
ugyanez a rádió még 22-én vissza
is vonta.
A magyar kormány e tények
alapján a leghatározottabban viszszautasítja a
jugoszláv jegyzék
célzatos és légbőlkapott állításait,
valamint a jugoszláv kormánynak

azt az
át'átszó
próbálkozását,
hogy a magyar kormánytól egy ki.
agyalt határincidens
segítségével
kártérítés címén pénzt zsaroljon k ,
Ami a fenti jugoszláv jegyzéknek
a Mura.folyó magyar szigetére vonatkozó megjegyzését illeti, a magyar kormány számára érthetet'en,
hogyan térhet vissza a jugoszláv
kormány erre a kérdésre azok után.
hogy a budapesti jugoszláv ügyvivőnek az 1932. évi határmegáitapító bizottság három jugoszláv
tagjának eredeti aláírásával ellátott hivata'os térképvázlatokba ez
egyéb anyagokba való betekintői
útján 1952. január 18-ám személyesen módja volt meggyőződni arról. hogy a szóbanforgó sziget mm.
den kétséget k:záróan magyar terület és hogy az ezzel hangoztatott jugoszláv állítások teljese®
alaptalanok.
A magyar kormány ezzel a kérdést végleg tisztázottnak tekinti és
felhívja a jugoszláv kormány figyelmét arra, hogy a magyar kormány a Mura-folyó magyar szigetére jugoszláv részről történt pro.
vokációs. fegyveres behatolás körülményei kivizsgálására és a tettesek példás megbüntetésére vonatkozó követelésének a
jugoszláv
kormány mindezideig nem tett ele.
get." (MTI)

Tuniszban általános sztrájkkal tiltakoznak
az elnyomás ellen
Párizs (MTI). Tuniszban teljes a I Tunéziában, akcióba dobott idegensztrájk. A városban megállt a vil-| légió katonáinak nyolcvan százat, ka
lamosközlekedés,
sztrájkolnak a z , a náci Rommel hadseregben szol.
üzemek dolgozói és teljes a sztrájk Sáli.
a postások körében is. Az országAz újságíró kimerítően leírja a
ban nem működik a lelefon. Az or- katonák kegyellenkedéseit.
szág belsejéből érkezett első hírek
A Francia Kommunista Párt poszerint minden jelentős központban
száz százalékban telték eleget a litikai bizottsága pénteki közlemésztrájkfelhívásnak.
Gafsaban
a nyében köszönti a tuniszi hazafiarendőrség fegyverét használta és kat és rokonszenvéről biztosítja a
számos letartóztatást hajtott végre. tuniszi nemzeti mozgalom minden
A „Ce Soir" tudósítója jelenti, vezetőjét. A közlemény megállapítja,
hogy 'Kelibiában bírósági ítélet nél- hogy ugyanazok r.yomják el a tukül lőttek főbe két tuniszi hazafit. niszi nép szabadságharcát, akik
Az amerikai Aseocialed Press kü- Franciaországol kiszolgáltatták az
löntudósítója hírt ad arról, hogy a amerikai meg-szállóknak.

Az angol munkásosztály tiltakozik
a kormány által javasolt
takarékossági" intézkedések ellen
London (TASZSZ)
Az
angol
munkásosztály fokozza ellenállását
a nép életszínvonala ellen intézeti
újabb támadással szemben.
A délwalesi bányászszakszervezet
végrehajtó bizottsága tiltakozó határozatot hozott a Butler pénzügy,
miniszter által javasolt „takarékossági" intézkedések ellen. A hatá.
rozat megállapítja, hogy ezek az
intézkedések a fegyverkezés terhét

teljesen a munkásosztály vállaira
hárílják.
A londoni repülőtér építömunká.
sai elhatározták, delegációt külde.
nek az alsóházba, követetve, hogy
a képviselők tiltakozzanak a hábo.
rús veszély ég az úgynevezett takarékossági intézkedések bevezető,
se ellenA kormány által javasolt „takarékossági" intézkedések ellen sok
más város munkásai is tiltakoztak.

A Szegedi Talajjavító
Vállalat
több mint 8000 hold savanyú és szikes
javított
meg az ötéves terv
első és második
évében

ötéves
népgazdasági
tervünk
egyik főfeladata mezőgazdaságúnk
elmaradottságának
felszámolása
Ehhez szükséges a használhaiat'an,
szikes éa savanyú talajok megjavítása is. Az ország területén az
öt év alatt 30-000 hold szikes és
70.000 hold savanyú talajt tesznek
termővé.
A Szegedi Talajjavító Vállalat
működési területe Csongrád, Békés,
SzoLnok és Bács.Kiskun megyére
terjed. Megoldásra vár a nagymértékben előforduló mésztelen szikesek megjavítása, amelyek előfordu.
lási területe főleg a Tiszántúlra
esik. Az ötéves terv első két évében a négy megyében 18 állami
gazdaság területén folytak tatójjaA N é m e t Szocialista E g y s é g p á r t
vítási munkálatok
és több mint
8.000 hold savanyú és szikes talajt
P o l i t i k a i Bizottsága t i l t a k o z i k
javítottak meg meszesta'aj-terítésa b o n n i k o r m á n y fasiszta t e r r o r j a e l l e n
sel, illetve sárgaföld-terítéssel.
A talajjavítási munkák túlnyomó
Berlin (MTI).
A Némel Szocia- ' Adenauer módszereit Gőring ós részét géppel végzik. A Szovjetlista Egységpárt Po'itikai Bizott- Himmler módszereihez
hasonlítja uniótól kapott Sztalinyec-vontatású
sága nvilatkozalot adott ki, amely- a Politikai Bizottság, melyszennt hatalmas t lajgyalúgépek naponta
ben erélyesen tiltakozik a Német e'-őször a pártot, később minden több mint a ezer köbméter földet
Kommunista Párt ellen intézett ki- munkás és demokratikus
szervehívó támadás ellen.
I zetet el kell némítani, hogy elő- mozgatnak meg.
Az eddigi munkálatok eredméAdenauer és Lehr annyira
fél készíthessék a támadó háborút.
nyét az emelkedő
terméshozam
A
Német
Szocialista
Egységa nép akaratától, hogy megkísérti
mutatja- A tiszasülyi állami gazpárt
minden
nyugatnémet
hazafit
a Német Kommunista Párt * meg- felszólít:
a Német Kommunista daság javított földjein az elmúlt
fojtását, mert ez a párt harcol a I Párttal együtt a
leghatározottab- [gazdasági évben búzából holdanlegkövetkezetesebben a
háborús ban utasítsák vissza Adenauer al- kint 3.5—4.5 mázsávai több terpolitika ellen — állapítja meg a jas támadását a demokratikus sza- mést takarítottak be, mint a javí.
nyilatkozat.
badságjogok ellen.
tatlan szikesen: A kenderesszigeti

talajt

állami gazdaságban a javított szikes 20 mázsával több széna- tíz
mázsával több kukorica éa 100 mázsával több cukorrépatermést adott.
Még a rizsnél is 5 mázsával emelkedett a holdankénti termésátlag.
A Szegedi Talajjavító Válla'at la.
boratóriumában vizsgálják és taiaj.
tani szempontból feltérképezik az
állami gazdaságok és lermelöcsoportok földjétAz elmúlt cvben
Turkeve szövetkezet; város 12-000
kat. holdnyi területéről készítetlek
a jól bevált szovjet tapasztalatok
alapján üzemi térképet a szegedi
laboratóriumban. Talajminták vtte.
lével és laboratóriumi vizsgálatával állapítják meg a tai a j össze,
tételét, tápanyagtartalmát- Ugyanakkor figyelembe veszik a z éghajlati viszonyokat is. A készített tér.
képet megküldik
a tszcs knek és
állami gazdaságoknak s egyben
részletes szaktanácsokat adnak a
ta'niművelésre, a talajjavításra az
öntözésre, a trágyázásra, a vetésforgó beállítására vonatkozóan.
Az intézet kutatói állandó személyes és levelező kapcsolatot tartanak azokkal a tszcs.kke! és ábami
gazdaságokkal, amelyek földjén javításokat végeztek.
Az ötéves terv harmadik évében
Karcag termelőszövetkezeti város
termelőcsoportjainak üzem térképezését végzik eL
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' Esteledik. A Noury
{Stírioj irfcrfin nagy
a
forgalom.
Pirosra
fá.
nyezett
autóbuszok,
vadonatúj
taxik, személygépkocsik
véget
•nem éré sora
siklik
hangtalanul
a
tükör,
sima
aszfalton.
A
varsóiak
esti
sétájukat végzik
kedvenc
korzójukon.
Sokan si.
etnck a
Jerozolimski
fasor sarkán álló szép
palota
felé...
,,Nemzetközi
Sajtóklub" hirdetik a neon
betiUe a bejárat
felett.
A hatalmas
előcsarnokból
széles
lépcső
vezet az emeleten elhelyezett
olvasótér,
mekhez. A klub tagjai kényelmes
fotelek.
ben ülnek és különböző
újságokba,
folyóira.
tokba
temetkeznek
600 különféle
sajtótermék és az összes
Lengyelországban
megjelenő
lap áll az
olvasók
rendelkezésére. Megtaláljuk
itt az
élet minden
kérdései,
vei foglalkozó
szovjt t
folyóiratokat,
vannak
angol, amerikai,
dán,
belga, német, sőt kí-

SafiáUluk*-(mu*

nai, koreai,
vietnámi
és indiai újságok is.
— Naponta
500 látogatója van az olvasóteremnek
— mondja
a
szolgálatos
könyvtárosnö.
— Az
olvasók a
társadalom
minden rétegét
képviselik. A tudósok és a
diákok
főként a tudományos
irodalom
iránt érdeklődnek.
A
munkások
a
szovjel
szaklapokat
olvassák
vagy
előszeretettel.
Az egyik olvasó
a
Marszaikowska-ulcai
építkezéseknél
dolgo.
zik. Kőműves.
A Gépesítés
az
építészetben" című
folyóiratot
lapozgatja.
— Igen hasznos lap
e-z — magyarázza.
—
Tamulmányozhatom
belőle azokat a nagyszerű, hat ad mos szovjet gépekett
amelyek
nagyon
megkönnyítik
az
építkezést.
A szomszédos
asz.
tálnál angolul
beszélnek.
Külföldiek.
A
másik asztalnál
egy
nyakig begombolt fekete zubbonyt
viselő
kínai
fiatalember
a
peldmgi
.Zsenminzsi-

bao'' legújabb
stámát
forgatja.
Egy vendég
dallamos
olasz
nyelven a „Calendario del
Popolo" után
érdeklő,
dik.
Pezsgő élet
folyik
a földszinten
lévő kávéházi
részben.
A
varsói dolgozók
rövid
munka
után
sokan
térnek be ide, hogy
SZÍNHÁZ
egy fekete mellett elDélután fél 4 óra: Havasi kürt. Fabeszélgessenek, vagy a gye]
ev bérlet (8).
képes vicelapokat olEste fél 8 őra: Havasi kOrt M. K.
vasgassák,
Kézről- bérlet (8).
kizrt jár a
lengyel
Hétfőn nlnos előadás
.,Szpilki",
a ceehszlo.
TAJ SZÍNHÁZ
vők t Dvieobraz"
és a
Este 7 óra: Tűzkeresztséq (Szőreg).
•
kitűnő szovjel
szatirikus
lap, a
„Kroko.
MUZEUM
dil".
Fejlődéstörténeti,
.epzőművés-etl és
A kávéház melleit
találjuk
a klub Icöny.
vesboltjátA
világ
összes
könyvujdonsága megvehető itt.
öt ilyen
sajtóklub
működdé
Varsóban.
Nem
csodálhatjuk,
hogy
reggeltől-estig
olyan
zsúfoltak.
... A Nowy
Swialutoa sétálói lassan ha.
zatérnek. Az
üzletek
bezárnak,
de a sajtóklub ajtaja egyre nyílik és csukódik.

A Kínából behozott ramie megkönnyíti
a rostkikészítő üzemek munkáját
A kölcsönös gazdasági segítség nyeket érlek el. A ramie rostja fikeretében népgazdaságunk sok fon- nomabb. miint a többi rosl, könnyeb.
tos terméket kap a Szovjetuniótól ben, kevesebb munkával oszthaló fiés a szociailizumu®t ópílő országok- nom szálakra. A lent. kendert raból. A len egyrészét eddig Hollan. miévai keverve, lényegesen, javul az
diából és Belgiumból hoztuk. Moei áru minősége és sokkal erősebb, tarlen helyett soikkial jobb minőségű tósabb lesz.
ramie-1 kapunk Kínából.
A ramie kikészítése sokkal egyA DéLmagyarországi
Rost kiké. szerűbb, kevesebb kézi munkát igészító Vállalat ujszegedi telepe ja- nyel, mint a kender, vagy a len.
nuár 15-én kezdőit a kínai ramie Feldolgozása mehanizálva, gépi erő.
(ikínafű) feldolgozásához. A kiké- vei történik. Ez eok munkaerőt szaszítés tökéletesítésére még folynak badít fel a nehéz, poros, egészségo kutatások, de máris azép eredmó. telen munkától.

Munkakönyv kell az ideiglenes segédmunkásoknak is
Eddig a mezőgazdasági munkáknál, útépítéseknél, valamint a III.
kategóriájú magas- és mélyépítéseknél segédmunkásokat
kivételesen
munkakönyv nélkül is lehetett alkalmazni. ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot nem haladia
meg.
Ez' a kedvezményt egyesek kibúvóként használták fel és a 30 nap
határidő által nyújtott kedvezménynyöl visszaélve, egyik vállalattól a
másikhoz vándorollak, munkahelyüket a rendelet kijátszásával állandóan változtatták. A további visszaélések megakadályozása és a munfi.

VÁROSI

TANACS

HÍREI

SzegeJ város
tanácsa
VB. VI. begyűjtést osztálya közli, hogv az 1952
-I53 évi gazdaln.lstrom
u.készült és
február 1 töt a várost bérház II. em.
2U8 számú szobájában 3 napig közszemlére van kitéve.
V B.-elfl«k
SZAKSZERVEZETI

A

Megyei

aedett

kafegyelem megszilárdítása érdekében a Magyar Közlöny 184. számában közzétett 8/1951. (XII. 29.)
MTH számú utasítás alapján a mezőgazdasági munkálatoknál, útépítéseknél. valamint a III. kategória.
b a tartozó magas- és mélyépítéseknél megszűnt ez a kedvezmény. Ezek
szerint a még munkakönyv nélkül
foglalkoztatottak részére azonnal,
az újonnan munkábaállóik részére
pedig az alkalmaztatástól számított
3 napig a munkakönyv
iránti
igénylést az illetékes munkakönyv,
kiállító hatósághoz be kell nyújtatni.

MÉH

népi cserepesség
kiállítás;
délelőtt
9 órától
délután 3.1g,
szombat és
vasárnap délelőtt 9.tői l . l g .
KÖNYVTAR
Egyetemi: Délelőtt
10 őrátől
este
9
óráig
(Könyvkölcsönzés:
12-től
6.1g)
Somogyi:
Köznapokon
délelőtt 10
órától délután ö.lg.

Liszt
a

hangverseny
múzeumban

Ma.
vasárnap
délután
fél 6
órakor,
a Múzeumi
Vasárnapok
szokásos hangversenyén
Liszt
Ferenc műveit hallhatjuk
— a műsoron szerepel többek között
a Les
preludes, Esz.dur
zongoraverseny,
Tasso. Ugyanekkor
kerül- sor a
„Múzeum
műhelytitkai"
című
elő.
adássorozatban
dr. Csongor
Győző
előadására
a természetrajzi
gyűjtés
kérdéseiről.
Minden érdeklődői
szí.
vcsen lát a Közalkalmazottak
Szak.
szervezete és a Múzeum
munka-közössége. Belépés
díjtalan.
IDOJARASJELENTÉS

Várható Időjárás vasárnap estig.
Felhőátvonulások, többfelé még havazás. havaseső. időnként élénk nyugati-északnyugati szél- A hőmérséklet, főleg keleten csökken.
Február 3-án, vasárnap a várható
napi középhőmérséklet az orszáq tetilletén négy cels<us fok alatt lesz.
e
HÓJELENTÉS: Misinatető. hófoltok
Sopron 23, Szombathely 34, Szentgotthárd 49. Szabadsáqheqy 45, Mát-

uAZ'tt!™

és

Doboq6Uá

HÍREK
A SZEGEDI Szovjet jogi Tanfo.
lyam legközelebbi előadásai február
5-én, kedden délután 6 órakor Tokaji
Géza
egyetemi gyakornok
tartja „Az állam eileni bűncselek,
menyek a szovjet büntetőjogban"
címmel az Állam- és Jogtudományi
Kar II. számú lantérmében.

A MAGYAR NÉPHADSEREG
Ének- és Táp,együttese január 29-én
reggel Gdanskba érkezeit. A pályaudvaron az együttest a városi népi
tanács elnökségének tagjai és a len.
gyei haditengerészeti erők díszezá.
törtökön. február
7-én
délutón
6 zadai fogadták. Esté a gdanski álérakor taggyűlést tart amelyre min- lamid színházban nagysikerű eiőadá.
suk végén, a város dolgozói virágden tagot v á r a vezetőség.
kosarakat csokrokat és két hajóMSZT.HÍREK
modelit adlak ál emlékül az együt.
Belváros IV. alapszervezet Kölcsey- lesnek.
U. 6. szám alatt szerdán. 6-án akll\ ^értekezletet tart.

HÍREK

A Közalkalmazottak
Szakszervezetének nyugdíjas
csoportja
február
10-én délelőtt
10 érakor
Hanocsl
(Korona)-u
10. szám
alatt
választmányi gyűlést tnrt. Tagok meejelenése' kőtelező.
A Háztar.ást Alkalmazottak
Szakszervezete értesíti tagjait, hogy csü-

N A P I R E N D
VASARNAP. 1952. FEBRUÁR 3.
MOZI
Szabadság: vasárnap
4, <
ée 8;
hétfőn 6 és 8: Nyugati övezetben (febr u á r 14 lg).
Vörös Csillag, vasárnap 4, 6 ég 8Kek kardok (ma utoljára), hétfőn 6
és 8: Cigányok (4-től 6-lg).
Fáklya:
4 órától
folytatólagosan:
Szovjet sport. — Éljenek a dokkmunkások. — Gyermekek, a mi Jövönk
— Tavaszt mese (ma utol(ára):
hétfőn: 6 és 8: Eqy hajó története
(4—
7-ig). — Vasárnap délelőtt fél 11-kor:
Fiúk a rács möqött.

X KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton
mondok köszönetet
a kecskéstelepi
lakosoknak és a vasgyári munkatársaimnak. kik feleségem. Kecskeméti
latvánné temetésén
megjelenésükkel
•s koszorúadományaikkai fájdalmunkon er.vlii enl igyekeztek. Kecskeméti
István és Pálfy család.

Vállalat

álvevöhelyei

készpénzfizetés

átvesznek

vas-, fém-, rongy-, papírés más hulladékanyagokat.

A SZTÁLIN VASMŰ veisúthálé.
zalának bővítését ebben az évben
tovább _ folytatják. 25 kilométer
bosszú új vasútvonal épül a vasmű
területén, emellett 8 kilométeres ú j
vasútvonal köti majd össze Sztálinváros kikötőjét a szocialista várossal. Az idén 70 százalékkal hosszabb
vasútvonal épül a szocialista városban, mint az címűit esztendőben.
ÁTHALADT február 1-én a no.
vosz birszki pályaudvaron a gyászvonat. amely Csojbalszan marsallnak, a Mongol Népköztársaság miniszterelnökének holttestét szállítja.

A H A N N O V E R I CantinentóLmüvek kommunista, szocialista ég párE z e n k í v ü l az A l v e v ó h e '.yisévgek cserélnek ls hulladékamyatonkívüli dolgozói akcióegység érte.
ookat, m e l y é r t a Lim-Lom Bolt z o m á n c e d é n y t és j á t é k kezletükön egyhangúlag elfogadott
árut- ad A Lim-Lom
BoltcímC: M i k s z á t h Kálmán-u- 16.
határozatukban kijelentetlék. hogy
A z á t v e v ő h e l y e k e l m e i : Szent István-tér 12.,
Jókai-u.
1933 tapasztalatai alapján 'szilárd
1. Szlálin-krL 7., Párizsi-krt. 22., Szent
Ferenc-u
1U.,
egysiégtten harcodnak az AdenauerSziüéri-suRárút
41.,
Boross József-u. 18. számkormány, a Sehuman-terv, a remjli_
larizálás és a Német Kommunista
Kazlnczy-u. 6. Párt beliilásu ellen.
1
KETTÖSZOBAS társbérleti egy szobás, I BEJÁRÓNŐT keresek.
főbérletl lakás Jószágtarlássu'l költözrókusi
ködés miatt
köl ségmegtérltéssol át- ' KETTÖSZOBAS. összkomfortos
MEGNYITOTTÁK a moszkvai
adó Érdeklődni Juhász Gyula-u. o3. lakásom elcserélném belvárosi kettő- Metró új vonalát. A 6.7 kilométer
szobás. összkomfortosra, esetleg moII em 6. Ugyanott egy mély gyer- dern egyszobás összkomfortosra
Ér- hosszú új vonal a Kurszki és Bjo
mekkocsi eladó.
deklődni: Gunda
Partizán-u. 18.
A
10 HÓNAPOS sertés eladó. Széchenyt- BENTLAKÓ mindenest felveszek. Tö- lorussz pályaudvart köti össze
nagygyűrű első szakaszát kiét évvel
tér 6. Házfelügyelő.
rök. Csongrádl-sgt. 14/b.
ELADÓ egv d r b használt 4
kerekű
ezelőtt adták át a forgalomnak és
kézikocsi. 2 d r b szekrény. 1 d r b cékmosi a nagygyűrű eddig elkészült
laszelé és 1 szeeskavágó.
Cierepesszakaszának hossza &z új vonallal
sop 5.
J ^ p GUMIBÉLYEGZŐKET
együtt elérte a 14 kilométer!.
„VULKÁN" asztaltüzhely
eládö. Szeged. Potres-u. 14 szám
új eljárással, tartósan
x A KIOSZ KISIPARI Adóközösségele
BÚTOROZOTT szoba magányos férfiés gyorsan késeit
e.lakuló
közgyűlését
f e b r u á r 5-én
nek kiadó. To'.buchtn-sgt. 42. I. em.
'kedden) délután 6 órakor tartjuk a
DÉL-MAGYARORSZÁG NYOMDA ÁV
9. (volt Ké'várla-u.)
Vörösmarty
u.
5.
szúm
alatti helyiKONYHASZEKRÉNY, aktatáska
eladó.
SZEOEÜ, LENIN- UTCA 9
ségünkben Kéri a vezetőség,
hogy
Klgyő-u 2. I. 7.
i
saját
érdekükben
minden
iparos JeMAGYAR perzsaszőayeg eladó. Alföl1 lenjék meg.
dl-u, 12, I I . em. 7.

.#

Nagyot fejlődött a szegedi t í t ó

l

sport

A szegedt vfvósport, az 1951-es év Dózsa 145, 4 az Sz. Dózsa 89. 5. a i
folyamán hatalmas fejlődésnek In- 5z. Ha'adás 33. 6. oz Sz. Honvéd 27

dult A vívósport
nagyarányú fejlődésének u bizonyítéka,
hogy ennyi
vívóversenyt még megközelítően sem
rendeztek soha megyénkben. Evekkel
ezelőtt, ha egy esztendőben
10—12
versenyt rendeztek, akkor m á r nagy
eredménynek számított. Az
1951-es
évben 26 vivó
ve'senyt
rendeztek
t'.i'pyiVhben. abból 34-et
Szegeden.
A versenyeken mindig népes
mezőnyük indultak A 36 verseny közű 18
bajnoki Jellegű volt, egy
SzegedDiósgyőr közötti válogatott
verseny
és 17 különböző Jellegű verseny. A
versenyek közül
az MTSB
9-et, a
VTSB 7-et. az
Sz. Dózsa 7 et. az Sz.
Postás 6-ot. az Sz. Lokomotív 5-öt és
a Szentesi Vörös Meteor 2-őt rendezett. Az év legeredményesebb sportköre ta Sz. Postás volt. 718 ponttal.
2. az Sz. Lokomotív
693, 3
Hmv.

és 7. a Szentesi Vörös Meteor 5 ponttal AZ 1951-es év legeredményesebb
ifjúsági vívója örlel (Sz. Postás)
05
ponttá.. 2. Gyuricza (Sz- Lokomotív)
S6 3. Kassai (Sz Lokomotív) 41.
4.
Földvári (Hmv. Dózsa) 20 ponttól. A
legeredményesebb felnőtt vivó Magal
'Sz Postás) 84. 2 dr. Mónus (Sz. Lokomotív) 65 pont, 3. Zsabka (Sz. Lokomotív) 43 pont A
legeredményesebb ifjúsági vlvónő Pusztai (Sz. Postás) 32 pont, 2. Jancsó (Sz. Lokomotív) 10 pont. 3—4. Lakatos (Sz. Postás) és H Tóth (Sz. Haladás) 18-18
ponttal. A legeredményesebb felnőtt
vlvónők: Juhász (Sz. Postás) 39 pont,
2 Sku.tétl (Sz.
Postás) 25 pont. 3.
Csáki (Sz. Lokomotív).
Szegeden
a
• vfvósport. melyet régen csak a kiváltságosak űzhettek,
legjobb
úton
I halad, hogy a munkásosztály
megI kedvelje és tömegsporttá váí|ék.

Részletek a magyar asztalifenlszezők péntek d é l u t á n i
és ssombat délelőtti mérkőzéseiről
az asztaliteniss világbajnokságon
Bombay. Az asztalitenisz vlégbajA második
Játszmában »
magyed
nokság csapatbajnokságai során Ma- kettős 21:20-ig vezetett.
gyarország férfi csapata
szombaton
Gervalné—Nlshinura
2:0
(21:14.
fi'.előtt egy. nő| csapata pedig pén- 21:10);
teken délután és szombaton
dó e.őtt
Narahara—Sági 2:1
(19:21,
21:15
egy-egy mérkőzést Játszott. A n á r r m 21:13).
taiáikozó részeredményei a kővetkeMagyarország—Honkong
3:0
(női
zők:
mérkőzés).
A Ilombay-I asztalitenisz
világbajMagyarország—Afganisztán 5:0 (férfi
nokság második napján
Magyarorti'írkőzés) j
Fído—Abdul Hamld 2:0 (21:9. 21.12); szág férficsapata 5:1 arányban győzött Slngapur ellen, míg nő) csapaGvetval—Kabone 2:0 (21.16, 21 13);
tunk .3:0 arányban vereséget szenveKóczián—Yasjan 2:0 (21:0 21:6):
Gyetval—Abdul
Hamld
2:0
(21:7, dett Angllrz válogatottját!)';
21:12).

Megérkezett Stockholmba a m a g v a r
Japán—Magyarország 3:2 tnőf
mérökölvívó válogatottak
kőzés) :
Gervalné—Narahara 2:0 (21:16. 31 49)
Nlshinura—Sági 2:0 <21:17. 21:10);
A szovjet birkózó
válogatott 8-0
Nlshinura—Narahara—Gervatóé.
Sá- • rányban győzött Finnország válogatottja ellen.
gi 2:0
<21:14, 24:22).

MAI SPORT MŰSOR:

LBbdaruqás
Ujszegedi Sz. Petőfi p á l y á n : 1 órakor Sz. Petőfi II—Sz. Bástya. 3 órakor Sz. Petőfi—Sz. Kinizsi barátságos
labdarugó mérkőzések.
Hunyadi-téri Dózsa pályán délelőtt
10 órakor Textilmüvek—Szegedi Kender barátságos labdarugó mérkőzés.

renc. Szövetségi kapitány Kovács József Szervező bizottság tagjai Szécsi
József. Benczúr János és Kertész Ferenc. Edzők tnnácsa Kertész Ferenc,
Á b r a h á m András és Kakuszt Ferenc,
SAKK

A Hungária sakktermében
déíeifltt
9 órakor. A szombati
fiiggőJátezmáK
kerülnek lejátszásra, délután 5 órai
sakkAz Atlétikai Szövetség ÚJ vezetöséqe kezdettel az országos egyént
bajnokság selejtezőjének a 2. fordulóPénteken este tartották meg az At- tara kerül sor.
létikai Társadalmi Szövetség vezetőségválasztó gyűlését. Az ÜJ vezetőség
Röplabda
tagjai a következők:
Elnök
Csikós
Ferenc, elnökhelyettes Kovács József,
A téli
röplabda
teremba JnoksáE
titkár Ábrahám András, tllkárlielye - fordulója a Radnóti-gimnáziumban
II
tes Solti László. MHK előadó Kakúszi j
Ferenc. Sajtó- és propagandafolefis óra 30: Juta—Mórahalom (III. o nőt);
Szemes László. Jegyző Keszthelyt Gé- I 12,05: Építők II.—OKISz (II. o. női);
bor Fegyelmi bizottság: Szemes De- I 12.50: Mórahalom—Honvéd II. (III. <>.
zsö. Lőwtnger Sándor, Szécsi József, I női); 13.30: Meteor—OKISz (H. o. férdr. Németh András ée
Zala vári Fe- fi); 14.25: Juta—Meteor
(II. o. férfi).
DÉLELŐTTI órákra
bejárónőt
kere- H Á R O M S Z O B Á S iweqedi) modern ta
sek. Kazinczy u. 6. I I . em 7
kasomat elcserélném
hasonló,
vagy
TELJESEN |óá.Ka pótba® lévő cőmplett kettoszobas budapestivel. „ G á z " leli.
húlószob&'bú'or eladó. Zákány-u. Xl/b. qére a kiadóba
dé után 2—5-ig.
KEVESET használt sportkocsi
etódó,
PETOFI-telepi.
köves
úton. f s z o b n
Nemeslakács u. 34
konyha, fáskamráa Lakásom elcserél- ALIG használt finom fekete
öltöny,
ném hasonlóért. Petőfi telep IV 132
barna zakó ineiénnyel. átmeneti kaif.|. Farkasék.
bát crősebb termetre eladó. Kovács.
VESZEK kifogástalan 3 vagy 4 lán- Pacsirta u 12. eme'ot.
gú gáztűzhelyet, Dugonlcs-u. 18. Bé- EGY Jorkshierel anyakoca 9 négyhonák
tes malacával és egy hasaskora elCSERÉLNÉK éves magló
sertést hí- adó. Csongridl-sugárút végén. Ecsedi
zott félsertésért. Madích-u 24
Kert tanyában.
kiadó ugyanitt.
EGY nagyon Jó sezlon
eladó
Csőt*
ÁLLAMI vállalat keres azonnr.il fel- grádl-sugárút 48. emelet
keresek
megvételre.
vételre nőket és férfiakat, jelentke- NAGYBŐGŐT
zés naponta 8—10 óra kőzött: Taka- Mérges Imre. Móra u 6.
3+1 es szuperrádió oladó.
Érd: Ili
réktár u. 5. (föidszint, Jobbra).
NAGY macskát vesz magas áron
a órátó . Hattyú u. 55,
FELVESZÜNK
lópatkoló
és
kocsi
koGyógyszertani Intézet. Dóm-tér 2/b.
ÓCSKA kalapját ne dobja el. Mencz vács szakmunkásokat, kocsisokat, éa
k'ipa
.kólókat
Jelen.kezés,
Budapest,
kalapos űjjáfesti és formázza DugoV. Marx tél- 7.
nics-tér 2
Vi RAG és konyhakerti magvak pa'ánIRÖASZTALOKAT, Iratszekrényeket és tákról kérjen árajánlatot Kereső kerszékeket, rajzasztalt megvételre keres tészet Makó.
a Szegedi Konzervgyár.
AJán'a.okat BENZIN-, vagy villanymotort vennék
írásban kérjük.
másfél-két lóerőig lehetőleg szivattyú,
BÖRKABATJAT most festesse,
Javít- val. Kiefner Péter Csanád
tassa Csordás bőrruhcJkészItőnél. Szt. RÖZSE és gyapjú eladó.
Partlzán-u,
Miklós-u. 7.
26 szám.
GYOGYHASKÖTÖT. melltartós kombi- NYOMÓGOMBOS rádió, női
kerékpár,
nát mériék után, gumiharisnya, kesz- gramofonerősftő.
fehér
zománcos
tyű fűzőjavi As Höfte. Klauzál-tér 3. kályha eladó. Római krt. 7.
délután 1
EGY k a n k a h a t ó s kis Slnger varró- 2-től
gép eladó. Mátyás-tér 5. Jobbra, lép- ELVESZETT
25
drb
gabonászsák
cső.
szombaton. Kérem a becsületes megEGY sötét félháló eladó Kossuth L.- találót. adja le ifi.
Farkas
István,
sgt. 63 Haldú.
A sónyomás-sor 66. szám
elé.
100
LEGSZEBB bizsutériák
legolcsóbban, forint Jutalmat kap.
gyöngyfűzés,
^kUpszjavités,
tekla- ELADÓ „Rekord" kétaknás
Jó k á l w
Kyön''yöt vásárolok. Szeteiné,
Sztá- ha. Köcsev u 5. II. udvar, Bogvóné.
lin-krt. 36.
KÖNYVEKET.
könyvtárai
veszek
ELCSERÉLNÉM olcsó bérű magánház- könyvkereskedő Je'entkeznl
keddig
ban lévő lakásomat Kálvária környé- Házhoz Is kimegyek. Megbízott Glüclc
kivel. Magánház nem fontos Érdek- Gyula Jóslka-u. 26.
lődni: C«áktornvai-u 3
MAfOR Akos gyorsíróiskolafebruár
CIPŐSTOPPOLAST géppel és
elpőtfl'- 12 én új tanfo.yamot nyit. Bocskaypa'.ást vállalok, (özv. M'ös
Péternél. 4. ezám.
Terhes J i n o s n é Rókus, Bodzafa-u. 5.
KLINIKA
közelében
ktllönbejáraáú
Ilétvezér-utcáből nyílik.
Címeket
GYERMEKAGYAT, matraccal, gyermek szobát keres, magános nő.
sportkocsit keresek
Sztáün-krt. 52 kérem a Sebészeti Klinikára.
23—30
HOLD
legelőt
bérbe,
vagy
feVén.
'esbe keresek, ta-nyával
Külső-Baktő
BEJÁRÓNŐ azonnalr« felvétetik mun- 227 szám.
kakönyvvel
Rosenfeldné, Kiss Ernő- EGY mély gyermekkocsi e'.adó. Vidrain 3. emelet.
it. 3. I I I . em. 11.
EGY lovas '.aposkocsl, kukoricaszár OTTOMAN e'adó. Kálmán u 14. Skrainés kukoricadaráló eladó.
Puskás-u. káné. hétfő 8—2-ig
7. szám
CSINOS nőt feketekabát vékony alak- ELADÓ 110 "voltos leszámoló villanyra. ecry korcsolya eladó. Ha'jnóczy-u óra. Kossuth La|os-sgt. 71. eme'et.
ELADÓK kukorlca-hambür. búzás-áda.
15. fldszt. Jobb. 2.
FÉL hálószobabútor
darabonként Is, kalor-kúlyha. ágy, szék és egyéb Insezlon. asztal és ágyterítő eladó. Kl- góságok. Vllágos-u. 1/b.
SVÁJCI órákat
ébresztőket
magas
gvó-u. 2. fldszt 6.
V. műszeEGY fehér mély gyermekkocsi eladó Árban vásárol Mülhoffer
rész, Sztálln-krt. 47
Sándomu. 29.
LACZKÖ órás. Széchenvi-tér 9. Zsó- PETOFI-lclep 56-os u. 1195. sz. h á z
átadással
e'.adó.
Érdeklődni
tér-ház J ó árat, fizetek
kar-, zseb- i lakás
és ébresztő órákért s szerkezetekért. | 313 as őrház (Röptéméi).
PAVILLON.
elsőrendű
kivitelű,
eladó.
R A D I ö , világvevő, 15 köves zsebóra
Dómeladó. Sztálln-krt. 46 sz Kapu alatt, Érdeklődni Iskola-u. 29 I 3.
tér.
balra.
Et
C
S
E
R
É
I
N
É
M
szegedi
belvárost
háUJ 3+2 Orion nyújtott sávos
super romszobás,
összkomfortos lakásom
eladő. Szücs-u. 3/b. Hódi.
noumezjvasarneiyi iiasoniueri- a i m i
JŐKARBAN lévő egveneshúros "zonkiadóba.
gora e'atíó Dorozsmai m ű ú t 59
EGY f e h í r
mély
gyermekkocsi
elDÉLMAC-YABORSZAG
adó Török-u. 7.
oo'latol naplap.
KÉVÉS here. mázsatételben ls eladó
Fslslii |i«r«*l2té él kioáé)
Tö'gyes-u. 2.
6 d r b EBÉDLŐSZÉK.
kárpitozott.
I
ZOMBORI JÁNOS
drb ebédlőasztal
modern
dió
féIxortsaxSi «
'ibi offlös
nyezett és 2 drh
gyalúpad
eitdö.
S,-flf-,lf4»1g . Szöged, Lonin-u. 11.
Sztáün-krt. 46. I I I
em. 15.
EKA r á d i ó vllágvevő
elfldó
Tol- telefon • 3S-SS é> 40-80. - EjfizaLa. zzerkezzMiág
felefon ezfe StU 34-38.
. buchirf-sgt. 42. Jakobovltsnát.
4+2 lemezlátsz )s ZENESZEKRÉNY ós
K'adóhivafal i Szeged, Lenin-u. I.
egv erőskő felszerelve
sürgősen eltelefon: 31-U *, 35-00
I adó. Kossuth L-sgt. 8 I 3.
0élrr,agya'".-jrág Nyomda, Szeged
LOGARLÉCKEZELÉST ianitok.
SzonFflelíe vezető: Prizkln Sdndoe
I t a i . Kálmán-u. 14,
„

