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A levelezőknek jó m u n k á v a l kell segíteniök
a dolgozók k ö z v é l e m é n y é n e k kialakításában,
p é l d a m u t a t ó m u n k á v a l , harcos kiállással kell k i é r d e m e l n i ö k
a dolgozók bizalmát
Befejeződött

O T T S A G . A

a magyar

sajtó

levelezőinek

I. országos

elnyertem a Dunántúli Napló legjobb levelezőjének kijáró vándor,
zászlót. Munkám jutalmául a z el.
mult évben az újságíró iskolára
kerül'em, Sztálin elvtárs 72. szü.
letésnapjára pedig elnyertem a legnagyobb kincset,
párttagsági
a
könyvetSchmuck Jánosné, a Pamutszövőés Műbőrgyár dolgozója arról be.
szélt, hogy mint a Győr-Sopron
Megyei Hírlap állandó levelezője
rendszeresen hírt ad a munkában
szerzett tapasztalatairól és a többi
levelező eredményeit is alkalmazza
saját munkájában.
Víg Illéané a Kispesti Textilgyár
dolgozója után Szűcs István, a fü.
löpszállási „Dózsa'' tszcs tagja kö.
szön'ötte az értekezletet.
Kálmán Imréné háztartásbeli és
Gyurjáu Rudolf ipari tanuló felszólalása után Zstlka László, az Állami Nyomda dolgozója ismertette
a szombati „sajtóműszak" eredmé.
uyoit.
Kiss Károly sztahánovista
kéziszedő
227 százaiékot ért el.
Szegő György ifjúmunkás 150 szá_
A mi sajtónk megmulatja,
zaiékot, Polgár Antal éjszakás géphogyan kell megjavítani
mester 400 százalékot. Udvarhelyi
munkánkat
Olga sztahánovista számozónő 194
százalékot, a könyvkötészet öttagú
Magyar János, az uj ságíróiskola ifibrigádja 116 százalékot.
hallgatója, a pécsi Mezőgazdaság
Tajkov András tatabányai sztaSzerárúgyár munkáslevelezője volt.
hozzászólásában
— Első leveleimben — mon. hánovista vájár
dotta — termelési eredményeink- megállapította: a mi sajtónk felról, munkaversenyünk állásáró. ad- világosítja a dolgozókat. Kritizáin,
tam jelentéseket a Dunántúli Nap.2 lehet és kritikát is kaphatunk a
sajtón keresztül.
lónak.
Hamarosan rájöttem azonban,
A mi sajtónk megmutatja, hohogy bíráló cikkeimmel még
gyan kell megjavítani mindentöbb és jobb szolgálatot tehetek.
napi munkánkat, hogy kell dolElső próbálkozásaimat a bírálat tegozni és a további munkákban
rén a többi követte és csakhamar
irányt mutatni.

konferenciája

is segíthetik a kiképzés eredmé.
nyességét.
Kapusi József mosonszentjánosi
dolgozó paraszt, Laczl János a*
RM szaiaghengerde csoportvezetője, Bánszky Sándorné. az aibertirsai „Dimitrov" termelőszövetkezeti
csoport tagja és Dóra János, a
„Vörös Csillag'' traktorgyár levelezője után Bősze Ferenc, a büki
gépállomás traktorosa elmondott®,
hogy
a rendszeres levelezés, az azzal
járó feletősség fokozott helytállásra készteti a levelek íróját

kőzkórház műtősnője, a Szabad
Nép Jevelezóje arról beszélt, milyen harcot folytatott a kórházban
különböző visszásságok ellen.
Vértes László, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének dolgozója, a
Szabad
Nép ievelezöje, utalí arra, hogy
műszaki értelmiségi do'gozóinknak a
levelezésen keresztül is el kell mélyíteniők kapcsolatukat a
fizikai
dolgozókkal.
Herka Antal, a kelemenligeti állami gazdaság juhásza után Ács
Tibor, pilisszentiváni bányász, a
magyar rádió levelezője e'mondta,
hogy havonta küld levelet a rádión a k s j g y e k 6 z i k ismertetni a maga,
^ üzem munkáját. Szabó
József,
mátészalkai dolgozó,
az Építők
Lapja levelezője, Kádi l6tván tatabányai főaknász. Szabó Edit, a káldi gépállomás dolgozója,
Gergely
István, a mátészalkai gimnázium
tanulója,
Pellegrinl
Jánosné, az
, Északmagyaronszág levelezője felszólalása után Horváth
Márton
elvtárs, a Magyar Dolgozók Pártja
Politikai Bizottságának tagja monI dott beszédet.

És mégis, más viszonyok, más feltételek. más körülmények között,
de akkor is, most is ugyanazokért
a célokért küzdőt) és küzd a kom.
munista sajtó: Lenin és Sztálin a
kommunis'a sajtó feladatairól szóló
tanításait tekintette és tekinti munGo/'szo Jánosb a jászapáti ^AlkotSzöcze i
kája vezérfonalának. A kommunis- mány-tszcs
elnöke
.
-i_-i._ után
ta sajtó ma Rákosi elvtárs útmu- Sándor, a MAVAG Kossuth-dijas
tatásai alapján működik, a Szabad sztahánovista kovácsa szólalt fel:
Nép altkor büszkén hirdette cím.
— Miután miénk lett a gyár,
lapján: Rákosi Mátyás lapja.
miénk lett a föld, az ország, a
Mint minden kommunista lap, az
gazda szemével nézzük a dol1942 es Szabad Nép is igen nagy
gokat. Ezért lettem munkáslejelentősége' tulajdonított a mun.
velező és rendszeresen levelekás-levelezésnek.
zek a Szabad Népnél, a Világos— Az 1942-es Szabad Nép egy
sággal. a Népszavával.
számában „Várjuk a folytatást'
Pap lászlóné, a szombathelyi
címmel arról írtunk, hogy leveleMárton
elvtárat
zőink megírtak a lapnak egy-egy Horváth
folyamatban lévő eseményt, a lap!
A levelező elvtársak szemét, látását, füléé
levelüket le is közölte, de az olvasó
nem 'udhatja, mi történt tovább,
élesíteni kell
meri a levelező a folytatásról el— Pártunk Központi Vezetősége j lezök igen nagy felelősségéről tá
feledkezett. Azt hiszem, ez is olyan
probléma,
amelye' ma változott nevében üdvözlöm a munká6" és és idézte Sztálint, aki a levelezőelső
országos munka alapjait igy határozta meg:
körülmények között is joggal fel- parasztlevelezők
konferenciáját.
Ez
a
kétnapos
kon„A levelező független legyen
vethetünk.
ferencia olyan képet ad a sajtóról
azoktól az Inlézményektá és
A levelezőknek tenne feladatuk,
és íőleg népünk fejlődéséről, olyan
személyektől. amelyekkel és
hogyha egy kérdésről írtak tuképet ad a levelező-mozgalom fejakikkel érintkeznie kell munká
dósítást. akkor az' ne hagyják
lődéséről, amely
túltesz várakojában."
abba. hanem kísérjék végig a
zásainkon. Az a harcos szellem, az
kérdést egész fejlődésében.
a tettrekész buzgóság a hibák el- A függetlenség más szóval a felehárításában, amely ezen az érte- lősség fokozását jelenti — folyMunkáslevelezőink jelentős része kezleten megmutatkozott,
egyik tatta beszédét.
— Ez a függetlenség — amelyről
— mondotta a továbbiakban — leglényegesebb bizonyítéka annak,
elvtárs beszél, — azt jetúlságosan egyoldalúan fogja fel hogy népi demokráciánk felada- Sztálin
lenti, hogy minden szót mérlegejhivatásá', túlságosan csak a hibák tait egyre jobban tudjuk megol- niök kell a levelezőknek, amikor
leleplezésére és feltárására helyez, dani.
kritikát gyakorolnak. Arra
kell
— Olyan a mi népünk, mint a
a súlyt. Holott mai étetünk küztörekedni, hogy az e'.vtársak levegyőzelmes harcokban kikovádelmeinek szépsége, derűje, optilei komolyan essenek latba, szercsolt hadsereg, de olyan hadmizmusa nem kevésbbé érdekelné
kesztőségeink féle'ősek azért, hogv
sereg, amelynek minden katokomolyan figyeljenek fel azokra a
az olvasót, e nagy küzdelmek és
nája tudja, hogy miért harcol,
figyelmeztető hangokra, amelyeket
eredmények aktív részesei',
íl levelezőktől kapnak. Állami szerírjunk tehát a hibák könyörtehogy miért hoz áldozatotpártszerveinknek, ko*
A magyar népuralom előőrsei a veinknek,
len leleplezése mellett többet az
l e v e l e z ő k . Azok, akik először ve- molyan kell mérlegelniük
minden
elért eredményekről, éle'iink
Magony
fi. látván eaongrádmegyei
dolgoaó
paroaatt
- egyes levelét, amelyet a leveleszik észre a hibákat és nehézsége
szépségeiről, hőseinkről,
zőktől kapnak.
akik a termelésben, harcban, tanu. ket a maguk területén, a saját
A l e v e l e z ő k n e r i a d j a n a k vissza
a
De a mérlegelés ne a szerkesz.
területük
igazi
úttörői.
lásban
kiválót
teljesítenek,
akik
z
az ellenség elíeni karctól,
tőségekben kezdődjék, hanem
Ilyen úttörővé kell válnia minúj
szocialista
embertípusnak
példamert a párt mögöttük van
azoknál az elvtársaknál, akik
den levelezőnknek. a ki először
képeivé válnak.
muta! rá „ maga munkaferüle.
megírják a Ieve'et
Kalmár Alajos, a vasmegyei Or_
M*gony H. István
tömörkényi] A szovjet munkás- és falusi leA továbbiakban Horváth Márton
tén a hibákra és így hozzásegífalu
délszláv
nemzetiségű
dolgozói,
parasztltvelező szólalt fel ezután.' velezők pékiájára — mondotta —
elviárs hangsúlyozta, hogy a pártti pártunkat és államunkat ahMagony H. István elten hatalmag országunkban
szervezeteknek, az állami szerveegy évvel ezelőtt nak üdvözletét tolmácsolta.
hoz, hogv ezeket a hibákat az
Kaluk György nyíregyházi úttörő
zeteknek támogatniok kell a levehajsza' indított az ellenség a köz- kezd'ék
meg a repülő-brigádok
úfból eltakarítsuk.
szerkesztófic e,c
és .szólt
a Pajtás újságról beszélt.
ség vezető állásaiba beférkőzött eí. szervezését a termelésben —
A mi demokráciánk
erősségévé lezőket
._
. . aa szerkesztőségek'
s
Mikó Hedvig, a pusztavámi szén- lesz rövid idő alatt a levelező-, táleorsegérol.
Majd igy folytatta:
lenséges elemeket leleplező leveleiE brigádoknak a z a feladatuk,
H a azt
mozgalom.
—
akarjuk,
hogy
a
hogy feltárják az üzem gyenbánya dolgozója elmondotta, hogy mozgalom.
ér'. Esetére Betlen Oszkár elvtárs
,
- 1mi
géit ég hibáit, fámog-ssák a
a sajtó segítségének is eredménye,
referátumában is kiiért. Magony H.
— Ha csak arról az egyetlen ol- levelezőink szeme éles
legyen,
minőség megjavításáért, a tahogy javul a munkafegyelem.
István tántoríthatatlanul küzdölt az
dalról, a levelező-mozgatom olda- eszrevegyek a hibákat — és sokkarékosságért folyó harcot,
Lip'ák György, a Magyarországon Iáról nézzük meg a mi demo- * z o r ma ® ok ?£ megelőzve vegyék
ellenség aknamunkája ellen, a párt
és a Szabad Nép kiderítette az A repülő.brigádoknak is köszön, élő szlovák dolgozók lapja, a ..Nasa kráciánk fejlődését és helyzetét, erare a hibakat. — akkor _
igazságot, véget vetett üldöztető, hető, hogy egy év aktit nagy sike- Stoboda" olvasói és levelezői nevé. a k k ° r w azt tapasztaljuk, hogy
a(ásat.
levelező
fülételvtársak
élesíteniszemet,
kell. láEz
reket értünk el.
nőnek.
bén köszöntötte a konferencia rész- j tások, hanem munkánk
P " ' ? ™ * * állandó
válaszmás szóval ideológiai, politikai
ki"
vevőit.
— Az itt jelenlévő elvtársaknak
— Engem, mint munkáslevelezői,
| sérője az, hogy minden á'lampol- színvonaluk
állandó emelését
azt szeretném mondani — hangoz, három hónapos munkás- és falusi
I gárunk, mindenki gyermekkorától
jelenti.
A
levelezés
tatta —., hogy példámból tanulva, levelezői tanfolyamra küldtek. Ez
kezdve, késő aggkoráig, tehát attól Gondoskodni kell arról, hogy kona tanfolyam segí'ett hozzá,' hogy fokozott helytállásra készteti kezdve, hogy gondolkodni
ne Halljanak vissza az ellenség
kezd kréten ismerjék a pári politikáját,
a
levelek
íróját
még aktívabban végezzem levelezői
ée amíg a gondolat birtokában van, hogy szilárdan, két lábon álljanak.
elleni harctól, mert táthatják,
munkámat. Hozzáláttam a repülő,
hogy szilárdan tudják a narcot
részlvesz a társadalom kialakíhogy a párj mögöttünk van és
Meszes Józsefné, az egyházaskovinni a párt politikájának
meg*
brigád megszervezéséhez kaucsuktásában, fejlesztésében, résztaz igazságot mtndlg felszínre
Valósításáért, hogy tudják a harcot
kombinátunkban. Munkánknak az zári „Rákóczi" tszcs tagja, Nölirer
vesz két keze munkájával és
hozza.
vinni az ellenség, a hibák ellen.
lett az eredménye, hogy megjavult ödön, a Maszolaj Gépgyár sztáJiá.
harcával, részfvesz gondolatai,
Rákosi elvtárs születésnapjára vál- a munkafegyelem, folyamatossabbá novista hegesztője és Forgács J á .
Hiba az, hogy a vállalatok, munval
és
résztvesz
kritikájával,
lalom, hogy tíz jóldolgozó, harcos let' munkamenet
kahelyek vezetői részéről nagyon
nosné, a bajai „Vörös Fény' tsz
a
résztvesz abban a harcban, amegyakran nincs mé.g meg az a megelvtársa' fogok beszervezni a Sza.
tagjának hozzászólása után Szűcs
lyet a maradiság, a belső ellen,
Tapasztalatainkat átadtuk más , , ,
_
..
, .
értés a levelező-mozgalom iránt,
bad Nép levelezői sorába, hogy párség. a mult ellen vív mindenV ^ Mátyás
L ^ szavait
^ f idézte:
amely megértésre feltétlenül szüktunknak minél több szeme és füle üzemeknek is a munkáslevelezöl |zója^ Rákosi
ki, aki híve „ mt rendszerünkségünk van.
legyen Tömörkényben is — mon. járási tanácskozásán.
,,Mindenért, ami ebben az országnek.
A bo'gár munkás- és falusl le.
— Igen keményen fogunk íeldotta.
ban 'örtén'k. mi. kommunisták va. Ez a demokrácia nem korlátozódik lépnie
minden olyan
je enséggel
ve'ezők tevékeny harcosai a béKispap József, a 44.-es építőipar:
gyünk
a
fe'e'ősek!"
egyesekre. Ez a demokrácia száz- szemben, amely kicsinyes sz°mékének és a
szocia'izmusnaR.
tröszt kőművese elmondotta, milyen
Ezérf
kelt
jó
példával
elől
járezrek és milliók demokráciája.
ilyes szempontokból akadályt akar
kérlelhetetlenek a hibákkal éa
értékesek a sajtóben leközölt leveBeszelt Horváth Márton a leve- gördíteni a levelezők munkája elé,
ni, bírálatalnkksi. tanácsainkkal
békés
szocialista
építésünk
ellek az építőipari dolgozói részére
kiküszöbölni mások hibáit, le.
lenségeivei szemben.
Ax e l l e n s é g d ü h ö d t t á m a d á s a i ls b i z o n y í t j á k ,
is, ánert ezeken keresztül tudomást
leplezni a z ellenséget
Ezután
Bata
Sándorné.
a
Kőbászerezhetnek az új munkamódszem i l y e n fontos v í v m á n y a d e m o k r á c i á n k n a k
— mondotta —. Ezért csatlakoztam
nyai
Textilgyár
dolgozója
és
Gás.
rekről, eljárásokról1949-ben
az
üzemi
levelezők
n
a
g
y
a levelező-mozgalom
pár Istvánná a Szabad Nép és Vi.
Tamás Istvánná. a dunaföldvári harsarok Népe levelezője szólaltak táborához.
*
S
ál
eI lArs Ú
„Alkotmány" tszcs tágja nagy teps fel, majd Ré;i László elvtárs, a
A, Í'í Y
2Y teszél a I ezen konferenciának a képe. nemSipos János hevesmegyei dolgozó ,levelezőkről,
közben mondotta el, hogy bár 62 Munkásmozgalmi Intézet igazgatómint a proletár köz- csak az elmúlt hónapoknak a
éves, az elmúlt évben 184 munka- ja. az 1942-es Szabad Nép munkás paraszt, Naró'i Rózsa, a Sztá'in Vas. vélemény parancsnokairól, — mon- munkája, a helyi konferenciák, hanem
egységet végzett. A levelező mun- levelezési rovatának vezetője be- mű do'gozója Szűcs József, a Ko- dotta, majd hangsúlyozta, hogy
a levelezőknek
jó munkával
máromi Lenfonó levelezője, Benedek
kában elért eredményéről számolt széltaz ellenség dühödt támadásai is
kell segí'enlök a dolgozók közAndrás, az Ikarus dolgozója, Badó
be.
bizonyítják azt, milyen fontos
— Vájjon nyujthat-e valamilyen Gézáné kisújszállási pedagógus, a
véleményének kiatakítítában és
vívmánya a demokráciának ez
Alexander
Veiihov Genrglev s
tanulságot a tíz év előtti Szabad Szabad Nép
levelezője és Gara
pé'danuitató munkával, magaa mozgatom.
Nép a mai munká eleve! ezőkr.ek? — György a várpalotai Bányász szer
tartással, harcos kiáltással kell
Alig múlik eí nap. hogy ne tákérdezte. — Azt hiszem, igen.
A bo'gár levelezők
kesz'ője felszólalása után szünet
kiérdemelniök a dolgozók bizalmadnák a sajtót, hogy ne vitatAkkor üldözött, lltegá'is párt
következetttevékeny harcosai a békének
kozna az ellenséges rádió, az immat.
üldözött harcosai voltak a leSzünet után Lázár András alhad.
— A sajtó jó munkát végzett psrialista sajtó a Szabad Néppel és
velezők. ma a hatalmon lévő
Dr. Korányi Gábor orvos felszónagy
, . , arról
, , beszélt,
, ,
,hogy
-, amíg
. - a azzak hogy rövid idő alatt meg- a többi lapunkkal, levelezőinkkeL
munkásosztály
sajtójának
közlalása u'án Alexander Venkov Geor.
regi honvédségnél meg olvasni sem szervezte ezt a mozgalmat, ame- De az az eltökéltség és határozottmegbecsülést élvező munkatárgiev bolgár küldött, levelező üdvövolt szabad, csak a kormánysajtó'. lyet az élet igazol, amely eleven, 6ág, ame'y itt kibontakozott. azt
sai, helyi tudósítói.
néphadseregünk katonái írásaikkai 1 fontos mozgalommá vált. Nemcsak í mutatta, hoov. mi alanns&n km&r.
zölte az értekezletet.

A magyar saj'o levelezőinek Iországon konferenciája
vasárnap
folytatta tanácskozásait az Építőipari Dolgozók Szakszervezeti szék.
házának dísztermében..
A vasárnapi vita első felszólalója
Bandik Ferenc katymári délszláv
dolgozó paraszt, a Szabad Nép és
a Nane Novine
leve'ezője volt
Azokról » szenvedésekről beszél',
amelyet előbb a felszabadulás öiőtt,
kulák, és csendőruralom aWt éh
át, majd a jugoszláv nép szörnyű
helyzetét ecsetelte.
Kovács Erzsébet „ csorvási ,,V5.
rös Október"
termelőszovetkez-k
do'gozója elmondotta, hogy a Sza.
bad Nép november 14..i számában
a szendrői tszcs-röl megjelent cikk
alapján halározta el. megírja a
csoport munkájában tapasztalható
hiányosságokat a Viharsarok Népe
szerkesztőségén ek.
Január 4-én alakították meg a
levelezőkört 11 taggal, két hét óta
pedig a Viharsarok Népe szerkesz
'ősógi munkatársaként dölgozik.

KEDD. 1952. FEBRUÁR K.
}űk azokat, akik ezt az ellenséges minden erőnket összpontosítva fouazftAst folytatják. Ha egyáltalán gunk dolgozni.
véletlenül fü ünkbe jut a hangjuk,
Hogy a t
ország idáig jutott,
rálsmerüúli a tőkések, nagybirto•bl:
kosok, báhkárok, horthysta táborhogy »z ország népe Ilyen hanokok hangjára, akik azt akarják
talmasan fejlődött — jól tudja
vetünk elhitetni hogy az volt
jó,
minden dolgozó — azt pártunkamikor a nép rab voit ebben
az
országban, s amikor az imperialisnak, a Magyar Dolgozók Párt.
ták voltak az urak. Nem elvtársak.
jának köszönhetjük.
Az, ahogy ttl állandóan felmerült
a szörnyű mult, a rabság képe és S ha a ml utun a nehézségek mela
ahogy itten ós egyebütt is állan- leit a győzelmek. • eredmények,
dóan felmerül a boldog,, békés, szo- fejlődésnek sorozata, akkor azt is
kőszöncialista jövőnk képe, az biztosítja, tudjuk, hogy ezt annak
néhogy jelenlegi nehéz munkánkban hetjük, hogy pártunknak és
és harcunkban fáradságot nem is- p ö k n e k °ly»n vezére van, mint
merve, féle'mel nem ismerve, lel- a m i ««re»ett Rákosi elvtársunk,
kesén, odaadóan, a nagy cél, a szo-1 Horváth Márton elvtárs beszédét
cializmus
felépítése
érdekében hosszantartó, lelkes taps fogadta.

Az imperialisták k ü l ö n b ö z ő k o h o l m á n y a i k k a l
e l v o n j á k a z ENSZ k ö z g y ű l é s f i g y e l m é t
a p o l i t i k a i l a g r e n d k í v ü l fontos k é r d é s e k r ő l
Malik elvtárs a közgyűlés bizottságai előtt leleplezte: miért akadályozza meg az USA
a koreai kérdés megtárgyalását
Párizs.
(TASZSZ).
A politikai
bizottság napirendjén ötödik pontként szerepel a Korea függetlenségéről szóló kérdés, amelyet az USA
küldöttsége terjesztett eiő. Január
9-én azonban, amikor a bizottság a
napirendi pont tárgyalásához éri,
Gross. az USA küldötte váratlanul
a kérdés megtárgyalásának elnapolását jarvasolta azzaj az ürüggyel,
hogy a koreai kérdés közgyűlési
tárgyalása állítólag akadályozhatja
a koreai fegyverszüneti tárgyalásokat.
A Szovjetunió és több más ország
küldöttsége már ekkor erélyesen tiltakozott a koreai kérdés tárgyalásának megakadályozására iránypló
Idsérlcl ellen.
Január 29-én a szovjet küldöttség
emlékeztetett arra, hogy most a ko.
reai kérdés tárgyalását kell megkezdeni.

zati javaslatának bevezetése szerint
a három bizottságnak
ez az
ítélünk — mondottá —, akkor a haegyüttes ülése semllyen formátározatnak a koreai fegyverszüneti
ban sem jogosult a koreai kértárgyaiások elősegítése a célja. Látdés megvitatására.
A szovjei küldöttség javasolja, hogy szólag üdvözölni lehetne ezt a ki.
hívják össze a politikai bizottság vánságot.
— De mi következik a határozati
ülését és lássanak hozzá a Korea
függetlenségéről szóló — politikai javaslat további részéből? Mil_ j a .
bizottság napirendjén szereplő — vasolnak e kívánság megvalósítása
kérdés megtárgyalásához. A köz- érdekében? Javasolják, hogy a fegyA konferencia résztvevőinek távirata
gyűlés megbízta a politikai bizott- verszünet megkötéséről szóló jelenságot, hogy tárgyalja meg a kérdést tés ulán hívják össze a közgyűlés
Rákosi elvtárshoz
és a bizottságnak nincs joga, hogy rendkívüli ülésszakát é« vitassák
megsértse a közgyűlés plénumártak meg ezt a kérdést.
Ezután Gáspár Istvánné felöl-írónk, megbecsülés,
kitüntetés az
ezt a határozatát.
De hogyan segítheti elő a közvasia a Rákosi Mátyás elvtárshoz osztályrészünk.. Köszönjük ezt öngyűlés a tárgyalások menetét
intézett távirat szövegét:
A szovjet küldöttség javaslatát
nek. Rákosi elvtárs.
és a fegyvedsziinet megkötését,
határozottam támogatta CsehszlováMegfogadjuk: továbbra Is bátran,
,,Drága Rákosi elvtárs! Tanítónk
ha ezeket a tárgyalásokat már
kia, az Ukrán Szovjet Szocialista
állhatatosan
harcolunk a szovjet
és vezetőnk!
befejezték és a fegyverszünetet
Köztársaság, Libanon, LengyelorForró szeretettel köszöntjük önt sajtó levelezőinek példája nyomán,
megkötötték,
szág és a Bjelorussz Szovjet Szocia.
a magyar snj;ó munkás- és paraszt, szocialista építésünk minden akadálista Köztársaság küldölte.
hiszen a közgyűlés rendkívüli üléslevelezőinek I. országos konferen- lyával, minden külső, és belső el
Az USA, Anglia és Franciaország szaka összehívásának fetté'e'éül aaf
küldöttsége .sokáig nem szánta el tűzik ki, hogy az amerikai paciájáról. Mi a mullbnn a gyárosok ienségével szemben, a jó kezdemémagát arra, hogy valamilyen mó. rancsnokság Koreában közleményt
rabszo'gál, a földesurak és kul&kok nyezések. tapasztalatok elterjesztéAzonban az USA,
Anglia és
don igazolni próbálja az önkényes ad ki a fegyverszünet megkötéséről.
cselédei voltunk s ha szólni mer. séért, pártunkért, hazánkért, a szoFranciaország küldöttsége aláeljárási.
Teljesen logikátlan javaslat: elöse.
Közelgő
tünk „ klrenimizés, n mcgn'ázás, a cializmusért, a békéért.
való cse" fogáshoz folyamodott,
gíteni azt, amit már a közgyűlés se.
Ehelyett
igyekeztek
megakadányomor és az
Igazságtalanságok születésnapja alkalmából kívánunk
hogy végleg meghiúsítsa a kolyozni, hogy tovább tárgyalják a gílsége nélkül befejezne!'.
ellen, az utcára dobtak, vertek, őrnek, drága Rákosi elvtárs, még
reai kérdés megtárgyalását a
szovjei küldöttség állal
felvetett
Malik elvtárs bebizonyította, bogy
börtönbe zártak minket. Ma szaba- sok-sok munkás esztendőt, népünk
mostani ülésszakon.
kérdést az ülés törvénytelen össze- hamis és alaptalan Gross USAdok vagyunk, miénk minden ebben javára. Ml úgy készülünk erre a
Február 2-án összehívták a poliaz országban,
egvencs
derékkal napra, hogy még fegyelmezettebb, tikád bízoltság, valamint a közgyű- hívásáról. Belgium képviselője a küldöltnek sa az állítása, hogy az
vila berekesztését javasolta.
agressziót Észak-Korea kezdte el.
járthatunk, emelt fővel szólhatunk eredményesebb, odaadóbb munkát lés 2. számú (gazdasági és pénz.
Ez több küldöttség határozott el- Ezzel kaposola'ban az USA külvégzünk
s
a
konferencia
Inpaszta.
bele hazánk irányításába. Köszönügyi) éa 3 számú (társadalmi, hu. lenállásába ütközöl t.
dötte „bizonyítékul* ismét a z úgyne.
jük ezt a szabad és boldog é'elcl latnií felhasználva, emeljük leve. manitárius és kul urális) bizottsáA vila be rekeszléséről szóló jabizottsága"
napról-napra gának úgynevezett „együttes ülését". vaslatot az amerikai tábor legalá- vezeti „ENSZ koreai
a nagy Sztálinnak, felszabadítónk- leink színvonalát,
hirhedl jelentésére hivatkozott.
nak és köszönjük az ő legjobb ma- gyar a píijuk tudásunkat Ezzel se. Az ülésen az USA, Anglia és Fran- zatosabb képviselőinek szavazatai,
De ezt a jelentést már régesgyar tanítványának, önnek. Rákosi gífjiik a mi lapjainkat, elsősorban ciaország határozattervezetet nyúj- val elfogadták. 29 küldöttség azonrégen lelepleztek, mint „macelvtárs.
ban
nem
volt
hajlandó
támogalni
a
tott
be
hogy
tekintsenek
el
mind
a
pártunk éles fegyverét, a Szabad
arthuri hamisítványt", amelyet
bizottság napirendjén sze- javaslatot. Ezután az angol-ameri.
Ml, munkás-paraszt és értelmi- Népet Rákosi elvtárs lapját, min- poliitikaii
egy kuominlang-itaynök Sri alá.
rcplő, Korea függetlenségéről szóló ksi szavazógép elutasította á szov
dennapi
kemény
harcában.
ségi levelezők nemcsak jó termelő
alti nbbfln a* időben ennek a
kérdés, mind az egyesített 2. és 3.. jel javaslatot, hogy a három bi.
munkánkkal, hanem n sajtóhoz írt
A mnnkás és paraszlleveto. számú bizottság napirendjébe fog. | zotfaág együttes ülését tekintsék bizottságnak az „elnöke" volt
Malik elvlárs egy példái hozott
leveleinkkel is seggünk építeni a
sők I. országos konferenciá- lalt. Koroa talpraállílésáról szóló jogcsulaIlonnak a koreai kérdés
Bzocln'izmust hazánkban, örömmel
jának részvevői."
kéixlés ..időelőlti" megtárgyalásától. megtárgyalására és hívják össze a fel annak bizonyítására hogy éppen
az Amerikai Egyesült Államok feszámolunk be bennük «*z új életről,
Az ülésen elnöklő norvég küldött politikai bizottságok
A távirat küldésére tetl javaslaMult ^ év
a lelkes munkáról, amellyel dolgo- tot a konferencia résztvevőt ferge- javasol la, hogy vi I ássák meg a ha.
Ezután az USA, Anglia és Fran. lelős a koreai háborúért
nyarán, amikor az USA szenátuzótársunk s magunk Is ötéves ter- teges tapssal, lelkes éljenzéseel fo- lározaittervezetel. J. A Malik eta- ciaország küldöttei
sának
bizottságaiban
,,a
Mac.
társ, a Szovjetunió küldöttségének
vünk végrehajtásáért, túlteljesíté- gadiák el.
azzal a hamis .,érvvel'4 próbál,
Arthur-ügy" kihallgatásai folytak,
helyeitea
vezetője
azonban
séért harcolunk. S feltárjuk a hibáBetlen Oszkár elvtárs, a Szabad
ták álcázni a koreai kérdés
közzétették Wedemeyer tábornokkat is. a eondat'nnságot. a fegvel. Nép szerkesztőbizottságának vezeerélyesen követette, hogy a külmeg argyaiása miatti félelmünak. a Kínában állomásozó amerimezetlcnséget, maradiságot, lelcp. tője n konferenciát berekesztő zár
döttségek világosan határozzák
ket, hogy a koreai kérdés megkai csapatok volt parancsnokának
meg: milyen
ülésen veszneki
tárgyalása most akadályozhatja
lezzük az el enséget s szí Is. aki szavaiban további jó munkát
jetan'érét.
a koreai fegyverszüneti tárgya,
részt és milyen alapon hívtájp
az el enség szekerét tn'ja. Levele'n- vánt a konferencia valamennyi
Wedemeyer 1947. júliusában ellásokat.
kei örömmel fogadják. számítanak résztvevőjének.
össze ezt az ülést.
látogatott Koreába és javasolta
Ha a
három bizottság ülését
Malik elvliárs javasolta, hogy a Truman elnöknek, hogy
Koreát
ugyanis munkája javítása céljából, politikai bizottság azonnal fogjon alakítsák át „ülközö á'-lammá",
Me<?je'ent a „Tarlós békéért, népi demokráciáért!" legújabb száma de
föbiaotlsági ajánlások hiányában hozzá a napirendjén szereplő koWedemeyer már akkor sürgette*
A lat) közli Gerő Ernő, a Magyar! hívták össze, akkor ez az ülés tör- reai kérd ós megvitatásához és megBukarest.
Megjelent a „Tartóa
hogy a z USA érje el Korea
felelő intézkedéseikkel aegíise elő a
békéért, népi demokráciáért" leg- Dolgozók Pártja Politikai
Bizolt-j vénytelen
á'I a ndó
„katonai semlegesíté1
koreai fegyverszüneti tárgyalások
újabb száma.
—
Ilymódon
—
hangsúlyozta
Masága tagjának cikkét „A mult év
sét'4, úgy. hogy amerikai fegy.
sikeres
befejezését.
A lap vezércikke „A békés épíelvtárs — c bizottságok ö»sz:híverea erők szál'ták meg ezt az
tanulságai és az 1952. évi népgaz- J lik
v ása önkényes eljárás é? ellentmond
A vila végén J. A. Makk elvlárs
tés sikerei a Szovjetunióban és a
országol.
dasági terv sikeres
teljesítéséért az ügyrendi szabályoknak. Ezt az válaszolt
néhány
megjegyzésre,
népi
demokratikus
országokban'
ülést három küldöttség önkényea amelyei az amerikai tábor országai.'
A későbbi események — jelenfolyó harc" címmel.
címmel méltatta az em'ltett orszáhatározatával hívták össze.
nak képviselői tellek a szovjet kül- tette ki Malik elvtárs — és kü'óKözli a lap Ja n Marék politikai
A Szovjetunió küldöttségének vé- döttség nyiiaikozatával kapcsolat- nősen az amerikai kormány által
gok népgazdaságfejlesztö
terveiezenkívül
széleskörű leménye ezerint — mondta befeje. ban.
tervezett koreai háborús
ka'and,
nek teljesítése 6orán 1951-ben el- jegyzeteit,
aésül Malik elvtárs —
tájékoztató anyagot tartalmaz.
— Ha a három hatálom határo- teljesen megerősítik, hogy Wedeért eredményeket.
meyer jelentésében még 1947-ben
megfogalmazott Koreával kapcsolaUSA
maga 60 ezer köbméter fa újrafea. líth a tnánk elő, ha az általános gép tos "javas atok képezték az
használását tenné tehetővé,
gyártásban
sikerülne a vasöntéa koreai agresszív politikájának alap1130 szobabútorral
többet
anyagköltségét 1 százalékkal csök- ját.
A Szovjetunió küldötte rámulatermelhetnénk, ha a bútoriparban kenteni.
tot, hogy Grcs-snak az az allüása,
egyszázalékos
anyagmegtakarí-tást
érdekes'már
az
első
néhány
nap
alatt
c3u.
40
darab
G—35-ös
traktor
Az alábbi
Igen
m'nt'ha az Egyesült Ál'amok vala^ötéves pán a Rákosi Mátyás Müvek'.cn 34 sikerülne elérni.
összehasonlítást a *
tett
vasanyagát takaríthatná meg egye- milyen „békés javaslatokat"
44
című mitlió forint évi megtakarítást teta
komoly
A vegyiparban
100 ezer forintot dül a Vörös Csillag Traktorgyár egy volna, nem birja el
tervünk:
béketerv
könyv közli. Ezeket az ada- ; tek lehetővé. A Csőgyár újraolvasz- takarítunk meg évente Elekes Béla év alatt, ha ugyancsak leszállítaná bírálatot és hogy
a koreai kérdés békés rendezétokat. de az egész könyvet tás helyett összehegeszti a rövidebb a Műanyagfeldolgozó Gyár mémö- egy százalékkal a vasöntés költsé.
sére Irányuló Igazi erőfeszítéa
népnevelők
felvi'ágoeíti) csöveket A Martinban az úgyne. ke kezdeményezésére, azza], hogy gél.
seket köztudomásúan a Szovmunkájuk során Igen jól tud. vezeti irngo(sapkákat nem olvaszt, az eddig eltüzelt filmhultod&bói
Cementeszsákokból
12 millió
ie'unié te'te és teszi
ják
ba
újból,
mint
eddig
tették,
ják hasznosítani, .ötéves ter
egy regenerálóüzem
felállításával
forintot
vilnk: béketerv" című könyv hanem átadják a Hengerműnek- A új celluioidlemezeket állítunk elő.
— Nem az Egyesült
Ailamok
takaríthatnánk meg évem-te a nép. kormánya — mondotta Makk elvfegyver
minden népnevelő, Fémmű párosítja a sel~jtca ő'om.
A gyógyszervegyészeiben
250 ezer gazdaságnak, ha gondosabban gaz- társ —, nem az Egyesült Nemze.
bronz-ceapágygyűrűket
ég
ezzel
m'nden öntudatos dolgozó keforint
évenként kétezer kiló ólonibronzot
dálkodnánk velük.
tek Szervezete, hanem éppen a
zében.
ment
meg.
A
Fólia-hengermű értékű beruházást takarítunk meg
szovjet kormány kezdeményezte a
100 üzemi öltöző
építésének
Az ötéves
bervtőrvény előírja, hulladékát hőszigetelésre használják azzal, hogy a Chinoin gyógyszerkoreai kcnfliklus békés rendezését.
betonvasszükségletét
tudnánk
ki.
hogy 23'"százalékkal kell csökken fel.
vegyészeti gyárban a mérnökök és elégíteni
a
gömbvas
elvágásl J. V. Sztálin, a Szovjetunió miteni a gyáriparban az önköltséget.
A legkülőnbőzőbb üzemek doflgozói lakatosok brigádja hulladékanyag. veszterégéinek 10 százalékos csök- nisztertanácsának elnöke még 1950.
Mi is az önköltaég?
a
bó! gyorsdesztilláló készüléket állí- kentőiével nyert vasmenny'ségből. ] július e'ején javasotta, hogy
Az az összeg, ame'ybe egy-egy jelengették be részvételüket * Gaz. tott össze..
koreai konfliklusl a Biztonsági TaA
100
öltözőben
30
ezer
munkás
dia-mozgalomba.
A
budapesti
Beton.
gyártmánir előállítása kerül. Ha az
nács úttán ha'adéktalanul rendezSzeged, vagy Debrecen
lakossá- számára lenne hely.
zék. 1950. augusztusában a szovjet
önkö tség' magas: rirúga és kevés vasfe'dolgozó Valla' a t 1 millió fogának
egy
évi
ellátását
Minden 100 mozdony
küldötteé" konkrét tavaslatot 'erterméket lapunk. Ha az önkölt- rint értékű betonvana* termel hulbiztosíthatjuk abból a gabonamemynaponta átlag 12.800 forint költség, jesztett eló a Biztonsági Tanácaség alacsonyabb: ugyanannyi rá- ladékból. Ennyi beton vasból héí.
nyiségböl, amit a betakarításnál és
fordításiból több és olcsóbb ter- százötven kétszobás lakáshoz szük.
megtakarítást éT el az 500 km.es ban a koreai kérdés békés ren.
dezésére.
Az a csép'éanél nyerhetünk, ha a szem.
mék kértfül. Világos, hogy ml arr n Képes betonfödém készíthető.
veszteséget
csupán 1 százalékkal mozgalom révén— Ki utasította el ezt a Javaslatörekszünk,
hogy a z ötéves terv Újpesti Bőrgyárban ötvenezer fo.
l
A
2000
tonnás
mozga'ommaj
a
tot? Az USA, Anglia, Franciaország
csökken jük.
ipara sok jóminöségü és olcsó ter- rint értékű gyermekcipő készül elszénfogyasz'ást
csökkentjük.
Ha és azoknak az országoknak a képdobásra szánt bőrből. A Landler
15 traklor egész évi
méket készítsen.
egy 424-cs mozdony 500 km-es viselő'. akik őket kövelik.
üzemanyagát
úton 510 tonna túlterhelést visz,
— önök kezdték a koreai agAz ömkötiség legfontosabb ténye- Jenő Járműjavítóban kétmillió fore-sz'ót — mondotta Malik e'vtárs
zője a fryersan.vag. Sokféle hazai rint értékű hul'adcücot használnak tudnánk biztosítom i ezzel az üzem. akkor 5610 forintot takarít meg.
az USA küldöttségéhez fordulva —.
nyersanyagunk van, de a kad olyOn fel. A bud3pesti Hazai Fésűsfonó 'anyaggal 120 ezer katasztrális hol2 millió kötet könyvet
ís amtt ktilfctarél kell behe-ré. óz hulladékból kérzülf fonalából egy dat tudnánk felszántani, ha a 'rak. állíthatnánk elő összesen 10 millió önök folytatják és önök nem kíelsőrendű torok üresjáratát egyetlen száza- ív terjedelemben. 200 tonna súly- vánják befejezni az agressziót. A
imperialista
államok
gyülö'ettal évben kétezernégyszáz
távolkeleti amerikai agresszió to1610 lékkal csökkentenénk..
figyelik gazda~ági
erősödésünket férfiöltönyt lehet készíteni.
ban, ha a papíripar kiiifö'dról be. vábbi k'terie-ztéséérl az Amerikai
és ezért egyre kevesebb nyersanya- konyhabútort gyárthatnánk abból *
7
csúesesztergepado,
hozott nyersanyagának fe'hasz-ná. Egyesült Ál+mok kormányára hágot hafleu-dók nekünk eladni.
A főanyagból, amit a ládalpar hulla, készíthetnénk évente abból a meg- lásámál egyszázalékos megtakarítást
rul és fog hárulni a teljes felt'öSzovjetunió és a baráti államok dókának egyszázalékos csökleörvté- takarításból, am í. a szerszámgép- érnénk el.
ség.
nagy sepflsőget nyújtanak a nyers- sével nyernénk. 250—300 ezer rend gyártásban a vasöntés anyagköltTeljes
mértékben az Egyesűit
1850 család
részére
elegendő
anyagellátás erén. De , barátok ruhát tudnánk készíteni, ha a bír. ségének egyszázalékos csökkentéÁllamok kormánya és az amerikai
lisztet
szívesen adott kincsével is takaré- kák nyírásánál birkánként csak egy
kormány nyomában
járó kormásével nyernénktakaríthatnánk meg. ha va'ameny- nyok feto'őóek annak következmékoskodni kell.
dekagrammal kevesebb lenne a hul1.2 vagon
csavart,
nyi gőzmalom
főgépésze átvenné nyeiért, hogy
Gazda Géza kezdeményezése nyo- ladék.
továbbá 10 darab kisvasúti moz- Deák Sándor sztahánovista főgépész
a közgyü'ést elvonják a pn'ItlA bánytfkban
IS millió
forinlol donyt*
mán a legkülönbözőbb üzemek adták
1 mélyfúróbrendezé&t,
ó módszerét, A liszt mellett még anykslla™. rendkívül fontos kérdéki a jelszót: használjunk fel min. takaríihatrtánk meg évente, ha a darab kábelgyártó gépet 5 darab nyi korpá'
takaríthatnánk meg.
sektől. amelyek rendezése nélbeépítct* bányaiénak csak 10 szá- arató-csérlőgépet, 7 darab csép'ő. arr vei 4000 sertést lehetne felhizden gramm huFndékot!
kül nem envhíi'het a nemzetközi f észül tséjp
A hulladékfelhasználási javaslatok rátákat újra felhasználnánk.
Ez gépet és 5 öntödei berendezést ál- lalni.

HA MEG JOBBAN TAKARÉKOSKODNÁL
AZ ANYAGGAL . . .
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A szegedi ü z e m e k d o l g o z ó i m á r c i u s 9-én
t ö b b és j o b b m u n k á v a l k o s z ö n t i k R á k o s i e l v t á r s a t
A azegef.i üzemek dolgozói
nagy
lelkesedéi,sel készülnek
Rákosi elv.
tdrs 6Q. szülelésnapjának
megünneplésre.
Ezt a napot
valamennyi
üzen\ dolgozója több és jobb munkávfil ünnepli meg. Erről
számolnak
be a szerkesztőségünkbe
beküldött
lerjelezőink és tudósítóink
jelentései.
Á Szegedi Finom Mechanikai
Javító Vallalatnál

Horváth Imre c« Juhász
Mihály
taűszcrész vállalta, hogy az első negyedévi tervet Rákosi elviárs születésnapjára befejezi. Ugyanezt vállalták az írógépjavító részleg dolgozói ia, Adorján József, Farkas Pál,
Dani Rezsó, Kmclykó István, Szuknay József, Urbán
Mihály, Lakó
Antal, Katona Lajos és Szabó István is. Rácz Margit segédmunkás
felajánlotta, hogy munkáját ezután
még szorgalmasabban végzi el, hogy
biztosítsa a többi dolgozótársai felajánlásának teljesítését. A töltőtoll,
javító rósziogben ifj. Wirth István,
Csontos
János és Hetesi János
•ugyancsak ígéretet tett arra, hogy
negyedévi tervét Rákosi elvtárs születésnapját a befejezi és az eddiginél fokozottabban használja fel
a
hulladékamyagot. A motortekercselő
részleg 3 drb molorvizsgáló beren-

MEGSZILÁRDULT
A SZEGEDI
'' ötéves tervünk nagy
követelmények elé állítja az ország va'amennyi üzemének dolgozóit. Különösen nagy feladat hárul az üzemek, az üzemrészek vezetőire. a
művezetőkre. Az üzem, műhely
termelési előirányzata évről-évre
nő. Rohamosan tör előre az új
technika, amely az eddiginél magasabb. fejleltebb szaktudást, fegyelmezett munkál követe! meg az
üzemek dolgozóitól.
Ugyanakkor
tömegesen Jönnek a gyárakba az
olyan dolgozók, akik eddig nem
ismerték az üzemi dolgozók é'etét,
az üzem rendiét. Ilyen adottsággal
rendelkező emberekkel nem könynyű feladat az üzem. üzemrész
vezetése. Éppen ezért ötéves ter
vünk
végrehajtásának
legfontosabb fe'tétele az üzemi vezetés
megjavítása.
Az üzemben egvik legfontosabb
ember a művezető. A leghasznosabb, legjobb felü'ről jövő kezdeményezés elsikkadhat, ha a közvshlen irányító: a mövezelő nem harcol annak 6ikeres végrehajtásáért.
Ugyancsak a legjobb alulról jövő
kezdeményezés is e'akadhat, ha a
mester elvágja az útját. A mult
évben is és ebben az évben is
nagvszerű eredményeket
értünk
al és ebben Igen nagy .szerepe van
a terme'és alsófok'ú parancsnokainak. Nagy szerepe van az olvan
művezetőknek, mint Tóth Nándor
elvtárs, a Szegedi Kenderfonógyár
sztahánovista művezetője, aki

n e m fel a

nehéz*égeli1őf,

dezés elkészítését ajánlotta fel március 9-ére. A sokszorosító részleg
tagjait, Wirth István, Kálmán Jú.
lia, Rózsa Istvánné és Herezeg Tiborné segédmunkások ugyancsak azt
ígérték, hogy Rákosi elvtárs szüle,
tegnapjára befejezik negyedévi tervüket, jelentősen csökkentik a selejtet és az eddiginél ls jobban takarékoskodnak a festékkel
A Szegedi Késárugyár dolgozói
negyedévi tervük egy nappal előbbi
teljesítését ígérték és elhatározták,
hogy az igazo'allan hiányzók és ké.
sőnjövők számát december hónaphoz viszonyítva
15 százalékkal
csökkentik. Vállalták azt is, hogy a
Rőder.moagalom kiszélesítésével 20
százalékkal csökkentik a 100 százalékon atul teljesítők számát. ígérték
még azt is, hogy kiszélesítik a
Gazda-mozgalmat és ezáltal a negyedév folyamán 10 ezer forintot
takarítanak meg népgazdaságunk,
nak.
A Szegedi Erőmű dolgozói
közül Szűcs György brigádja nevében vállalta, hogy a karbántartási
munkálatokat
használt
anyagbői
végzi el. Kirí István DISZ.tag ígéretei telt arra, hogy a karbantar-

Rákosi elvtárs születésnapjára
tettek felajánlásokat az MNDSZ első szegedi
vezetőségválasztó taggyűlésén

— Nekünk is áldozatot kelt hoztási munkák idejének megrövidítése
A most következő hetekben —
édekében munka közben megtanulja amint már irtunk róla — űjjává. nunk, hogy bebizonyíthassuk szere•szíják az MNDSZ szervezetek ve- tetünket népünk
bölcs tanítója
a villarnyhegesztést.
zetőségét, hogy felfrissült erővel iránt — mondotta. — Én felajánláthassanak hozzá az ezután követ- lom, hogy
A Szegedi
kező fokozott feladatokhoz. SzegeRákosi elvtárs születésnapjára
Paprikaleidolgozó Telep
den először a rókusi MNDSZ csoöt százalékkal emelem teljesítdolgozói
portban tartották meg a vezetőségményemet.
taggyűlést. Több mint 170
is megtették felajánlásukalt Rákosi választó
— Jó munkánkat ajánljuk fel RáMNDSZ.asszony vett részt ezen a
elvtárs születésnapjára. Azóta már nagyjelentőségű taggyűlésen, hogy kosi elvtárs születésnapjára — monszámosam vannak
olyanok, akik .iavaslalukkail, hozzászólásaikká já- dotta felszólalásában Farkas Istvánnemcsak teljesítették, hanem túl is ruljanak hozzá a vezetőségválasztás ná elvtársnő, az MNDSZ szegedi
teljesítették vállalásukat. Molnár sikeréhez. A tagság bizalma Halász titkára, __ Ugyancsak jó munkával
Erzsébet hasító vállalta hogy 100 Györgynél, Kassai Tiborn'et, Nagy készüljünk március 8-ra. a nemzetSzázalékról 105.re emeli teljesítmé- Károtvnét, Koncz Károlyné*, Tom. közi nőnapra is. Dolgozzunk együtt,
nyét, ma már 172 százalékot ér el, bácz Imrénét és Barna Józsefnél vá. osszuk meg a munkát, hogy az új
vezetőséggel együtt az eddiginél sokAtyim Györgyné 25, Makra István- lasztotla meg az elnökségnek.
kal jobb eredményeket érhessünk el.
né 10, Sümegi
Júlia 23, Mohácsi
Mataisz Mártonná elvtársnő, a róKárolyné 12, Csányi Ilana 23 száA Szülői Munkaközösség nevében
MNDSZ szervezet titkára bezalékkal teljesítette túl felajánlását. kusi
Gyuláné kérte az asszonytárszél a dolgozókhoz a kül- és bel- Tápai
hogy látogassák szorgalmapolitikai eseményekről, a vezetőség, sakat
a Szülők Iskoláját, mert ott
A Távközlő
választás szükségességéről, Rákosi san
igen sokat tanulhatnak.
elvtárs születésnapjáról.
és Biztosító Berendezés
Galiba Imréné azt hangoztatta,
— Egvre jobban közeledik szere„Popov" műszerész-brigádja vállal- tet* vezérünk, Rákosi elvtárs szüle- hogy
az új vezetőség munkája <*ak
ta, hogy Rákosi elvtárs 60. szüle, tésnapja — mondotta a többi köakkor lesz eredményes, ha a
t és napjára három darab telefon- zölt Matniszné elVrársnö. —
szervezet mintVn tagja segíti
központot készít el. Ezt a vállalását
Mt. MNDSZ-asszOnyok l» elmunkájában az új vezetőséget
módosílotla és ígérte, hogy az e|sö
küldjük ebből az a'kaloniból
negyedévben március 9-ig 4. a hóforró szeretetünket, harcos üd— mondotta felszólalásában.
nap végéig pedig újabb 2 darab
vöz'ctünket Rákosi elv'á-sn-k.
A felszólalások után a 'tagság
központot készít el. így akarja ünNe csalt üdvözletünket küldjük
megválasztotta az új
vezetőséget.
nepelni március 9-él, a magyar
azonban el. hanem jobb munkáMataiszné elvtársnő, a rókusi MNDSZ
dolgozók egyik legnagyobb ünnepét.
val készü'.jünk erre a napra.
'titkára eddig is tgen jó munkát
Tegyük mM fc'aiánlásainkat s
Végzel*. Jó munkájáért szeretik, meg.
becsülik asszonytársai. Éppen ezért
te'fcsítsük azokat.
Többen felszólaltak a beszámoló ismét őt vá'asztofrák meg titkárután. Szilágviné elvtársnő elmondol. nak. Ördög Józsefnél. T.ugosits JSta. hogy eddig hetenként csőik egy- nosnét, Korek Péternét. Szn'ágvi Feszer járt csn'ádfá'rogalásra. Ugy ér- rencnél. Frigyes Sebestyénné* és
zi viszont, hogy a csn'ácfátogatá- Félix Jánosiét választották még az
kintélyhez a kendergyár műveze- sokra Igen nogv szűkség van. ezért új vezetőségbe.
Rákosi etvMrs sztl'etésnaolára
A ..Martos Flóra" MNDSZ csotői.
megfoé-te. hogv cztifán he'en.
port kuVűresoport jának műsorával
ként kétszer véff"z csaláéTáfogaJón
Mátyás,
fejeződött be a vezefőségvá'nsztó
fást.
taegvfl'és. Az új vezelöség jő nviitaz előfonó
művezetője
Lázárné elvtársnö üzemben doi- kája hozzálánd maid ahhoz, hogy
például úgy szerzett magának te- 'gozi'k. Felszó'oiá'ábop arról beszólt, a szegedi MNDSZ asszonvok még
soka' jobb eredményeket érjenek el a
kintélyt, hogy üzemrésze munká- hogv Rákosi e'v'árs mi'ven
munkában, tanulásban.
ját gondosan megszervezi, ellen- szenvedőbe a dolgozó népért.
őrzi a termelést és a saját munkájában 6em tűr 6emmi lazaságot.
Ugyanezt szómban mcgköve'eli a
hozzá beosztott dolgozóktól is. Nem
A s z é p v^rraeredmények jutalmazására
lűri, hogy legyen olyan az e'őfonó
üzemrész dolgozói között, aki lóg,
40.600 forintot osztanak ki
vagy fegyelmezetlenül viselkedik.
Eleinte bizony voltak olyan dola szegedi egyetemek diákjai között
gozók, — mondja Joó elvtárs, —
akik vétettek a munkafegyelem elA Szegedi Tudományegyetemem tattak a szegedi egyetemi És fői*
len, ilyen volt például Terhes Re- Orvostudományi Egyetemen, a Köz- liolal hallgatóknak a rendes öszgina és Mucsi Rózsa, akit meg kel- lekedés* és Műszaki Egyetemen, va- töndijakon felül. Ebből az összegleti büntetnem, hogy a fegyelmet
az előfonó osztályon megtartsam. lamin* a Pedagógiai Főiskolán a ből a Tudományegyetem bölcsészEzt látva a többi dolgozó, igyeke- közelmúlt hetekben zajlottak he a kara 4600, a jogi kara ugyancsak
zett úgy dolgozni, hogy ne kelljen félévi vizsgáik. A diákok íú'nyomó 4600, a természettudományi kara 10
őt az előbbiekhez hasonlóan meg- része lelkes szorgalmáról!, jó felké- ezer 600 forintot, az Orvostudomábüntetni.
szültségéről tett tanúbizonyságot. nyi Egyetem 7800, a Közlekedés és
A
minisztertanács
határozata
alapján dolgoznak a Szegedi Ken- Ebben nem kis része van annak, Műszaki Egyetem 4000, a Pedagóderfonógyár művezetői, az ötéves hogy pártunk, népi demokráciánk giai Főiskola pedig 900 forin* juterv sikeres befejezéséért. Az ered- is messzemenően elősegítette 'tanu- talmat kap. Ezeket az összegeket a
mények azt mutatják, hogy helye- lási lehetőségeik biztosítását.
közeli napokban már ki ix osztják
sen haszná'ják fel azokat a lehetőa szép vizsgaeredményeket elért
Most
az
elért
kiváló
eredmények
ségeket, amelyeket pártunk a kezükbe adott.
jutalmazására 40.600 forintot jut- hallga tők között.

A MŰVEZETŐK
TEKINTÉLYE
KENDEREONÓGYARRAN
zony sokszor zavart keltett a termelés menetében. A határozat után
ez már nem fordulhatott, nem fordulhat elő. Az üzemrészre, műhelyre vonatkozó utasításig csak
a művezetőknek adnak ki a felső
vezetők, de előzőleg mindig meghallgatják a mester véleményét is.
Ennek a helyes módszernek bevezetésével elérték a Szegedi Kenderfonógyár műszaki vezelői, hogy
az eddigi szétszórt részfeladatok
helyett, a művezető
egységesen
irányítja az üzemrész termelését.
Hogy mindezeknek a feladatoknak
eleget tegyenek a művezetők, elengedhetetlenül szükséges, hogy a
művezetőknek kellő tekintélye legyen. Éppen ezért helyesen látta
me.g a kenderfonógyár pártszervezete ezt a kérdést, amikor a népneve'öket mozgósította, hogy a már
eddig is meglévő művezetői
tekintélyt emeljék. A népnevelők elbeszé'getlek a dolgozókkal, megmagyarázták, hogy a művezető a
parti gazdája, tehát ö felel mindazért, ami ebben a partiban történik. Az üzemrészek valamennyi
dolgozója megértette ezt és épp
ezért a mester által kiadott utasítást azonnal végrehajtják. De nemcsak így jutottak fokozottabb te-

A dolgozók és a fegyveres erők közötti barátságot szolgálta

Az Államvédelmi
szegedi

Hatóság
vasárnapi
hangversenye

hanem azokkal bátran szembe száll
és legyőzi őket. Az olyan nehézségeket is, mint példáu'. a munkaerőhiány, vagy az anyagellátás prois a
Államvédelmi
Hatóságunk
vasár. ] lŐen oldotta meg. Ha voltak
blémája. Tisztában van az egysze1
kifogásolható
mé'yi vezetés fontosságával és je- ' nap délelőtt a Szegedi Nemzeti Szin. hangszín tekintetében
okozta.
rendezett
hangversenyt. részek, nyilván az átírás
lentőségével, éppen ezért a vtzes- házban
fonó üzemrészben nem történhet Ezen az AVH budapesti
müvei
után
fúvószene- Novikov, Dunajevszkij
olyan esemény, amelyről Tóth elv- kara és Szegedi Ruhagyár
,,1812" eimű nyitányálánc- Csajkovszkij
a
társ ne tudna. Mindenütt ott van.
Tanácsokat oszt, 6egttl a do'gozó csoportja is szerepelt. A műsor si- val fejeződött be a zenelcar szereptársalt. Ennek eredménye, hogy a kerrel és eredményesen
teli
szolgálta lése. A lendületes és pátosszal
vizesfonó üzemrész rendszeresen i célját: a dolgozó nép és a fegyve. előadás minden dicséretet
megérde.
túlteljesíti tervelőirányzatát.
' res erők közötti még szorosabb kap- mel.
Nagy vezetőkön kívül — tanítja
kiépítéséi.
Egészében tehát dicséretet
érde.
Sztá'in elvtárs — vannak közép csolat
és alsó vezeiők is. Ezek szerény
fúvószene,
A hatásosan összeválogatott
mű- mel a kiválóan működő
emberek, nem tolakodnak előre, sor — Sulin százados bevezető sza- kar. Kiemelkedő az egyes szólamok
6zlnte észrevétlenek. De vakság
László tiszta, pontos hangvétele — ez a
lenne észre nem venni őket. mert , vai után — Erkel: Hunyadi
ezektől az emberektől függ az | nyitányával
indult. A kiválóan mű. fúvósoknál nem kis dolog — s az
egész népgazdaságban a termelés ködö fúvószenekar lelkesen és siker. együttes fegyelmezett,
egybehangzó
jövője. Tehát őtőlük függ a gazdaösszjátéka.
A
tempókat
azonban
,
rel
játszott:
az
egyes
szólamok
kisági vezetésünk jövője is.
lassúknak
A mult évben megjelent minisz- dolgozása, pontossága és az egész nem egyszer túlságosan
Lisz-mű
összmunkája éreztük, például a nagy
tertanácsi határozat még
jobban ' együttes fegyelmezett
aláhúzza a művezetők, mesterek nemcsak a zene hibátlan
megszólal- egyes részeinél is.
ezerepének Je'entőségét. Ez a ha- tatásában, de a mű eszmei mondaDicsérendő, hogy a zene ismertetározat növeli felelősségünket, de
érzékeltetésében is kifő- téséről gondoskodás történt. Ezek az
egyben újabb jogokat i6 biztosit, • nivalójának
hogy ezek segítségével minden kö- • gástalan volt. Hacsatúrján
népszerű ismertetők megfelelők is vollak: Rörülmények között te'jesítsék köte- j Kardtánca ulán Liszt ,,Les Prelu. vidségük egyszerűségük
alkalmassá
lezettségüket.
A
határozat kitette
őket
arra,
hogy
az
esetleg
tádes"
című
szimfónikus
költeménye
mondja: a művezető a rábízott műhely teljes jogú vezetője. A mű- következett. Kétségtelen:
közönségnek
irányítáe minden jékozatlanabb
vezető az egyszemélyi vezetés alap- j tekintetben nehéz mű helyes előadá- sul szolgáljanak. Kár azonban, hogy
ján fe'e'ős mindenért, ami a műnehéz zenei
he'yben, a termelés területén tör sa volt a zenekar legnagyobb lelje- többször fölöslegesen
használlak.
j sítménye. Liszt e bonyolult
műve műszavakat
ténik.
zenekarok szükA közreműködő tánccsoport
frisA határozat megszületése e'-őtt, a még a szimfónikus
Szegedi Kenderfonógyárban gyak- ségképpen könnyedebben
kezelhető sen és kiemelkedő sikerrel
láncolta
ran előfordult, ho^y a vállalatve- vonóshangszereinek
is nem kis ne. a népszerű fergetegest é* a hires
zető a felső vezetők,
hézséget jelent;
az
Államvédelmi széki
lakodalmast.
Halóság fúvószenekara a nehéz szólaIllés Pál honvéd
két
szavalata
a
művezetők
mokat pontosan és tisztán s a hang. megérdemelten aratott sikert a szép
me"
kerülésével
követelményeinek
is megfeUh műsorban.
(ö. L)
adtak ki intézkedéseket, ami bi- szín

Decker

Béláné, as Újszeged*
Kenderszovőgyár
segédmücezetö
je kémül
Rákosi elvtárs
születésnapjára

Az
Üjszegedi
Kenderszövőgyár
szövőnői már sokszor
bebizonyítot.
ták azt, hogy a nők jól
megállják
helyüket a termelésben. Az üzemben
már ötven sztahánovista és 9 segédmüvezetűnő
dolgozik.
— 1.1 éves korom óta dolgozom
ezövődébon — mondja Deelcer Béláné, az egyik legjobb
segédmüvezelőnő. — Nagyon szeretem a gépeket és mindig
művezető
ak-artam
lenni. Az üzem első élmunkásai kö.
zött voltam, Sztálin elvtárs heéve.
nedik szülelésnapja
tiszteletére folyó versenyben
az én
brigádom
érle el a legjobb
eredményt.
Jó
munkám jutalmául régi vágyam teljesült: segédművezető lettem. Most
délutánonként
müvezetöképző
iskolán fejlcsz'em tovább
tudásomat.
Decker Bél&nét eleinte
idegenked.

ve fogadták férfi társai, de rövidé,
sen bebizonyította, hogy jól megállja
helyét. Nagy előrelátással
jól szer.
vesi meg munlcáját. A hiba megelőzésére töretezik, ezért a szakmány
kezdetén minden
gépet
ávtizsgát.
Ott van mindig, ahol zavar mutatkozik és önállóan megoldja a felmerülő
kérdéseket.
Rákosi elvtárs születésnapja
lisz.
teleiére csatlakozott a Deák.mozgalomhoz,
Vass Illés
művezetővel
együtt. A példamutatáson
és a jó
felvilágosító munkán keresztül érték
el, hogy műszakjuk
valamennyi
dolgozója tíz perccel előbb jön munkahelyére. Január hónap S. dekádjában 62.3 százalékos
géphatásfo.
kot érlek el, a vállóműszak S8.4, ti.
lelve SS.3 százalékos
géphatásfokávai szemben.

Rákosi elvtárs szü'efésnapjára versenyt kezdeményeztek
a szegedi enkrászüzemi dolgozók
A Szegedi Szálloda és Vendéglátó Vállalat cukrászüzemének dolgozói Rákösd elviárs iránt érzett
Szeretetük
megnyilvánulásaképpen
dolgozó népünk nagy vezére 60.
születésnapjának tiszteletére, ver.
senyre hívták a csongrádmegyei
vendéglátó vállalatok hasonló üzemeit.
Versenyfelhívásukban az anyagfelíhasiználási százalék csö'deemtése
melett a minőség további javítását
és a .terv túl lelj.«ítósót vállalták,

ezenkívül a Nazarova, a Vorosin
és a tízperces mozgalom kiszélesítését tűzték ki. A verseny február
elsejétől március 9-ig tart. A ver
rony győztesének a Szálloda és
Vendéglátóipari
vállalat zászlót
ajánlott fel.
Ezzel a versenykihívással is a
munkát akarják minél sikeresebbé
tenni és a legyőzhetetlen béketábort
erősíteni.
Zsabka Endre
levelező
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Úf U&isZad, megawatt

munkával

uá*\a

a Szegedi Egyetemi Könyvtár a dolgozókat
A napáiéban új plakát előtt állót,
tak meg az üzemek, hivatalok dol.
gozói, termelőszövetkezeti parasztok,
iskolák tanulói, pedagógusai. Csodálkoztak. A plakát nem futball,
mecceel, színieiöadést, vagy valami
új árucikket hirdetett, hanem könyv,
lárat. „Az Egyetemi Könyvtár a
Te könyvtárad is, ismerd meg, látogasd!" — szólt a plakát a dolgozókhoz.
Az egyik szegedi üzemben, vita is
alakult ki. Voltak, akik pártját fog.
ták a plakátnak — igaza van,,
mondták, bizony itt élilrtk Szegeden
a azt sem tudjuk, hogy merre van.
nak Szegeden a könyvtárak. Az
egyik mű vezelő azonban fölényesen
legyintett: „Nem érünk rá, első a
icrmolós"
s ezzel nyugodtan,
i'ö'yfösen — ó azt hitte harcos öntudattal _ továbblépett.
Voltak, a/kik nem értettek egészen
egyet azzal. ahogyan a művezető a
kérdést felvetette, sokan azonban
megcsóválták a fejüket, szót som
szóltak, hanem szépen elpárologtak.
- Hm! — Ez igaz! Első a termelés!
Valóban, első a termelés! A jól
és egyre jobban végzett termelő
munka biztosítja dolgttzóinknak a
löbb ruhát, több traktort a faiu dolgozóinak, több könyvet, jobb élelet,
a magasabb életszínvonalat. De nem
engedhető meg, hogy ezzel a jelszó,
val a politikai és kulturális nevelő,
munka háttérbe szoruljon.

c4 könyvtári
harci
terület

munka

Lenin elvlárs már a Téli Palota
elfoglalását kövotő éjiszakán felhívta a nevelésügyi népbiztos figyelmét a könyvtárak fontosságára, arra, hogy mirícd hamarabb jussanak
el a könyvelt Oroszország minden
sarkába. Tőle tanultuk meg mi is,
hogy a könyvtári miunka a szocializmus építésének egyik leghatéko.
nyabb ós legfontosabb harci területe.
Régen a könyvtárak működését a
kiváltságos osztályok érdekei határozták meg. A burzsoázia könyviárai nem hoztak ugyan tiltó rendelkezéseket a munkásság. • dolgozó
parasztság kizárására, azonban ezer
éa ezer más körülmény — a nyitva,
tartás ideje, me]y egybeesett a dol.
gozó osztályok munkaidejével, a különböző biztosítékokat követelő kölrsönzéei rendszer, vagy az úgynevezett „praesens"-jelleg, mely a köny.
vek használatát esek a könyvtárban
lette lehetővé — eleve kizárta azt,
hogy a dolgozók hozzájussanak a
nagy tudományos könyvtárak könyvanyagához.
így volt ez a Szegedi Egyetemi
Könyvtárban is. Ma viszont mindennap oste 9 őréig nyitva áll a könylár és 8 óráig a kölcsönzőkéi is kiszolgálja.

gítségére hanem arr a törekszik,
hogy jól-rosszul katalogizáló bürokratikus
Intézményből szociaiista
könyvtárrá fejlődjék, ahol az egyetemele és főiskolák professzorai és
hallgatói, nevelők és diákok kutató
ós tanulmányi munkájukban támogatást s a dolgozóit olvasási tervük
összeállításában, a szépirodalom, a
szakmai technikai művek megisme.
résében szaltlanáosol kapnak.
Ma úgynevezett referánsz-könyvtdros áll az olvasók rendelkezésére,
aki ismerteti a katalógust rávezeti
az olvasót a katalógusokkan való
gyors el igazodásra, segít a könyvek
keresésében s ha valaki bizonyos té.
mával foglalkozó könyvekel kér, címeket ajánl az olvasónak. Alig néhány hete működik még a refe.
rensz-sziolgálat s márig sok esetben
nyújtott segítséget a dolgozóknak,
tanulóknak, kutatóknak. Irodalomtörténész számára Gogoly: Bulyba
Tárász című regényével foglalkozó
cikkek jegyzékét, egy szegedi sport,
egyesület edzője számára a maszszázs kérdésével foglalkozó szakirodalmat ajánlott, a textilipari dolgo.
zók részére most ítészül egy textilipari ajánló jegyzék. A békeharc
alátámasztására a békcharceal foglalkozó könyvek ajánló jegyzékét is
most készítik.

Szebb

leH a

köiu/otár

*

t u r i t i i r e k

Értesíijük az alapismereti, alapfokú, középfokú propaganda szeminárium hallgatóit, hogy részükre
február 6-án délután 5 órakor pro.
pagar.da szemináriumot tartunk a
szokott helyen. Pátóktálá® Háza,
Iparostanuló iskola, Radnóti iskola.
Kérjük az elvtársak pontos megjelenését.
Agit. prop.
osztály.
Értesítjük a politikai gazdaságtan-szakon társuló középkáder egyé.
ni tanulóinkat, hogy részükre február 9-én, szómba lom délután fél 5
órai kezdettel az Iparostonuló iskolában tanulókört tartunk. Kérjük
az elvtársak pontos megjelenését.
Értesítjük a Bolsevik Párt történelét
tanulmányozó
középkader
egyéni tanulóinkait, hogy részükre
február lO.én, vasárrjap délelőtt 8
órai kezdeltei konferenciát tartunk
a IV. témakör 3 heti anyatgából. A
konferencia helye I.töl X-ig Radnóti-gimnázium. Xl-től XVII.ig az
Építőipari Technikum. Kérjük az
elvtársak pontos megjelenését.
Agit. prop.
osztály.
N A P I R E N D
KEDD.

1952. FEBRUÁR 5.
MOZI
Szabadsáq: 6 és 8: Nyuqatl övezet
(február 14-ig).
Vörös Csillaq:
6 és 8-. Cigányok
(február 6-ig).
Fáklya: 6 és 8: Eqy hajó története
(február 7-lg).
SZÍNHÁZ

KULTURCSOFOK1OT
A SZEGEDI
TISZTI KLUB

ALAKÍTÓIT
NÖ BIZOTTSÁG

A

Sikerrel mutatkoztak be szombati kultúrestjükön
,,Ma dolgozni és művelődni egyet
jelent — hirdeti a felírás a szegedi Helyőrségi Tiszli Klub
színpa.
da felett. Ezt a tanítás1! a Tiszt.
Klub nőbizoltsága is magáévá tette, am.kor három héttel ezelőtt meg
alakította kultúresoportját. A fiatal
kultúresoport lelkes munkával készüli február 2-ára, hogy a III. MagyaT Népköztársaság kikiáltásának
évfordulóján színvonalas kultúrműsorral mutatkozzék be
Szombaton este már jóval a műsor kezdete előtt lázas izgalom ural.
kodott az öltözőben. Egyes szereplők a szerepűiket ismételgették, nehogy a színpadon szégyent valljanak. Amikor elérkezett a kezdés
ideje, elsőnek a Helyőrségi Zenekar mutatkozott be orosz dalegyveleggel és a nézők lelkes tapsa ;s
bizonyította, hogy a zeneikiar va.ó-

Barátságos
Sz.

I ban Szívvel-lélekkel készült fel az
előadásra.
Az orosz dalcgyveleg után igen
kedves szám következett: a gyermekbalelt, amelyet a tiszt elvtársak
gyermekei: Botond Ibi, Urbín Ica
és Bara Ica adtak elő. A cspppnyi gyermekek figye.mesen jé Itták
táncukat, mintegy bizonyítva, hogy
ők is akllv tagjai akarnak lenni a
kul'túrcsoportnnk.
Sok tapsot kapott egy rövid egyfelvonásos jelenet, einelyre a legjobban készüllek a kultúresoport
tagjai. Ez „Hazafiak" címmel a
skandináv dolgozók békeharcát ábrázolta.
A kultúresoport valamennyi számúi lelkes tapssal köszönték meg a
ip'en'evők és a műsor után vidám
tánccal ünnepelték meg az új lultúregyüttes sikeres bemutatkozásé'.

labdarugó

Petőfi—Sz. Kinizsi 11:1 (3:1,
2:0. 6.0)

A Szegedi
Petőfi
háromharmados
barátságos
mérkőzésen
fölényesen
győzött az Sz. Kinizsi e'.len Solti (4).
Frank (2) Csanádi (3). Törköly
és

mérkőzések

Gazsó gólltdval. A Szegedi Petőfinek
az első kétharmadban még nem ment
nagyon lől a láték de a
harmadikban hatalmas fölénybe került. Különösen Hetest. BoMIs. Klrcsi és Solti
mozogtak Jól. Az Sz. Kinizsi lelkesen
Játszott.

Szegedi H o n v é d — M a k ó ! L o k o m o t í v 5 : 2
A Szegedi Honvéd vasárnap Makón
Játszott barátságos mérkőzést a Makól Lokomo'ív ellen A szegediek máiaz első félidőben is nagy
fölénnyel
játszottak, de fölényüket
nem
tudták gólokra váltani. A második
félidőben az Sz. Honvéd Jő Játékkal fe-

(1:1)

I lülkerekedett Góllövők:
Rózsavölgyi
| 13). Szlráki és BOÚös illetve Veress
Játszottak
t (2). Az Sz. HonVédból Jói
Rábai és a
második
Slp0s
Faragó.
,.„..'
. , ... ,
„.
, félidőben c balszéleöt Játszó Rózsavölgyi.

A régi módszerek lassan az Egye. Este 7 őra: Tűzkeresztség Qorktl
temi
Könyvtárban
is feledés, bérlet (8).
bc merülnek, hogy helyet adjanak
TAJ SZÍNHÁZ
Az Sz. Kinizsi ökölvívók nagy győzelme
Vásárhelyen
új, az élettel szoroS kapcsolatot tártó. Este fél 8: Havasi k ü r t (Szentes).
•
az olvasókat nem statisztikai szám.
Kapóst győzött
A Szegedi Kinizsi
tehetséges fiata- | Induló. Váltósülybrtt
ként kezelő szocialista könyvtárlokból álló ökölvívó
csapata
13:5 Vr.ss ellen Vasst sérülés miatt lelépMUZEUM
Nagyváltósülyban
Nagvberta
fölényesen győzött Vásár- tettékmunkának. Nemcsak a munkamódFejlődéstörténeti
.ei^öművészet! és, arányban
helyen a Mérieggyár ellen.
A
lég- erős küzdelem után pontozással gvőszerek változtak meg. Eltűntek a népi cserepesség kiállítás-: délelőtt súlyban
zött. Spltzer ellen. Közópsúlybtéi Kiss
K'oln
kiütéssel
győzött
a
máórától
délután 3.lg.
szombat és
piszkos, repedezett falaik, a sötétsé. 9vasárnap
sodik menetben Albert
el'.en
Har- nagy küzde'em után döntet'enül végdélelőtt 9-től l . l g .
mrésülv: Frank ellen Szemenyei fe> zett Tó'htal A félnehézsúlvban Majget árasztó ajtók, tiszta, fehér viláKÖNYVTÁR
Nehézsúlyban
Pehelysúlyban Tóth ellen Bíró láthot kiütötte Aczél.
gos minden, őrön az új katalógus- Egyetem': Délelőtt 10 őrátől este ad'a.
feladta. Könnyflsúlvhan Vincze M. az P a m m e r pontozással győzött Gherstn
(Könyvkölcsönzés:
12-töl e'sö menetben kiütéssel győzött Er- ellen. Az előlállók az Sz Kinizsi verszobába még belépni is. Hatalmas 9 óráig
1
g)
dei ellen Klsváltósúlyban nem
volt senyzöl.
átalakító
munkáikat
végzett
a 6.1
Somogyi: Köznapokon délelőtt 10
könyvtár s az átalakítás még ma is órától délután 5 lg.
Újabb három magyar győzelem a Bombay asztalitenisz
folyik. Heteken belül megnyílik isméi
világbajnokságon
a z új, korszerű világílású, hatalmas
IDOJARASJELENTÉS
olvasóterem, ahol használható, a ta- Várható időjárás kedd estiq: MérBombayban az asztalitenisz
világAz asztalitenisz világbajnokság csanulmányi munitában szükséges ké- sékelt északkeleti-északi szék Válto- bajnokság
csapatbajnoki
mérkőzései patbajnoki
mérkőzésein
Japán
női
zikönyvtár várja az egyetemek és zó felhőzet Néhány helyen kisebb át- során Magyarország
férfi
csapata csapata 3:0 arányban győzött Anglia
vonuló havazás lehetséges.
A nap- Honkong
ellen 5:2
arányban. Vietfőiskolák hallgatóit. Lexikonok, szó. pali
ezzel a
győzelemmel
nem változik lénye- nám ellen pedig 5:0 a r á n y b a n fölé- ellen. J a p á n
táraik, tankönyvek, alapvetően fon- gesen.hőmérséklet
az éjszakai lehűlés
ke'eten nyesen győzött A magyar női egyút- megnyerte az 1952.. évi női csapat
tos tudományos munkák sorakoznak fokozódik, nyugaton nem változik.
t«s India ellen 3:0 arányban aratott
,
•
I világbajnokságot.
győzelmet
majd itt. A folyóirat-olvasóban a
magyar sajtón kivül szovjet tudo- Február 5-én, kedden a várható naközéph/mérséket az ország egész
mányos, irodalmi, művészeti folyó- pi
Szegedi Kender—Textilművek 4:3(2:3)
SAKK
iratok, a népi demokráciák és a ha, területén 4 fok alatt lesz.
irdó Nyugat lapjai várják a dolgoA Tex'llművek átszervezett csapaAz országos egyéni
sakkbajnokság
zókat. Kutatószoba, tanulószoba áll
ta veresére ellenére ls Jól Játszott a elődöntő mérkőzésein igen érdekes es
RADTó MAI MŰSORA:
rutinos
Szegedi
Kender
ellen.
izgalmas
küzdelmek
alakultak
ki. A
ezenkívül a könyvtárlátogatók renKEDD, 1952. FEBRUÁR 5.
résztvevők legjobb
tudásukkal hardelkezésére.
KOSSUTH-RADIO
Sz Bástya—Sz Petőfi tartalék 3:1
colnak a továbbjutásért

(0:0)
A II. forduló
utáni
eredmények:
Csanádi Lajos mesterjelölt és Ozsváth
Az Sz. Petőfi tartidékcsapata gyen- András vezet 2—2 ponttal Török Bége kapusa miatt szenvedett veresé- la mester és Forintos Győző egy és
get.
fél—egv és fél. dr. Tisza Géza. Rleger Ferenc és Máthé
Tivadar 1—1.
Ma
kerékpárosok vezetőségMák Ernő. Tóbiás
György.
Konrád
választása
Alajos. Gábor Tivadar fé—fél ponttal
következnek
sorrendben.
BánhalA VTSB hivatalos helyiségében m»
este 6 órai kezdettel tartja a Szegedi mi Lajos pont nélkül
Kerékpáros Társadalmi Szöve'ség veA verseny minden n a p délután
5
zetőségválasztó gyűlését Az érdekel- órakor kezdődik a Hungáriában. Feltek pontos megjelenését kérik.
hívjuk a szegedi sakkozók figyelmét,
hogy minél többen tekintsék meg
a
Siuqróbajnoksáq
versenyt ahol igen értékes és gazdag tapasztalatokat szerezhetnek
az
Mátraházán, az országos slbajnok- élsakkozók Játszmáiból.
ság hetedik napján az 1952. évi siugróbajnokságot Mező. a Bp.
HonNemhivatalos totóeredmények
PETŐFI-RADtÖ
véd kitűnő versenyzője
nyerte 223-2
az elmúlt héten
6 Operettdalok. 6 35 Vasúti munká- ponttal. 49 és fél mé eres ugrásával.
sok dalai. 6.45 MHK. 7 Filmdalok 7 A síugró csapatbajnokságot
a
Bp.
12 találatos nem volt. 11 találatos
óra 35 Népdalok. 8 Hanréemez. 8.30 Előre I (Rész, Katona, Simó) csapata 3 drb. 17.400 forintot nyertek fejenZenekari hangverseny. 9.20 Mese. 0 nyerte 606.3 ponttal.
ként. 10 ta'álalos 29 drb,
1800 foóra 40 Zenélő doboz 10 Hírek. 10-10
rintot nyertek felenként, 9 találatos
Előadás. 10.25 Gordonka. 10.40
RoTotóeredmények
335 drb. 205 forintot nyertek fejenm á n népzene. 11 10
Mazurkák.
15
I ként
2, 2, 1. x, 1. 2. x; 1; 1: 2:
2.
Tánc'emezek. 15.45 Előadás 10 Zenekari
hangverseny.
17.30
Hírek.
17.40
Szocializmust építő országunkban nov: ..Furnírgyártás" című könyve Magyar dalok 17.55 Előadás. 18 40
MNDSZ-HIREK
tekezlet helyett, tartandó
értekezleminden 'téren megnyilvánul a Szov. alapján átszervezett belső anyag- Tánczene. 19 Előadás. 19.15 Sportnctünkéi az elvtársakkal meghívón kejetunió állandó támogatása. Az új mozgatás folyamatos és szalagszeré gyedóra. 19.30 Zenekari muzsika. 21 Mf(DSZ üzemi és kerületi ügyveze- resztül
közölni fogjuk
óra
30
Előadás
21.45
Táncok
az
opetechnika elsa játításában nagy segít- gyártást eredményezett. így az áru r á k b a n 22.35 Kamaraezeno.
tők részére ma délután 5 órakor <5r- , A/. MSZT székházban
(Horváth Mttekezletet tartunk.
Pontos
megieie- , háiy-u. 3. sz.) február 3-án megnyílt
séget nyújtanak a szovjet szak- lényegesen rövidebb útat tesz meg
nést kérünk. MNDSZ városi titkárság. I a Gorkij-könyvi ár. A szovjet széplroés nemcsak munkaerő szabadul fel,
könyvek.
da'om és klasszikus müvek m i n ' e g y
EZÉV ŐSZÉN löbb m i n t 100.000
MSZT-HIREK
16 ezer kőte e v á r j a az érdeklődő dolFÉL, SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT hanem a könnyen törő furnirleme- forintos
beruházással
,,Fehérló
kiálzéknél
csökken
a
selelt.
gozókat. Könyvtáréra' minden hétköz*
A TISZTA GYAPOT KPVERÖDÉSE
Az MSZT Belváros V—VI. alapszer- n a p délután 4 órától 8-ig.
lítás" nyílik meg a szegedi Múzeum,
\ SZEGEDI TEXTILMŰVEK
A
hámozógépek
késéinek a ban. Ezl az országban egyedülálló vezet értesiti aktivált, hogy Jókal-u.
4. szám alatti
he'yiségében február
D1SZ-HIREK
TISZTÍTÓJÁBAN
könyvben megje'ölt helyes élszög- és nagyje'enlőségű tudományos ki- C-in
este fél 7 órakor
aktívaülést
\ Szegcdi Textilművek üzemi beálLításúval sokkal szebb, egyenle. állítást dr. Beretzk Péter, dr. Cson- tart. amelyre minden aktívát és érFelhiv|uk az üzemi, területi, középiskolai
titkár
elvtársak
figyelmét,
könyvtárában közel 100 szovjet tesenb és sfmább a furniir. A ra- gor Győző és Timár Lajos elvtár- deklődőt meghív a vezetőség.
MSZT t ü k á r o k flgve'mébe!
Ma tit- hogy részükre 5-én, kedden délután
• zakkön.vv áll a dolgozók rendelke- gasztás töke c lei-ebbé vált 'és a ra- sak állítják össze,
6
órakor
titkár!
értekez'etet
tartunk
kári
éríekez'etet
közbejött
okok
miatt
zésére. Nemcsak a műszakink, ha- gasztási selejt három százalékról
nem tartunk Az elmaradt titkári ér- u városi DISZ bizottságon.
egy
zúzalék
alá
csökkent.
x
EZÚTON
m
o
n
d
u
n
k
köszönetet
nem az üzem va'amennyi dolgozoja
mindazon rokonok és
jóbarátoknak
örömmel tanul betőliik.
A SZEGEDI SERTÉSHIZLALDA
kik férjem. Kasza Ferenc temetésén SZÉP fo'eMgy eladó. Alkony-u. 5. \ HÁROMSZOBÁS (szegedi) modern la
elcserélném
hasonló,
vagy
A tisztító üzemrészben fél száza,
rész.tvettek
és
virágariománvukkal
AZ ÉLELMEZÉSI MINISZTÉRIUM fiUdalmamat enyhíteni igyekeztek. Ka- AKTATASKAMAT elvesztettem Alsóvá- kásomat
ketloszobás budapestivel. , G á z " |eli.
lékkal csőft&ervt a tiszla gyapot kiroson péntek este Megta'ato Jutalom qére a kiadóba
VANDORZ.ÁSZLAJANAK
sza-család.
ol'enében adja le a kiadóhiva'aflban. I
verödése. mert A. P. Rnkov ,,Pa
karikagyűrűmet.
A
MAJOR Akos gyorsíróiskola
februá' ELVESZTETTEM
NYERTESE
mnlfonás" című könyve szerint ál.
Jutalmat
kap.
12-én ú| tanfolyamot nyit.
Bocskay- becsületes megtaláló
SZAKSZERVEZETI
HÍREK
adla
le
a
kiadóba
litották be a gépeket. A könyvből is sok segítséget kapott a Szovjet
U 4.
JavítA Közalkalmazottak
Szakszerveze- GYÖGYHASKÖTÖT. melltartós
kombi- BŐRKABÁTJAT most festesse.
megtanulták a légszabályozó leme- szakkönyvekből. A helyes takannnbőiTUhakészitő
mestének nyugdíjas
csoportja
feoruár nét mérték után. gumiharisnya, kesz- tassa, Csordás
zek helyes beállítását is. Ezzel a nyozás és az állatbetegségek elleni ló-én délelőtt 10 órakor Ha'nóczi tyű fűző Javítás. Höfle. Klauzál-tér 3. ternél. Szent Miklós u. 7.
gyermekkocsi eladó. Hattyú-u.
lekeresek egyenletesebb!Ik lettek.
véddkező
eljárás alkalmazásúnál (Kot-ona)-u 10. szám alatt választ- 3 SZOBÁS komfor o ; lakást keresek MÉLY
mányi gyűlést tart. Tagok megjele- Be városban I. eme'eten K ó k ü Mag- 55. szám.
HÁROM SZÁZALÉKRÓL
'többek között Dobroholov: „Mező- nése
kötelező.
ELVESZETT vasárnap szemüveg, zö d
dolna. Somogyi Béla u. 20. I. em.
EGY SZÁZALÉK ALÁ CSÖKKENT gazdasági takarmányozásitan"
és
A Háztar ási Alkalmazottak
Szak- FÉNYKÉPEZŐ gépet fényerős
tatMom
ellenében
lencsé- tokban. 20 forint
Plotnyikov: ^.Állategé-zségfigy és he. szei-vezete értesíti tagjait, hogy csii- vel 6x6 vagy 6x9 cm. megvételre kérem a kiadóhivatalba leadni.
' V RAGASZTÁSI SELEJT
tör
ö'.<ön,
f
e
b
r
u
á
r
7
én
délután
6
KigasgyüjteméV SZEGEDT FALEMEZGYÁRBAN lyes takarmányozás" ctmfi könykeresek. Auer fényképész.
Somogyi SZÖLÖOLTVANYOK
taggyütést tart. amelyre mln- Bé'a-u 19.
nyek, besze-ezhotók Fülöp
Jánosnál,
A Szegedi Falemezgyárban Szmir veinek fapaszbalaitait használták fel órakor
den tagot v á r a vezetőség. ^
ÜRES üvegek és bádogdobozok, bádo- Marka z 107.
EGY
ágy.
rézüst
eladó
Újszeged.
gosnak
alkalmas
faví'ási-a eladók.
DÉLMAOYARORSZAG
Szőregi-út 52.
I'latszertár. Széchenyi-tér 7.
po'i'lkai naollap.
a
GYAKORLOTT
számszaki
tisztviselő A SZEGEDI Kel tetőállomás értesíti
Fol.lí.ttwkMltóét klódét
elhelyezkedést keres. C í m : Biró. Sztá- közönséget hogy a naposcsibeigényEgyre emelkedik
n munkanélküliek
száma
lés
megkezdődött.
Csibeár
2.50
foZOMBORI JÁNOS
lin-krt. 49.
1
forinL
ELADÓ erkélyre, eresz alá. udvarra: rint, előleg darabonként
SzwkélzS: a unrkMz'ébbctltég
Bécsben
való
3 d r b fém
virágtartó
Láncon Telep- Kossuth Lajos-sgt. 111. TeleSzailt*n'6»ég; Lzpgcd, lenm-u. 11.
fon:
42—49
függ. Cím a kiadóban.
ELADÓ vadonatúj színes 12 szemé- SZÉP, tóhangú rádió,
Az Osterreichische
VoMcsstimmn ' t ö r t é n i k
az
osztrák
ü z e m e k b e n , tetifon: 35-35 és 40-80. — Ejfszaka: sz«rk<tzl5sé(
négy
csöves
tpipfon
Ml*
8
tói
3
4
3
5
lyes damasztabrosz. 12
szalvétával. hálózati. 550 forint Dugonics-tér 1..
közli, hogy január első felében 58 1949-ben 101.655, 1950-ben 113.134
Cím
a
kiadóban.
rádiós.
Kiadóhivatal: Sz*g*d.tenin-o.8.
ezerre emelkedett a bécsi munka és a mult év első 11 hónapjában
ELCSERÉLNEM szeqedi belvárosi há- ELADOK: Nagy mod-rn íróasztal. kJ®
(•lefon: 31-16 és 35-00.
romszobás,
összkomfortos
lakásom kerek festett asztalka,
nélküliek 6záma. Ugyanakkor a
iratszekrény,
noamezuvasarneiyi
nasomueri. u r n a kihúzható íróasztal,
öétmagyo'- tttég Nyomda, Sugéd
lappal,
székek.
munkavédelmi berendezések elég- 120.582 balesetet jelentettek az
ftiüdé
**Mt«:
Prtékte
Mnda»
kiadóba,
Cím
ti
kiadóban.
osztrák iparban, (MTI),

„A kullúrforrsdalom nemcsak abban áll, hogy a tudomány a nép
felé fordul, hanem abban i®, hogy a
nép a tudomány felé fordul" —
mondotta Révai elvlárs. Az Egyetemi Könyvtár azon az úton halad,
hogy megjavított könyvtári munkával, szervező és agilációs munkával
dolgozóink széles rétegeit bekapTjájékoztaté
izólyálat csolja a könyvolvasó mozgalomba,
hogy népünk valóban szocialistává,
Ai Egyetemi Könyvtár azonban lertmieiő-oivasó néppé váljék
nemcsak ebben siet a dolgozók se(—t-r)

A szovjef szakkönyvek segítik

a szegedi üzemek munkáját

telensége miatt igen sok

baleset

5 Reggeli zene 5.30
Hírek.
5.40
Hanglemezek. 6 Farérádió. 6-20 Könynyű zene. 6.45 Hírek 7
Hanglemezek. 7.45 Üzemi tudósítók
Jelentése.
8 05 Hang'emezek. 11.30 Női
szemmel. 11.50 Hanglemez. 12
Hírek. 12
óra 30 Népek dalai. 13.15 Szórakoztató zene. 14.15 Operettrészletek. 15
Kertngők 15 30 Dalok a
munkáról.
15 50 Operarész'etek. 16.20 Iskolások
rádió|a. 16-40 Orosz nyelvlecke.
17
Hírek. 17.10 Hang'emezek. 17 45 Termelési híradó. 18 Kisfaludy vígjáték.
19 Egy faré — egv nóta 20 Hangos
újság. 20-40 Begyűjtési versenyhírek.
20.45 Jegor Buiicsov: Gorkll színművének közve'ítése a Nemzeti Színházból. 22 Hírek. 23.45 Tánczene.

