Holnap nyílik meg az ,,ötéves tervréklálHtás
Néhány éra alatt 76 dolgozó paraszt jelentkezett
termelőszövetkezeti tagnak Asotthalmán
A román külügyminisztérium jegyzéke
a bukaresti angol kiívciséghez a fas'szta emigránsok
londoni értekezlete ügyében
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Jobb politikai nevelőmunkával
a termelőszövetkezetek magasabb eredményeiéi-

V.
PÁRTBIZOTTSÁGÁN A K
AHA 50 FILLÉR

LA P J A
PÉNrEK, 1952. FEBRUÁR 8.

A SZEGEDI

FALEMEZGYÁRBAN

a verseny nyilvánosságának biztosítása elősegíti
a március 9-re telt felajánlások teljesítését

Nem lehet azt mondani hogy a | zetből írt levele: .....Sajnos
elv.
járási pártbizottságok, falusi párt. | társak meg kell állapítanom, hogy
Dura József sztahánovista
Rákosi elvtárs születésnapiára
befelezi 1952-es tervét
szervezitek nem tőrödnek a terme- hiányzik gazdaságunkban a politikai
lőszövetkezeti csoportokkal. Nincs előadás. Ha ez meg lenne. bizako
123.9 százalékos üzemát'.agot ér- ajánljanak fel. A gép Végére kifüg- március 9-ére az 1952-es évre előolyan párlfurikcionárius Csongrád dóbbá válnának tagjaink, s munkamegyében, akinek napjában ötször kedvet kapnának, nagy
lendülelte ek el január utoCsó 10 napjában a gesztett eredmény'.apokról percek irányzott tervéi. Lakatos Rudolf fe.
is ne hasítana agyába a gondolat: fognának hozzá a szövetkezeti cso Szegedi Falemezgyár dolgozói. De alatt leolvasták, tiszta képet kap- clt vállait pattonáiásában is szép
, mi van a termelőszövetkezetiét?" j port erősítéséhez. De igy, örökké a nemcsak ezeken a napokon, az tij tok arról, hogy hogyan állnak a eredmények mutatkoznak. Az állanÉrzik a pártszervezetek, a párttit- ! siránkozás hallik tagjaink szájúból ervév minden napján még mindiig termeléssel és mit vállalhatnak. A dó munkamúdszerátadás, a szakmai
do'gozóinak magyarázat meghozta gyümölcsét.
kár elvtársaik, pártbizottságok, hogy i hogy „sok c terv" a
növényler últeljesttettétk előirányzott tervüket. Szegedi Faóemezgyár
a termelőszövetkezet a párt édes mesztésben — pedig nem sok. Ta- Sikereik egyik alapja a verseny 91 százaléka tett Rákosi elviárs szü- Lakatos Rudolf elvtárs eredménybiztosítása. Az letésnapjára felaján'ást. Keményen lapja a következőt mutatja: Az
gyermeke. Nem is itt van a hiba. | vali/i rossz eredményünk oka is jó. nyilvánosságának
Hanem ott hogy mindig csak az új- részben az volt. hogy nem voltunk izemi pártszervezet, szakszervezet küzdenek most, hogy vállalásaikat 1951-es évet 120 százalékkal zárta
le. Január utolsó felében 150 szánagy gondot fordít arra, hogy a maradéktalanul teljesítsék.
szülöttet dajkáljuk. Az idősebbekről politikailag nevelve".
zalékot ért el és február 5-én
i
ervteljesítés eredményeit a lehciő
megfeledkezünk. Ha például egy új
Rácz Rudolf, a hámozógép brjÚgy hisszük, Gera Antal elvlár: rgrövideb'b időn be'ül tudatosítsák
termelőszövetkezet alakul, a járási
220
százalékra
pártbizottság tagjai, a falusi párt. nem saját személyében beszé t, ha a do*gozókkal. Erre a célra nagy- gádvezotője minden reggel munkazerűen bevált a mult évben készt kezdés o'őtt az eredménylapot tavezetőség tagjai éjt.napot egybe- nem sok-sokezer termelőszövetkezet
nulmányozza.
A
tervteljesítés
során
!
tag
nevében.
A
levelezők,
mint
teljesítette
napi
tervét.
'ert verseny hlradótáblák. A kapuszakítanak, járják a tanyákat, szervezik az új termelőszövetkezeti cso- ! ahogy Sztálin elvtárs mondotta, a be járatnál, de minden üzemrészben nem maradtak le. sőt március 9-ére
A Falemczgyár vai'amennvt dolMos; megtalálhatók ezek a táb'ák, ame- vállalt 2 százafékos emelkedés* 6
portot. Még itt sincs hiba. A párt közvélemény parancsnokai.
gozója lelkesen végzi feladatát. Ráven az előző napi teljesítmények százalékkal túlhaladták.
segítsége nélkül nem születhet meg Gera elviárs levelén keresztül a pro
kosi elvtársnak tett ígéretüket mindhangja szólalt áthatok. Az 1952.es évben nagyobb
az új. A hiba ott van, hogy elfeled- letárközvélemény
— Tervteljesftésemet mindennap annyian maradéktalanul akarják telmeg
kövefelően:
„Pártszervezetek
feladatokat
M
I
megoldaniok
a
Fa
kezünk arról az alapvető sztálini
saját magam ellenőrzöm, meséli jesíteni. A verseny nyilvánosságáigazságról, hogy ha előre akarur1 nárlbizotlsúgok! Javítsátok meg £ 'emezgyár dolgozóinak, tehát az Dura József sztahánovista mngüe- nak biztosítása minden nap újabb
újabb
eredmények
elérésére
újabb
rmelöszöveikezelek politikai neve
nyomulni, akkor előbb a már et
mez.iavító. Arra a kérdésre, hogy sikerek elérésérc ösztönzi a dolgozófoglalt hadállásokat kell megerősí- lőmunkáját!" Hogyan? Először is tormákban kell Serkenteni a dolgo- ielcn'eg hogyan áll a ternie'ésscl, kat. Gál Mária gépo'lós például 3
üzemi
pártszervezet, azonnal meg tud válaszo'ni. Kezé- nap alatt 20 százalékkal emelte
fel kell számolnunk azt az ostoba zókat, Az
teni.
és kényelmes álláspontot, hogy aki -znkszervezet fe'készült erre. Ja- be veszi az ..eredménylapot" és már teljesítményét. A kis.hámozó briA szocializmusnak
ilyen elfoglalt termelőszövetkezeti tag, az mindjárt nuár 1-ével minden brigád vagv •s válaszol. Február 5-én 1952 no- gád március 9-ére vállalt 114 száhadállásai
falun a termelőszövet- szocialista ember. Másodszor: ter- egyénileg do'gozó részére készítőitek vember 27-i tervemet teljesítettem, zalékát február 5-éu 141 százalékra
kezeti csoportok- Ha megalakul egy mel őszöveikezelek
pár t szervezatii. "gy-egv ..eredménylapot", amelyen szól mosolyogva Dura elvtárs*
túlteljesítette.
termelőcsoport, az elért győzelem- nek, a pártszervezetek titkárainak a dolgozóínnak nani. sőt az óránkénti
előirányzott
tervüket
és
alatnek aztán annyira
megörülnek több segílséget kell adni a pártszer
A verseny nyilvánosságárat, az
Még 27
munkanapot
pártszervezeteink, hogy az új ter. vezeteken belüli nevelőmunka irá- ta az elért eredményeket tüntetik
eredménylapok pontos vezetésével
fel.
A
dolgozók
melőszöve.kezeti tag és általában a nyításához. A
termelőszövetkezetek
kell dolgoznom, hogy ígérc'tem való. biztosítják a Szegedi Falemezgyártermelőszövetkezeti tagok nevelésé- pártszervezeteinek
kell az alapsza
ra váltsam — számolgat csendesen. ban, hogy a dolgozók közül nc lere már nem is gondolnak. Attól a bályok szerinti
életre nevelni <
saiái
maguk
Dura József elvtárs március 9-ére gyen olyan, aki ne teljesítené előperctől kezdve, hogy betépett valaki termelőszövetkezeti
tagokat.
Ahol
felajánlotta, hogy 1952-es évre elő- irányzott tervét. Az, hogy a dolgoellenőrizhetik,
a termelőszövelkezitöe, a pártszer- ezt elhanyagolják, ott boml k zülirányzott tervét befejezi. Rákosi zók maguk ellenőrzik eredményeivezet úgy kezeli, minlha ,,kész Kom- lik a termelőszövetkezeti csoport;
e'vtárs születésnapjára még azt is ket. napi tervteljesítésüket, dönmunista" lenne az illető; min.ha ; például Szalymazon a Szabadság hogyan állnak a tervtel'jesítéssel. Az vá'lalta, hogy a mellette dolgozó tően hozzájárult ahhoz, hogy Ránevelő, agitációs munkára többé . tszcsbcn, ahol nem tartották be t credménylapok meghozták hatásu- Lakatos Rudolf mng'emezjavító tel- kost elviárs
születésnapjára tett
már nem is szorulna. És a hiba itt f háztáji gazdálkodásra meghagyott kat. Rákosi elvtárs születésnapjára icsítményét sztahánovista szintre vállalásukat a Szegedi Falemczgyár
van. A termelőszövetkezeteken
be- • földterület
alapszabály
szerinti váltó készülődésben a dolgozóínnak fokozza. Az „eredménytap" azt mu- dolgozói eddig már 50 százalékban
lüli nevelőmunka
elhanyagolása
a nagyságát, hanem ezt túllépték. Az nem keltért sokáig gondolkozni, mit tatja. hogy Dura elvtárs befejezi teljesítették.
mi legsúlyosabb hibámk. Még csak I eredmény az volt, hogy a tagok
érthető volt cz a „rossz szokás" ak- házláji gazdálkodásban dolgoztán ée
kor, amikor egy-egy lermelőszó rct- nem a termelőszövetkezetben. Miből
kezetben 10—15 élenjáró kommu- fakadt ez a hiba? Abból, hogy nem
nista tömörült, hogy úgy mondjuk magyarázlak meg a termelőszöveta falusi pártszervezet színe-java. kezet kommunista tagjai a többi ta
Párizs (MTI). A francia kormány ! a kezdeményezéshez számos fran- | A Kommunista Párt parlament!
Akkor érthető volt — ha nem is goknak, hogy egyéni gyarapodásuk helyzete válsáposra fordult. A mun- cia nagyüzem dolgozói is csatla- képviselőcsoportja nevében
Raymenthető —. hogy a tszcs-lagok legbiztosabban a termelőszövetkezet kaügyi bizottság többsége a r.em- koztak.
\ mond Guyot a nemzetgyü'éa kedd
Pgymás között agitációs munkát közös vagyonának gyarapodásából zelgvűlés keddi ülése előtt elve- I A mozgalom óráról-órára széle- j éjtszakai ülésén élesen tiltakozott
nem végezrek. De most, amikor 2— fakad. Az alapszabálynak
ugyan- lette a
kormány
úgynevezett sedik.
A Párizs-környéki szak- a február 10"i tüntetést
betiltó
300 tagja van egy-egy termelőszö- ilyen megsértése volt néhány
ter. mozgó bárskála törvényjavaslalát, szervezetek szerdán este felhívást rende1et ellen Hangsúlyozta hogy
vetkezetinek, amikor már termelő- melőszövelkezetben
az, hogy az
Coutant, a javaslat jobbo'dali intéztek Párizs környékének
dol- |
'
megszállók éa
K
szövetkezeti
községeink
vannak, egyes brigádok. munkacsapatok szá szocialista előadója ezután azonnal gozóihoz:
alakítsanak egysegoi. s
ehoi a falu többsége termelőszövet- mára nem jelöltek ki állandó terü- lemondott tisztségérő'-. A nemzet- zottságokat a február 12-i tiltakozó a Vichy-i árulók tiltották be ezt
kezeti tag, ahol nemcsak a legjobb letet. amelyért
felelőssé
lehelen gyűlés ülésén a kormány felszó- sztrájk megszervezésére.
| a tüntetést.
kommunisták, hanem a falu külön, volna tenni a brigádot és a brigád, Íította a képviselőket, mondják ki
böző rétegeiből jött dolgozó parasz- vezetőt
személyesen.
a sürgősségét a törvényjavaslat
tok a tagok, olt a kommunista ne.
megvitatására.
A
feladat
most
az,
hogy
a
párt.
Az Oroszországi Szovjet Szövetségi
velömunkának a szerepe hatalmaPalánaud, a Kommunista
Párt
szervezetek gondoskodjanak arról szónoka tlílakozott a sürgősség kisan megnő.
hogy minden munkacsapatban, min mondása ellen, s hangsúlyozta, Szocialista Köztársaság 1951. évi tervjelentése
A termelőszövetkezetek
pártszer- den brigádban dolgozzanak kommu- hogy a nemzetgyűlésnek nem a
kommunista
népnevelők, kormánytervet ke l sürgősen megvezeteinek politikai
nevelömunkája nisták,
Moszkva (TASZSZ) Az Orosz- lomások 1951-ben 19 százalékkal
körülmények
között a vagy legalább népnevelők. Az egyé vitatnia. hanem a
nemzetgyűlés- országi Szovjet Szövefségi Szocla. több mezőgazdasági munkát végez
a mostani
ni
agitáció
egymagában
azonban
termelőszövetkezetek
megszilárdítá. nem elégséges. A csoporttagok ne. ben már hónapokkal ezelőtt jóvá- ij Sta Köztársaság Statisztikai Hi. tek el a kolhozokban, mint 1950eának legfontosabb
eszköze. A jó vetésére fel kell használni a mun- hagyott mozgóbérskála törvényt, y a { a , a j e i e n t é a t a dot t kl a köztár. ben.
— most* a
kormány felre saság 1951 évi áilami népgazdaságazdasági
eretknények jó politikái kacsoport, a brigád közös értekezle- amelyet
Az OSzSzSzK európai részének
nevelőmunka neucül nem érhetők el. tét, különösen most. a terme tőszö akar tenni.
gi terve teljesítésének eredményei- sztyeppes és erdősztyeppés vidéFaure
miniszterelnök
ezután
beVegyünk egy példát. Az egész me- vetkezeti tervek megvitatásának 'de. jelentette, hogy a kormány ebben ről.
k e i n 1951-ben 535 ezer hektár meA köztársasági és helyi Ipar 1951. zővédő erdőővezetet ültettek.
jrye ismeri a földeáki Dózsa-terme- jén. A brigádlervek közös megvita. az ügyben felveti a bizalmi kérlőszövetkezet, vagy a makói Últörő- tása a termelőszövetkezeti tagok ne. dést, amelyben a nemzetgyűlés! évi termelési tervét globálisan 104
1951-ben sz.éleskörű lakás-, községi és kulturális építkezési proJermeiőszövetkezel ragyogó eredmé vetésének fontos eszköze. Igen fur- csütörtökön szavaz.
| százalékra teljesítette.
A kormány helyzetét megnehezíti | Az OSzSzSzIÍ
Ipara 1951-ben grammot hajtottak végre
nyeit. És mi tagadás, egy kicsit csa dolog, hogy a népnevelő vasárdélután felkeresi a termelőszö az államháztartás egyre növekvő tovább javította az Ipari termékek
A munkások es alkalmazottak
irigykedve is néznek ezekre a ter- nap
vetkezeti tagot, de amikor közös
I minőségét és bó'vitette válasziéku- száma 4 százalékkal emelkedett
melőszövetkezetekre a többi szövet- gyűlésen együtt van a tagság, nem deficitje.
A kormánytöbbséget
legjobban k a (
1950.hez viszonyítva
kezetek dolgozói. Miért ilyen gazda- gondolnak a politikai agitációrn.
hadsereg kérdése osztja i ^
mezőgazdaság vetésterülete. A hétosztátyos ég középiskolák
.......
gok ezek a termelőszövetkezetek? Gera Antal elvtárs által köve'elt az 5európai
3 U
" " b o n í 1 értekezlet előtt. 1 9 5 1 . b c n 57 m i I i ó hektárra] emel. száma egy év alatt 2-800-zal emel.
Miért értek el olyan jó gazdasági előadásokat, politikai pártnapokai "V *
eredményt? Hiszen stz Úttörő.ter- feltétlenül meg kell honosítani a d M k á V V á T b L P ^ m é r a a iob a b:! k e d e " , 9 5 0 - h " Z
A gépál-1 kejett.
pártmelőszövetkezet földje éppén olyan termelőszövetkezetekben. A
oldali Szocialista Pártban is egyes |
szervezetek
legjobb
előadói,
a
kör.
jó, mint a vele szomszédos Vihar
p
sarok-termelőszövetkezeté? És mi- nyék legjobb agronómusai rendsze- má s r f S t á n vonakodnak' a nv- Rákosi-műszak a Sztálin Vasmű gépgyárában
resen tartsanak előadásokat a ter
lyenek a Viharsarok eredményei? melöszövetkezetben.
ven-terv módosított változatának
A Sztálin Vasmű gépgyárának tésükikel lerövidítették a hengerek
Bizony nem éppen példamutatók,
elfogadásától, mert attól tartanak,
A most kezdődő tavaszi munkák hogv
az amerikaiak követelte mechanika* üzemében minden szer- megmunkálás* idejét. Most már két
hanem igen gyengék. A föld ugyan,.európai hadseregben", a V/ehr- dán Rákosi-műszakot tartanak a műveletet egyszerre végeznek el.
az, az emberek is ugyanazok, egy sikere, a jövő évi jó eredmények zá- machtnak vezető szerepe lenne.
vasmunkások. Ezen q napon még Napi keresetük meghaladja a 170
városból valók. Valami különbség loga a jó politikai nevelőmunka a
A kormánynak végül nagy gon- jobban dolgoznak, még többet ter- forintot. Pusztai Károly élmunkás
1
azonban mégis van a két szövetke- termelőszövetkezet tagsága közöt dokat okoz a tuniszi kérdés is.
melnek, hogy ezzel is kifejezzék gépe fordulatszámánslk növelésével
Mátyás iránt, 200 százalékot ért eb
zet között. Az egyikben — az Úttö- Ez az előfeltétele a munkafegye
Faure miniszterelnöknek és Schu- hálájukat Rákosi
man
külügyminiszternek
szerda Február 6 án megtartott Rákosirőben — a pártszervezet alapos és
Nem maradtak le a hegesztők
lem megszilárdításának, a termelő- délután beszámolót kellett
volna' műszakom a legkimagaslóbb ered- sem. Kondor Lajos azzal az újítászüntelen politiloaá nevelőmunkát vé
szövetkezeti
tagok
politikai
és
kultutarlani a francia parlament
MlCsiba S ó ^ o r és Lükli Jenőisával, hogy két hegesztési mrivelc.
gez. A másikban — a Viharsarok' cszterira 1 voiswk e r l . l r ol 415 <7. ívn
u rvinriccSo. l a r ' - í t . wi-oli-tt o r , r „ .
ban — a pártszervezet úgyszólván rális színvonala emelésének, amely
hozzá se kezdett a politikai munká- viszont a jó gazdasági eredmények
előirányzatát. j-(MTI)
hoz. Le kell vonnunk a jő és rossz elérésének előfeltétele. Mindezekhez ról. A belpolitikai helyzet miatt a
termelőszövetkezetek eredményeiből hozzájárul a pártszervezet gazdab rapasztalatokait, annál is inkább, sági ellenőrző munkájának megja- beszámolót hétfőre ha'asztotlák.
A mongol n§p búcsúzik Csojbalszan marsalltól
mert a termelőszövetkezetek legjobb vítása. Következésképpen a járás; Tiltakozások Franciaországban
tagjaitól mánd sűrűbben és sűrűbUlan Bátor. (TASZSZ).
Februári A teremben szüntelen áradatban
és városi pártbizottságoknak löbb a február 10-i tüntetést betiltó
ben kapunk ilyen, irányú figyelmez6-án délben nyilt meg Ulan.Bator. egymás után keresi fet a főváros és
rendelet ellen
politikai
segítséget
kell
adniok
a
tetést. Sőt, túlzás nélkül mondhat,
ban a kormány székházának nagy- a vidék népe szeretett vezéréi ravapártszervezejuk, a termelőszövetkezetek legön termelőszövetkezetek
A Renauld-gyár vas- és fémműn- lerme, ahol az elhunyt Csojbalszan i talán hogy elbúcsúzzék tőle Az
tudatosabb tagjai egyenesen köve- teinek, párt titkárainak. Ne feledjük kasai elhatározták,
marsall! felravatalozták.
Ravatalát emberek mélységes szeretettel' te.'
—
- hogy február —»—
—1—
telik a termelőszövetkezeten belüli el: olyan lesz a termelőszövelkeze 12-én az 1934. évi általános sztrájk | számtalan elővirágkoszorú borítja. kintenek a felravatalozott Csojmunkahelyükön til- A ravatal körül legelőször a párt
nevelőmunka megjavítását. Bizo- tek ezévi gazdasági eredménye ami. évfordulóján
takozó sztrájkba lépnek, ha a kor- és a kormány vezetői, valamint a balszan marsallra és örökre rzivüknyítja ezt Gena Antal elvtársnak, a lyen a termelőszövetkezetek
párt. mány nem engedélyezi a február szovjel kormányküldöttség tagjai be vésik a mongol nép mgy fiánaíc
ptakéi Viharsarok-termelőszövetke- szervezeteinek nevelő
munkája.
10-i antifasiszta felvonulást. Ehhez álltak díszőrséget.
arcvonásait.
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FÁRÍÉLET

M u n k a m ó d s z e r e i k e t , a soronlévó feladatokat beszélték m e g
a népnevelők a Textilkombinát minta népnevelő
értekezletén

A román külügymini»xiérium
jegyzek*
a bukarenli
angol
köieinéghez
a fasiszta emigránsok
londoni
értekezlete
ügyében
A- Román Népköztársaság küL
ügymimsztériuma 1952- február 5én jegyzéket intézett a bukaresti
angol követséghez. A jegyzék többek között ezeket írja:
Ez év január 2l-e rá 24_e között
Londonban értekezletre ültek össze
a népi
demokrácia
országaiból
megszökött hírhedt fasiszták rá az
amerikai kormány,
valam'nt az
eszakatlantt egyezmény agresszív
tömbjéhez tartozó más kormányok
zoo'djába szegődött hiva'ásns rága1"
mazók — köztük több olyan egyén,
akit gazlettcikért a Román Nép
köztársaságban elítélték. Az angol
kormány nemcsak lehetőséget adott
ezeknek az elemeknek, hogy összeesküvést szőjenek angol területen
a Román Népköztársaság rá más
békeszerető országok eltén, hanem
htvataos kcpvise'őjét is elküldte
az értekezletre MacMl'lan miniszter a z angol kormány nevében üd-

vözölte a hazaárulókat, Eden M L
ügyminiszter pedig üzenetet küldött nekik
A Román Népköztársaság kor.
mánya az angol kormány maga.
tartását a román néppel szemben
e'Irnséges megnyilatkozásnak és a
normá'is nemzetközi kapreoto'okkaj
ösozeegyez'e'ttétet'pnnek tektatl.
A nemzetközi iog szabályainak
durv., megsértése sz » támogatás,
amelyet az angol kormány nz úgynevezett Európ3-niozga'ombon eso.
nortosu't háborús uszítóknak nvujto!t. valam'nt képvtée'ö'nek rész.
vétele « Román Népköztársaság
el'en angnj területen szervezet* ak.
c'ó l 'bri és tür'e'é"ekl-enA Román Népköztársaság kormánya erélyesen litekozik az angol kormány ilyen magatartása ellen és kljcfentl hogv a követhez,
ményekért m'nden frídősség az angol kormánvr® hárul.

arra, hogy a
?Tagyjel«n<!'ős5gű nap volt február | érdeked tehát, hogy minden erőd. szélt. Rámutatott
5-e a Texiillíombinát népnevelőinek del küzdj a békéért, hiszen az im- művezetők nagyban elö tudják seéJttéfoen. Ea.n a napon tartották I perialiatákat csak úgy tudjuk visz- tttlcni a versenyszellem nyilvánosmeg az alapszervezetek a minta szarlaszlani, ha erősek vagyunk, ságál. ,,Meg szokiam dicsérni azl
népnevelő értekezletet, hogy lohe. Már pedig akkor löszünk erősök, ha a dolgozói, aki szép teljesítménytőséget biztosítsanak a népnevelők mindenegyes dolgozó
becsületes, százalékot ér el vagy a felajánlását
becsülettel teljesíti — mondotta Vészámára a jó módszereik, agitációs e g y r e jobb munkát végez".
szeli elvlárs. — Azt mondom az
érveik minél alaposabb kicseréléséIlyen dolgozótársamnak: Látod, te
re. A vezetőségi tagok, a páricsoÉbernek kell lenni!
valóban bebizonyítod, hogy
portvezetők már jó előre megkezdökrös Ferencné elvtársnő is igen
ték az előkészítést, megmagyarázméltóan akarod
megünnepelni
ták a népnevelőknek, hogy a mun- értékes módszereket ismertetett felszereteti Rákosi e l v t á r s u n k 60.
sállá
lásá
ban.
Elmondotta,
hogy
d
ka megjavítása érdekében igen fon.
• születésnapját.
t°s. hogy feliárják, miképpen agi. megnézi azt, hogy kikkel fogiatko.
tálnak, milyen módszereket használ- zik ós annak megfelelően buzdítja Rákosi elvlárs egész életét a munlegfontosabb kásosztály felemelkedésének szentel,
nak. A zsúfolásig megtett kultúr- a munkaterületükön
teremben Klein Sándor elvtárs, az feladatok végrehajtására. „Az ud- le és azért küzd ma is. Teérted is."
üzem párttilkára nyitotta mog a vari munkásoknak, bálaőmek, éjje- Kocsis József elvtárs igen értékes
minta népnevelő értekezletet. Klein liőrnek azt szoktam mondani, hogy szempontokkal gazdagította a minelvlárs a nemzetközi helyzet ismer- nekik
ta népnevelő értekezletet. Nálunk soegyik legfontosabb kötelességük
tetése után rámutatott a népnevelő
kan hajlamosak különösen a fiala
az
ébreség.
munka jelentőségére.
lok, hogy elfeledkeznek arról: mi.
Az ő munkájuk is fonitos. Hiába iyen is vol'i a mult és mi>l köszönFokozzuk a munkalendületet I termelnek üzemünk gépen dolgozói, hetnek a felszabadulásnak. Nem rcs.
ha az ellenség egy nop felgyújtaná lejtem a fáradságot arra. hogy meg.
— Sikereink
nagymértékben a a gyárunkat vagy egyéb szabotázst nézzem: kinek milyen a mullja.
népnevelő munkának tudhatók be követne el. Ennek n veszélye pedig hogy tudjak a saját egyéni éJctére
— mondotta Klein Sándor elvlárs. fennáll, hiszen n sajtóban rs olvas- hivatkozni — mondotta.
_ A soron következő feladatok si. hattuk. hogy az amerikai imperiaTI/T egyénk földművesszövetkeze- zsót adtak el n dolgozó parasztokés
szabót őröket
keres megválóéi'ósa is nagymérték, listák kémeket
Beosztottjaim
tei ezekben a hetekben tart- nak. Csanádpalotán a földműves,
ben függ áltól, hogyan agitálnak akartak és afuarnok becsempészni
személyi problémáival is
ják közgyűlése ket. Eddig már 46 szövetkezei pé'dául az elmúlt év
népnevelőink. Ezért
dolgozzanak hazánkba.
foglalkozom
úgy, ahogy Sziálin elvtárs tanífötdművesszövetkezelben
tartották decemberében 30 rádiót. 12 vilMagyar Rózsa a kereszlorsózóbon
totta: ,,Türelmesen és
aprólékosan ugyancsak jó módszert tárt fel a
meg a közgyűlést, amelyen a tag. lanyvasalót adót* el. Ez azt bizoUgyanilyen
értelemben
beszélt
kell a dolgokat
megmagyarázni, minta népnevelő értekezlet elé: ,.En
ság 80—85 százaléka jelent meg. nyítja, hogy do'gozó p/arasztrégunk
hogy az emberek megértsék, mii nem efégszem meg azzal, hotry be- Erdész Antaíné eivlársnő Is. Kon- Tömegesen vesznek rész* a köz- igényei állandóan növekednek. A
okar a párt és hova vezeti az or- szé'gclek a bcosrtottaimmal. Tudom krét példát hozoti fel, többek kö- gyűlésen a fö:dművcsszövetkezet'£n földművesszövetkezeteknek
uedig
szágot. Ha ma nem érlelték meg, ugyan, hogv nagyban hozzásegfii zölt Csonka Mária semilyen gyű- még kívülálló dolgozó parasztok is- gondoskodniol; kel arról, hogy a
tessék megmagyarázni
holnap,
ha őket a fej'öd'éshcz az egvéni ag;tá- lésre sem akart járni. Megnézte, mi
holnap sem értik meg, tessék meg• eiő, azonban ez önmagában még az oka s megtiudia, hogy odahaza Ez azt bizonyítja hogy dolgozó pa- megnöveltedet! igényeket maradéka családbon tartják vissza a moz- rasztságunk érdeklődik a földmű- ta'anul kielégítték. minél sikeremagyarázni
holnapalán".
így kell a nem elegendő, további nevetésre is galmi élettől. Ekkor már tudott vesszövetkezetek
munkája iránt. sebben bonyo.Bsák le a falu és a
mi népnevelőinknek is dolgozni ok ízűktiépfik van. Ezért arra Ipvek. mii mondani: magyarázd meg édes. Ahol jó irányítással erős földmű, város közötti megnövekedett éró.
— mondotta Klein Sándor elvlárs. izem rávenni ffVvt, hogv térdének anyádnak, hogy a termelési érte- vesszövetkeze* működik, ott nagy forgaimat.
A továbbiakban új módszereket be vn'ame'vik tömegtizervezefhe és kezletek a többlcrmolést segítik elő. segítséget kap a dolgozó parasztA földművesszövetkezetek a ter.
olt képezzék 'wvé.bh magukat, fgv Bizonyára ő is büszke lesz, ha te
tomertoteU a népnevelőkkel.
melési
szerződéskötések jelentősi
— A népnevelő miur.kában össze szerveztem be már töhb do'gozó- többet termelsz, nem szólva arról, ság termelő munkájáhozAhhoz, hogy a füldművesszövet- részét bonyolítják a falun az egyékell kapcsolni a helyi problémákat lársamnt például a Szabadságharcos hogy ezért több fizetést is lopsz.
kezetek jól működjenek ég a leg. nileg dolgozó parasztokkal. Ezen
a ncmzeiközá kérdésekkel. Ismer- Szövetééghe.
A Texlillcombinát népnevelői még nagyobb segítséget tudják nyújtani a téren is megnövekedtek a fel.
tetni kell a Szovjetunió békepolili.
Nemcsak bíró'ni —
számos gazdag, értékes agitációs a dolgozó parasztoknak, szükséges, adatok- Országunk agrár országbó.
káját és szilani kell n gyűlöletét a
módszon ismertettek a minta nép. hogy a földművesszövetkezet ve- ipari országgá fejlődött az elmúlt
háborúra spekuláló imperialisták,
dicsérni is kell
nevelő értekezleten, amelyek alkai. zetősége
kai szombtja Meg kall mutatni a
becsületesen
teljesítse
VeSznl'i Béta elvtárs a művezető • nnzásávnl újabb sikerekért, újabb feladatát. A vezetőség jó példával évek kemény építő munkája során.
•zocioJisnmts építésének nagyszerű
Megnövekedtek
gyáratok nyerstávlatait,
ratgyogó
eredményeit, rv'epnevelö fontos feladatáról be- győzelmekért indulnak harcra.
járjon elől az áll a mi köte'ezettség anyag szükségletei ie. A dogozó
amelyek lelkasílonetk. ölévog tor.
teljesítésében, a z állami fegyelem parasztoknak nagy részük van abvünk hanmadik évi előirányzatának
így végzi munkáját
betartásában, a közös szövetkezeti ban, hogy ellássák iparunkat olyan
teljosítóeg idején logsürgösobb fel.
vagyon megőrzésében ca fejleszté. nyersanyagokkal. ame'yeket a me.
adatunk a többtermclésre való serzőgazdaság termelhet meg. A földkentés. Hogyan érhetjük ezl el? a Szál'oda és Vendéglátó Válía'at pártszervezete sében.
A most folyó közgyűléseken a művesszövetkezetek feladata, hogy
Ugy. hogy kivább
A vezetőség újraválasztása óta sem az ellenőrzésére bízott isko»a tagság éles bírálatot mond a földfokozzuk a munknicndiüelcL
eltelt idö igen hasznos tapasztala, ha'lga!6;n<ak. A bírálatot pártsze- művesazövc'kezet eddigi munkája elősegítek a dolgozó parasztokkal
kötött termelési szerződéskötések
amelyet drága Rákost elvtártokkal ég eredményekkel jár* alap- rűtlenül fogadta és azóta távoj. felett.
Feltárják a szövetkezeti éltttal a nyersanyagszükség'et ki.
sunk születésnapjának közeled,
szervezetünk munkájában.
Az új tartja magát
mind a középfokú dolgozók hibáit, s a rosszul dolgozó elégítését, amellyel együtt az egyéfe váltutt kl, hogy még jobban
vezetőség megállapította, hogy a z politikai iskolától, mind a propa- vezetők
1
eltávolítását
követelik nileg dolgozó parasztok életsaínelmélyítsük nagy tanítónk, Ráedd gi munkában komoly h'ányos- ganda iskolátólOlyan vezetőket választanak a föld- von"lát is emelik.
kosi elylárs iránti szeretetünSágként mutatkozott a tömegszer.
élére,
akik
Alapfokú politikai
iskolán 12 művesszövetkezeiek
ket.
A termelés fokozása a legdönvezetékkel va'ó szoros kapcsolat
munkájukkai
példát
mutattak,
bepártonkívüli
dolgozó
tanul.
Mondjuk oJ, mit köszönhetünk n hiánya. Ez nálunk azért is különötőbb feladat. «mi a földműbizonyították
rátermettségüket
a
Állandóan szeme! őt t tartjuk a
pártnaike JFogle ikotaonk a munlcafe. sen hiba. mert fejlődő, nagytétvesszövetkezeteinkre hárul ebben
vezetésre,
gyclam kérd ásó vei, ahogyan arra számú vállalat vagyunk, ahol a tagjelöltekkel való foglalkozás kéraz évben. A dolgozó parasztságnak
A közgyűlésen a tagság számog i nyujte*t oegítség bőven kamatozik.
Rákosi gj vidra inteti bennünket. tömegszervezeti munkára nagy le. dését is.
olyan középparasztot, nőt és fiatalt I és
Támogassuk és serkentsük dolgo. hetőségek kínálkoznak. Első munföldművesszövelkezcteinknek
A legjobb pártonkívüli dolgoválaszt be a vezetőségbe, akikben l fel kell készülniök arra, hogy eb.
aóinkai az alulról jövő kezdőmé, kánk ezért az volt, hogy
zókat
rendszeresen
jav
90ljuk
a tagok megbíznak, akik kellően t be® az évben még nagyobb menynyerések,. bírálatok megtételében.
a
Terjesszük a legjobbal; munkamód,
képviselik majd a falu dolgozó nyitégű termékeket vegyenek át
segítséget nyujtsunk a tömeg,
tagjelöltnek.
szereit, .népszerűsítsük a kgjobb
parasztságának érdekét a földmű- a dolgozó parasztoktél mint ta.
szervezeteknek.
Különösen
kitűnik
munkájával
a
doipozőiwl, álliisuk oda példaképül
vesszövatkezetben- Bebizonyosodott,
a löbbicáj. elé. Ha mindezt meglel- Jól dolgozó elvtársakkal erősítettük pártonkívüli Hajdú Gizella, Jaczkó hogy csak azoknak a földműves- valy, biztosítsák a szabadpiac mitük, az eredmények nem maradnak meg, a tömegszervezeti vezetőket Erzsébet és Adók Vince, akik igen szövetkezeteknek a vezetősége látja nél nagyobb forgahriát.
A közgyűlések ífedigi tapasztael — fejezte be szavai l Klein Sán- pedig politikai
iskolai oktatásba felkészülten járnak a politikai is. el maradéktalanul feladatát, amely,
dor elvtárs.
vontuk be. A pártszervezet veze. kólába.
nel; soraiban középparasztok, nők latai azt mutatják, hogy a föld.
A munkafegyelem központi kér- és fiatalok találhatók. A közgyűlé. műveszöveikezetek tagsága komo.
tőségének minden tagja elváltait
Segít bennünket
és Gerő sen az ügyvezető beszámolója nyo- lyan készül a megnövekedőt fel"
^gy-egy tömegszervezetet, amely, dés vállalóiunknál, Rákosi
3
i a Szovjetunió
nek rendszeres segítséget nyújt. A elvtársak beszéde ót - A vállalat- mán a tagság betekintést nyert a adatok végrehajtására. A tagság
i a közgyűléseken leleplezi és kizárja
Ezeknek az útmutatásoknak szel- pártvezetőség ülésén havonta két. vezetőség példás büntetésben része- szövetkezeti terv telj esi térébe. Es soraiból a földművesszövetkezetek,
lemében kezdték meg a Textilkom- szer beszámolnak a tömegszerve- síti a munkafegyelem lazítóit. Leg. olyan vezetőket választ, akik szív. ben még mio-dig megtanuló ellentekintik a földművesbinát legjobb agitátorai a miDia zeti vezetők a z elvégzett munkák- utóbb közös megbeszélésre hívtok ügyüknek
népnevelő értekezletén a Um&ooko. ról, ugyanakkor megkapják a so. össze a legjobb dolgozókat, hogy szövetkezet tervének nemcsak tel séget. A sfindorfalvi földművesszö.
eásl. Számtalan értékes agitációs ronkövetkező feladatokat. Az ígv
jesítését. hanem túlteljesítését is. vetkezet közgyűlésén pé'dául 18 elközösen oldjuk meg a munkafelenséges etemet zárak kí. nk'-k kö.
érvet 6» módszart tártak fel a részi, megindult módszeres munka nyo^
földművesszövetkcze'ek ter.
zöt* volt csendőrök, spekulánsok,
gyelem kérdését érintő problé.
vevők, segítséget nyujiva egymásveinek teljesítése, illetve túlkupec^ szerepe"lek. Az ásotthalmi
nak ós más műszakiban dolgozó mán szép fejlődés muta'kozik. sőt
mákat.
teljesítése
szervesen kapcsolódik
új tömirirszervezeti
alapgzervezet
fc-ldmffvesszövet,kezet közgyűlésén
népnevelő elvtársaiénak.
ötéves
népgazdasági
tervünk
teljeA
résztvevő
dolgozók
hozzászólá3 ku'ákct zártak ki. akik edd:g
Novotny Károly elvlárs például is létesült, a Vöröskereszt, amelysítéséhez.
Az
idei
terv
földműa
elmoridolla, hogyan készül fel aiz nek jelenleg vállalatonknál több. saikban kijelentették, hogy sajátmegbújtak a szövetkezet tagsága
el dolgozó vesszövetkezetek számára még na. között, akikről kiderült, ho-gy vízagitációs munkára és milyen érve- mint 100 tagja van. A vöröskeresz- maguk magyarázzák
gyobb erőfeszítést, még jobb. még
ket használ.
tes titkárnő legutóbbi taggyűlésün- társaiknak: milyen kárt okoz nép- szervezettebb munkát követei meg. zel lelocsolt kukoricát szárítottak
— Elsősorban is a kommunisfa
gazdaságunknak
a
munkafegye'em
be, hogy a szövetkezet ált a' tárolt
kön Rákosi elvtárs születésnapjára
A földművcsszövetkezeiek bonyolítpéldamuialást tartom szem előtt
A
aat a felajánlást tette, hogy 150_re lazasága. Rendkívül rossz példát ják le a fa!u és a város közötti száraz kukoricát megrontsák.
— mondotta Novotny elvtárs. — emeli a Vöröskereszt taglétszámot. mutatott magatartásával Z. Nagy
nagymá.gócgi földművosszövefkezet
áruforgalom legnagyobb
részét.
Csak az a népnevelő tud eredméközgvű'é-é® a tagság é'eg-n bírálta
Az oktatás kérdésével igen ko- BáHnt, aki 21 percet késett a mun. Megnövekedőt* a földműves-szövet a szövetkezet munkáját- Követelte,
nye® munkát végezni, aki póldar.mukából,
vagy
Deim
Ernőné,
alti
taló a lermclé;ib:m, agitációját aJá. molyan
kezetek feladata azáltal, hogy a
igyekszünk
foglalkozni.
ugyancsak későn jár a z üzembe. párt és a kormány december 1-1 hogy vonják feVőratere mtedazo.
támasztja egyéni munkájával is. Jelenleg
Amikor a Szovjetunióról beszélek,
Az ilyen példa könnyen ragad a határozata a jegyrendszer meg. ke*, akik a z elmúlt évben akadál
lyozlák
a
földművesszövetkezet
vagy a
szovjet-magyar barátság
24 hallgatóval egy a|apfokú és
kevésbhé öntudatos dolgozókra, akik szüntetéséről, a mezőgazdasági árúk
munkáját,
jelentőségéről, konkrét példáira 1 hopedig egyébként rendesen végezték szabadforgalmáról, lényegesen nö21 hallgatóval egy középfokú
zol; fel, mibsn segített éa segít
Á z egász falu dolgozó p?raszt.
munkájukat. így pé'dául Szemmári velte a.z áruforgalmat. A földműszeminárium működik, ezenkíbennünket nagy barátunk. Elmonves&zövctkezoteknek
az
a
feladatuk,
ráo-át ér tok]! most a födműJózsef másfél órával később jejent
dom, hogy gépeket adott, gyakor.
vül 9-en vesznek részt egyéni
közgyűéseA
hogy segítsék
e megnövekedőt vesszövefkezetek
meg a munkahelyéniKtii útim® aiósckat ad és átadja
tanutásban.
idei
jó
áruforga'om
lebonyolításátAz földmfiv-spzöveikezetek
iazdag tapasztalatait.
A vezetőség mtaden erejével ar- árúforgalom
lebonyolítása lerén munkája a dolgozó parasztok mun.
A jé felvilágosító munkának kö.
Hivatkozom a sztahánov-komra törekszik, hogy szé'eskörű fel. fö'dművesszövetkczeteink a z eimuli kéjét, mepélhe'érét segíti elő f A
szöntető,
hogy
az
okla'ás
terén
plox mozgalmunkra, a">l nagyföldmfiverszövetkeze'ok új vere-őmegszűnt a lemorzsolódás. Mutat- világosító munkával szüntesse meg évben is szép eredményeket értök ségeínisk az
ban elŐECgítetfe a termelékeny,
n felad.atuk, hogy veel.
1951
decemberében
több
min*
kozik azonban hiba is ezen a téren. a munkafegyelem minden lazaságát, kétszerannyi értékű árút vittek a zessék és irányítsák a szövetkezet
ségünk fckczá'át, ezen keresz:
tül a dolgozók teljesf'ményéTóth Antal elvtárs a középfokú a következetés elkésőkkel szemben falura. m nt ugyanaz év január munkáját, hogy a lehető logna_
nck növelését — t n nagyobb
hónapjában. Mult évi tervüket az gyobb segítséget tudják ryuitani
politikai isko;a ellenőre nem párt. pedig a legszigorúbban jár el.
keresetet Is.
áröd'átfs terén 110 szá*alékbnn a község do'gozó parasztjatoak. s
Fodor András
Másik cselben, amikor a b é k e h a r c - szerűen fogadta a munkáját ért
teljesítették szövetkezeteink.
Fo. végre tudják hajtani az 1952.es
róí beszéltem, arra hivatkoztam az bírálatot. A decemberi taggyűlésen A Szálloda és Vendéglátó Vállalat kották a minőségi árúk e'adását év megnövekedett fe'adptait
egyik dolgozó előli, hogy: „Nek'd kayott bírálatot a/ért, hogy nem nyújt
párttitkára.
ls. Az utóbbi időkben nag-z-enyJuhász Má-ton
két gyermeked vau, sokszorosan • kellő segítséget sem az előadónak.
nyiségű iá/diót, villanyvasaló*. reMESZÜV megyeközpont.

Földművesszövetkezeteink
megnövekedeit feladatai

/
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N é h á n y óra alalt 7 6 dolgozó paraszt jelentkezett
termelőszövetkezeti tagnak Ásolthalmán
(Asotthahní (flefonje/entés).
Teg. i Nemcsak a tszcs.tagok száma, ha. lermészelesen elegei tett a dolgozó
napi számunkban már be?z,imoi- j nem a terrr.előszövelkezelbe bevitt larasztok kívánságának és csütörtunk arról, hogy az ásotlhalmi dol- 'földterület nagysága is rohamosan tököm este 7 órakor új termelőszögozó parasztok egyre nagyobi) szám. növekedett
csütörtökön Ásotihal. vetkezet alakult Ásolthalmán.
ban J.epnok a termelőszövetkezeti mán. 76 belépő összesen 660 kaAz ásotthalmi dolgozó parasztok
gazdálkodás útjára.
tasztrális holdal vitt be a lermelő. építik új, szebb termelőszövetkezeti
szövetkezeibe. Ezzel Ásotlhaimán i életüket. Dolgozó parasztok, akik
76 dolgoió paraszt
4885 holdra emelkedett a termelő- ; tegnap még egyénileg müveilék
szövetkezetek földterülete
önként jelentkezik
! földjükéi, ma delelőt! beléptek a
Tegnap már a kora reggeli órák!termelőszövetkezetbeés délulán már
Dolgozó
parasztok
küldöttsége
ban népnevelők, a termelőszövetkea termelőszövetkezeti mozgalom
a Tanacsnál
zetbe már régebben bei épen dolgozó
népnevelőivé, propagandistáivá vál.
parasztok koresték fel Ásollhalma
Déltájon a községi fanács elnökéi tak és eslére kelve már újabb dolmég egyénileg dolgozó parasztjait. a dolgozó parasztok újabb küldött, gozó paraszl társukat győzik meg a
Sokan azonban oz ásol I halmiak közül sége kereste fel. Közölték a helyi közös gazdálkodás helyességéről.
nem gyöziék várni a népnevelőket. lanács elnökével, hogy arra az elAz újonnan belépők kisgyűlése.
Felkeresték a helyi tanácsot, párt.
ken .szomszédolásokon felszólalnak,
;
határozásra
jutottak:
Termelőszöszervezeiel.
termel őszövei kezetek
elmondják dolgozó paraszt'ársaik
irodáit és belépési nyilatkozatot kér- | vetkezelet szeretnének alakítani. Ké-előtti, miért választották a nagyüzerik ehhez a tanács és a párt segít. mi gazdálkodás úlját. Az ásotlhalmi
tek.
Különösen a kösépparaszlok vá. I ségét és azt, hogy előadót küldje- népnevelök legfőbb érve — a példamutatás. — Aranya* ér Ásott,
laszlotiák csütörtökön a közös gaz- jnek ki hozzájuk.
dálkodás jó mód felé vezető úlját. ' A helyi lanács és a pártszervezet halmán a népnevelök szava, mert a
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Holnap nyílik meg az „Ötéves terv"-kiállítás
Az MSZT székház termei szinte I hét teremben rendezik meg. Már
ujjávarázso'ódtak. Drapp, kélt és lehet látnj. hogy az egyik teremvörös drapériák ölelik körül a fa- ben a nehézipar, a másik teremlakat- A hatalmas ládákból egy. ben a könnyűipar, a harmadikban
másután kerülnek elő a képek, a a mezőgazdaság eddigi eredményeit
modellek, amelyek ötéves tervünk és az ötéves Terv keretében kelet,
már eddig elért eredményeit és a z kező új alkotásait mutatják be a
elkövetkező években lé'rehozandó szegedi dolgosóknak.
alkotásokat ábrázo'ják. Az egyik a
Ezt a nagyjelentőségű, szociatiszalöki duzzasztóg'tat ábrázolja, lista építőmunkánk erőfeszítésiét
amellyel a makrancos folyóból enkiállítást
szombaton,
gedelmes. a termelés szolgálatába bemutató
ó|l<5 óriást varázsolnak. Ezzel az február 9-én nyi'ják meg s a kiál.
„óriással"
hatalmas
területeket iítás igen sok tanulságot oyujt
öntöztetnek, gépeket hajtatnak, vá- majd Szeged dolgozóinak és újabb
rosokat és falvakat világíttatnak lendületet ad a további lelkes munmajd- Az „ötéves terv*' kiállítást kához.

A koreai néphadsereg főparancsnokságának
február 6-i hadijelentése

Februárt 5-ém a fronton különő.
Phenjan
(TASZSZ).
A Koreai
Népi Demokratikus
Köztársaság sebb változás nem történt.
néphadseregének főparancsnoksága
Február 6-án az ellenséges repüjelenti február 6-án:
lőgépekre vadászó lövészek lelőttek
A néphadsereg egységei, szoros két ellenséges repülőgépet, amely
Bégemet március 9-re teljesíAz elmúlt év tavasza ő'a nagyot ség lakosainak 85 százaléka szövetegyüttműködésben a kínai népi öntem —
változott megyénk sok határmenti kezeti tag. Most, hogy a z ország
kéntesek egységeivel, valamennyi résztvett az Észak-Korea békés laközségében az élet. Ekkor alakú
pártunk nagy vezetőjének, Rákosi hangzott el az első felajánlás a arcvonalon továbbra is védelmi har- kossága ellen intézett támadásokát Szőreg. Deszk. Ujszentiván sz - elvtársnak 60- születésnapi évfor. Béke tszcs üzemi gyűlésén.
ban.
cokat vívnak az ellenséggel.
ve'kezefi községgé. Uj életet kezd- dulóját készül megünnepelni.
a
— Az első negyedévi beadási
tek a Tito-haiár innenső részén deszki dolgozó parasztok is elhatátervem 100 százalékos teljesítélévő dolgozó parasztok.
rozták: jobb munkával, kötelessésé' vállalom
Rákosi elvtárs
F e b r u á r 8-án lesz a k o r e a i néphadsereg
Mi n-i a beteg testbe kerülő friss gük határidő előtti elvégzésével készülelésnapjára
f e n n á l l á s á n a k negyedik é v f o r d u l ó j a
vér gyógyílja a vérszegényt, ugyan- szülnek március 9-re.
— mondta Vukoszájev Vászó délúgy megváltozott Deszk élete s az
Az elmúlt hót első napjaiba® szláv tszcs tag.
A koreai niép február 8-án ün. évfordulóra. A front különböző szaátalakulás óta. Vidámak, életükkel történt
nepti néphadserege fennállásának kaszaira küldöttségek utaztak, hogy
Markovjev
Mikó
I.
tipusú
tszcs
megelégedetteK a dolgozó parasztag a tavaszi munkák határidő előt- negyedik évfordulójál. Az üzemek, a dolgozók nevében ajándékokat és
tok.
ti elvégzését vállalta. Egymásután ben munkaversennyel készülnek a z levelekel adjanak át a harcosoknak.
AZ
ELSŐ
FELAJANLAS
A szövetkezeti gazdálkodás eredmondták el felajánlásaikat az egymenyeképpen nagymennyiségű
s ezt követte a második, harmadik, szerű dolgozó parasztok. A saöélelmiszer, búza, kukorica, zsir,
Farban Mihály távirata Kim Ir Szetthez
majd a többi. A termelőszövetkezet vetkezetj tagok mögött nem marad,
kerüli a
szövetkezeti tagok
tak
el
az
egyénileg
gazdá'kodó
tagjai
üzemi
gyűlésen,
a
tanács,
kamrájába.
Kim Ir Szen
Elvtársnak,
Sokat adott a párt a felszabadu- tagok tanácsülésen mondták el fel- dolgozó parasztok sem.
a
koreai
néphadsereg
főparancsnokának.
Varga
Ferenc
középparaszt
Ifj.
lás óla Deszknek. A szovjet kato- ajánlása ka t.
Phenjan.
Kiss
Györgyöt
hívta
kl
párosnák elhozták a szabadságot és a
„Én, Gángyán Imre. deszki I.
versenyre az egész évi baromfi
Engedje meg, hogy a Koreai Néphadsereg
Napja
alkalmából
békés jövő épíiésének lehe'őségét.
típusú Béke-tszcs l a gja vállaés tojásbeadási terv március
mind
a
magam,
mind
magyar
né
thadsereg
katonái,
tiszthelyettesei,
S ezt a z alkalmat jói kihasznál,
a
lom. hogy sz 1952 es évi ba9-i teljesítésére. Rusz Ljubo.
ták a deszki parasztok. Deszk köz.
tisztjei és tábornokai nevében forró testvéri üdvözletemet
tolmácsoljam
romfi és tojásbeadási kötelezettmlr a tojás- és baromfibeadási
Önnek és a hős koreai néphadsereg minden
harcosának.
kötelezettség első negyedévi
Kívánom, hogy Korea szabadságszerető népe és dicső hadsorege
előirányzatának március 9-i telEgyre javul a munka a%
úínzentiváni
a* amerikai-angol
imperialista
ragadozók ellen folytatott karcban
ni.
jesítését vállalta. Oláh Gábor,
nél előbb teljes győzelemre vigye szabadságának,
függetlenségének
és
s község apaállalgondozója 5
termelőcaoporlokban
száza'ékos
darafelhasználási
békéjének
ügyét.
százalékemelést ég a fiaiási át(Tudósítónkló!) „ígérjük Rákosi középfokú politikai oktatásra, hogy
Budapest, 1952 február 7-én.
elvtársnak, hogy a munkafegyelmet politikai tudásuk emelésével még
lag növelését vállalta.
FARKAS MIHÁLY
vezérezredes,
megszilárdítjuk a terme'.őcsoporton jobb munkát végezhessenek.
Az
I.
tipusú
Béke.termelőcsoport
a
Magyar
Népköztársaság
belül". így beszélnek az újszentAnnak következtében, hogy terhonvédelmi
minisztere.
iváni Szabad Föld III-as tipusú és me'őc loport'ainkban e^yre
javul 270 tágja lett felajánlást a tavaszi
n Kossuth l-es lipu6Ú termelőcso- a munkaf. yyclem, mind jobban munkák határidő előtti elvégzésére.
port do'gozói. Rákosa elvtársnak a megy a munka. A csoportonkívüli [ Egyszerű, de szívbőljövő szavak,
termelőcsoportok és gépállomások dolgozó parasztok mindjobban fel-1 kai mondták el érzéseiket a délországos tanácskozásán elhangzóit figyelnek a termelőcsoportok éle", szláv és a magyar dolgozó paraszA koreaí-kínai küldöttség
•aozzászó'ása
nyomán a Szabad tére. Ennek eredményeképpen a tok. A párt és Rákosi e'vtárs irán.
Föld-lszcs dolgozói minden el- napokban a Szabad Fö'.d-termelö- j ti szeretet megnyilvánulásai voltak
általános elvi javaslata
maradt munkát elvégezlek. Levág- csoport három új taggal szaooro- ezek.
ták a kendert, felszedték a vörös- dott. Kiss János 9 ho'das dolgozó
Deszken aizonban nemcsak beszélaz ötödik napirendi pont rendezésére
cék'át. A munkafegyelem megja- paraszt családjával együtt belépett
vítása érdekében lett Ígéretüket is a tszcsbe. Kiss János belépésekor nek, hanem
Keszon. Az Új Kína Hírügynök- lisztek megbeszélése ulán tűzik ki.
megtartják a dolgozó parasztok: elmondotta, hogy bár elég ké6ön,
ség tudósítójánjak jelentése szerint
napról-nanra nö a dolgozó tagok de meglátta hol van a helye PutCSELEKEDNEK IS.
A negyedik napirendi pontot tára
fegyverszüneti
tárgyalásokat gyaló albizottság ülésén a keroai.
száma a terme'öcsoportokbam.
nlk Mi'orád és Putnik Milos délfolytató küldöttségek teljes ülése kínai küldöttség megbízottija hozTopcsiov Bonaventura
a Szabad sz'áv dolgozók színién családjukBattancs István, a Koseuth-ferfebruár 6.án, szerdán megkezdte a zájárult, hogy a negyedik napirendi
Föld-lszcs páxtlitkára
megígérte kal együtt belép.ek a termelőcsomelőszövcikezei
tagja,
aki
Kiss
napirend ölödik pontjának megvita- pont gyors megoldása érdekében a
Rákosi
elvtárs
születésnapjára, porlba.
Mihályt hívta ki párosversenytását.
két fél vezérkari tisztjeinek ülése
hegy a jól dolgozó csoporttagok
— Mi délszlávok itt a határszére, január 4.ig teljesítette egész
Nam Ir tábornok, a koreai.kínad elé terjeszti azokat a kérdéseket,
sogtiieégével rendet teremt a ter
len
hűségünket,
ragaszkodásunkat
a
évi
baromfi
és
tojásbeadási
küldöttség vezetője az ölödik napi- amelyeket az albizottság már megme'öc-onortban, nem lesznek o'y - fejezzük ki Rákosi elvtárs iránt —
kötelezettségét.
rendi ponttal kapcsoiaiban a koreai vitatott és amelyekben már megálnok. akik nem vesznek tevéke- mondották belépésükkor a
délGángyán Imre csoporttag egész
kérdés békés rendezésének biztosí- lapodás jött léire.
nyen rész! a munkában. Ha még- szláv dolgozó parasztok. — Beis előfordu'na ol/ar eset. hvg\ va- lépésünkkel jó munkánkkal válatása céljából javasolta, hogy a Ko- A koreai-kínai küldöttség megbí.
évi 'ojásbeadását sz'ntén 100
lrki igazolatlanul távolmarad
a szolunk Titoék aljas bandájának.
reai Népi Demokratikus Köztársa- zotlja hangsúlyozta, hogy még min«
százalékra, baromflbeadását pemunkától, akkor a legszigorúbb
ság kormánya és a Kíntai Népköz- dig komoly nézetei I érések vannak
A tiermelőcsopreiba belépő doldig 80 százalékra teljesítette.
rends ahá! /ok it
alka'mazzák
a gozó parasztok így biztosítják a
valamint az a kél fél közöli a hadifoglyok szaA Damjanich, a Szabadság, az társaság kormánya,
fegyetemsérlőkkel szemben. Mind- nagyobb
terméseredmények
el Előre, a Béke és a Kossuth tszcs Egyesült Nemzelak Szervezetéinek badonbocsátásának és hazatetapílé.
két termelőcsoport dolgozói meg- éréséti, Így akarnak őrködni béoldalán érdekelt kormányok neveztagjai egymással versenyezve tesz- zenek ki 5—5 képviselőt politikai sénék kérdésében. A koreai-kínai
ígértek, hogy
ezulán pontosan, kénk felett a határszélen.
küldöttség sziklaszilárd abban az
nek elege' vállalásuknak, A község értekezlet megtartására. Ez a z ér- álláspontjában, hogy fellélel nélkül
rendszeresen eljárnak az alap- és,
Hornyák
István
tekezlet a koreai fegyverszüneti szabadon kell bocsátaná és haza kell
egyezmény aláírása és 'hatálybalé- telepileni az összes hadifoglyokat.
BECSULETTABLAJÁN
pése után három hónapon belül a
A ha.rmalik napirendi ponttal fogCsongrád megyében
következő kérdésekről tanácskozik: lalkozó vezérkari tisztek ülésén az
naponként
váltakoznak a nevek.
1. Az összes külföldi csapatok ki- amerikaiak közöl lék, hogy nincs©,
több mint 3 ezer kai. holdat erdősiteiiek Mindenki azon iparkodik, hogy az vonása
Koreából, 2. a koreai kér- nek újabb javaslataik a katonai
ő
neve
is
odakerüljön
a
felírás
dés békés rendezése, 3. a koreai bé- személyek leváltásának és a mögötaz öiéves lerv első két évében
alá: „Akik már teljesítették Rákosi kével kapcsolatos más kérdések.
tes
területeken belépőállomámak
Csongrád megye két erdőgazdaA két erdőgazdaság csemete- elvtárs 60. születésnapjára tett felAz amerikaiak kijelentetlók, hogy minősülő helységek kérdésével kap.
sága: a Tiszámén*! és „ Szegedi kertjeiben az ötéves terv első két ajánlásukat." Most Novkov Mátyás, a koreai-kínai küldöttség javasla- csolalban. Ebben a két kérdésben a
Erdőgazdaság az ötéves terv első évében több minit 60 millió cse. Szántai János és Novnov Szlávó tát részletesen tanulmányozzák.
nézeteltérések nagyok.
A küldöttségek újabb plenáris
és második évében több mint 3 ezer metét és suhángot neveltek. Ezeket dolgozó paraszt neve szerepel a
A következő ülést február 7-én
katasztrális holdon végzett fásí- szovjet tapasztalatok alapján 60 cm táblán, de elsőségüket „veszélyez ülésének időpontját az összekötő- 11 órakor tartják.
tetik*'
a
többi
jólteljesítők.
tást- A fásítások nagyrésze a Tisza távolságra ültetik és így a kapálást
A község hangos híradója szinte
és a Maros hullámterére esik. Az gépi erővel tudják végezni. Közüide ültetett fák a levonuló ár rom- leti fásításra csupán a® elmuli szüntelenül sorolja a felajánlást
boló hálását fogják fel. Régen erre évben közíl 2 millió csemetét és teljesítők nevét. A rádió a napok,
Gyermekgondozónői tanfolyam indul
Ezekkel utakat, ban küldött üdvözlést a község dol.
a célra fűzfát használtak. Most — suhángot adtak.
Ötéves tervünk harmadik évének ' vagyoni és iekolai bizonyítványt
gozó parasztjainak. Külön üdvözöl,
terekei fásítanak.
szovjet tapasztalatok alapján
beruházásai erőteljesen
fejlesztik kell csatolni. A tanfolyamra 18—30
a lényegesen jobbminőségű, gyorAz 1952-es évben az erdősítési fék Török Andrást és Szőnyí Jó- | a bölcsődei hálózatot a nők fer- éves
nőket vesznek fel. A tanfosannövő nemes nyárfajtákat ültet- munkálatokat a Szovjetunótól ka- zsefet, aki a legpéldamuta'óbb tel. I malőmunkájának, munkába állásá- lyam sikeres elvégzése után az új
jesátők.
nek. A fűzfa ugyanis lassan nő és pott gépek könnyítik meg. CsonI nek megkönnyítésére. Az új bölelhe'yezéséA község dolgozó
parasztsága csődéket a gyermekek szakszerű gyermekgondozónők
csak gyongeminőségű
tűzifának grád megyében 7 darab szovjet
ről az egészségügyi
minisztérium
lelkesen
végzi
felajánlása
te'jesíel'átása,
gondozója
érdekében gondoskodik.
használhaió fel. Ezzel Szenrien a csemeteül'etőgép áll a z idén mun.
nemes nyárfajták egy év alatt két kába. Egy ilyen gén naponta hat téséf, de szaporodnak még a köte ; nagyszámú, jólképzelt gondozónó1 vei kell ellátni. Ezért az egészségés félméter magasra nőnek és kl. katasztrális holdat ülteti be, vagyis lezettségvátiaiások is.
végén
A község dolgozó parasztjainak ügyi minisztérium február
váló minőségű szerfaként haszno- naponta száz ember munkája' végFénal Sándor részvUfáv'rafa
tanfolyamoaz a véleménye, hogy minden be- gyennekgondozónói
zi eb
síthatók.
kat
indít
Budapesten
VIII.
Szenta
az angol királynőhöz
csületes dolgozó parasztnak köte.
lessége, hogy jobb munkával, a be. királyi-utca 7. és IV. Erkel-utca 26.
szám
alatt.
A
tanfolyamok
időRónai Sándor a Népköztársaság
adási kötelezettség határidő előtt,
10 hónap, amely idő alatt
elnöke VI.
A békéért folytatott harc hűséges segítőtársa teljesítésével ünnepelje Rákosi elv- tartama
a hallgatok lakást, ellátást kapnak Elnöki Tanácsánalt
lárs 60. születésnapját. Méltó vá. és havi 100 forint tanu'mányi se- György angol király elhunyta allaszt adnak ezzel a határon túl gélyben részesülnek.
A felvételi kalmából táviratban fejezie ki rész, leskelődő Titónak.
kér-lm-ket február 10-ig kell be- vétét II. Erzsébet
királynőnek
adni, A kérelemhez önéletrajzot, (MTI)
™^^-ev*—""ra—ra-mmrnmmmmmmmm-mmmmmmimmmmmmmmmmmm-mmmmm^—mmm L
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A* Ecsetgyár
DlSZ-sxerrezete
törődjön
többet a tagság
'al
és teremtsen szorosabb
kapcsolatot
a
pártszervezettel
Körülbelül Jiárom
hete annak
hogy
a
„D«Jmagyarv>r3zágban'<
mégírtam az üzemünkben működö
egyik DISZ politikai kör vezetőjének és hallgatóinak hibáját. Lekö.
zött levelem azóta meghozta
az
eredményét, de még nem teljes
mértékben. Kása Lujza elvtársnő
a DISZ politikai kör vezetője —
akit megbíráltam — azóta nhinden
erővel igyekszik hibáit kiküszöbölni és minden esetben rendesen és
jól felkészül az egyes szemináriumokra. De elhatározta azt is Kár a
elvtársnő.
hegy ha munkájában
valamilyen nehézsége adódik, akkor
minden esetben az üzemi pártsrer.
vezeihez fordul segítségért.
De nem mondhatom el, hogy levelem olyan jó hatással tett volna
a szeminárium egyes hallgatóira,
mint Kása elvtársnőre volt. A hallgatók között még mindig akadnak
olyanok, akik nem értették meg a/,
okiatási
munka nélkülözhetetlen
fontosságál.
így például Juhász
Sándor ifjúmunkás csak a legelső
szemináriumon vett rfczt pontosanMont a legutóbbi szemináriumra is
négy óra helyett negyed hatkor jöt*
el. De Juhász Sándornak nem volt
elég. hogy ilyon sokat késelt, ha.
nem még a rendot is megzavarta
nagyhangúskodásával. Amikor pedig Kára elvtársnő megérdeklődte
(öle, miért ls jött olyan későn, válaszképpen kijelentette: már nem
is zavarja tovább a szemináriumot
é; elment.
Juhász elvtársat már több ízbe®
felkereste Kása elvtársnő a mun-

Nincs

kahelyén is. hogy beszélgessen vele, valamint a'- oktatáshoz szükséges brossurakat átadja neki. Juhász elvlárs azonban még mind'g
nem változol* meg és magatartásával még mindig veszélyezteti oktatási munkánk sikeres végzésétMéltó párja
Juhász elvtársnak
Dobos János ifjúmunkás, aki szin.
tén csak elvé've téved be egy-egv
szemináriumra. És amikor ott is
van egy szemináriumon, akkor figyelmetlenségével és fegyelmezetlen
magatartásával
zavarja
tanulni
akaró munkatársait.
El kell ismerni, hogy Dobos János a termelésben kivá'ó eredményeket ér el, ez azonban nem eiég.
Dobos elvtársnak nemcsak a termelés frontián keli példamutatóan
megállnia helyét, hanem a tanulás,
az elméleti
képzés területén is,
mert ahhoz hogy továbbra is a temetésben élenjáró legyem, állandóan
fejlesztenie
és gyarapítania kell
elméleti és ideológiai felkészültségét.
Kormányos Mária
a „Délmagyarország" levelezője
•

Ehhez a levélhez a szerkesztőség,
nek csak annyi a megjegyzése
Az
üzem pártszervezete törődjön többet
a DISZ munkájával.
Gyakorolja az
eddiginél is jobban
ellenőrzési jogát és ne tűrjön meg egy
pillana.
tig sem ilyen példátlan, nem ifjúmunkáshoz
méltó
magatartást
a
DISZ életeben. A DISZ
vezetősége
nézze meg e két ifjúmunkásnak
a
magánéletét,
társaságát.

béke az olajfák

alatt

A mai olasz valóság egy részének hiteles filmje

i*

u n f a i r e k

Ű.aoö rendkívüli intézMedesek Egyiptomban

Kairó (TASZSZ).
Az Al Miszri mélyek letartóztatását. Ezenkívül
Értesíljük a politikai gazdaság- című lap jelen lése szerint február olyan más rendelkezéseket is kibotan-szakon tanuló középkáder egyel '5-én Egyiptomban újabb rendkívüli csátottak, amelyeik feljogosítják a
ni tanulóinkat, hogy részükre feb- (örvényekéi léptetlek éleibe, ame- rendőrséget és az ügyészségei, hogy
ruár 9-én, szombaton délután fél 5 lyek felhatalmazzák a belügymi- eljárásukban ne vegyenek figyeórai kezdellel az Iparoslanuló is- niszteri, hogy bármikor elrendel- lemben egyetlen korlátozó iplézkekolában tanulókört latiunk. Kérjük hessen
házkutatásokai, személyi dést sem. amit a törvények cikkeaz elvtársak ponios megjelenését.
motozási ós bárhol „gyanÚ3" sze. lyei előírnak.
Érlesíljük a Bolsevik Párt történelét
tanulmányozó
középkáder
Kóczián, Sido, Szepesi és Gyetvai bejutóit
egyéni tanulóinkat, hogy részükre
február lO.én, vasárnap détilőtt 8
az aszla'itenisz világbanokság térti egyesinek
óraj kezdette] konferenciái tartunk
legjobb harminckét já ékosa közé
a IV. témakör 3 heli anyagából. A
konferencia helye I.től X-ig RadBombay. Az asztalitenisz világbaj-1
II. forduló:
nóti-gimnázium. Xl-től XVII.ig az nokság küzdelmei során csü Or.ökön 1
Kóczián (Magyarország)—I.
Severo
Építőipari Technikum. Kérjük az u férfi egyes e s ő és második for- (Bruzi
ia) 3:0- Szepesi (Magvarország)
du'OJának mérkőzéseire került sor.
elvtársak pontos megjelenéséi.
Sldó (MaMagyar vonatkozású
eredmények. —Pifl (Németország) 3:0;
gyarország)— Ramos
(Portugália) 3:0;
Agit. prop.
osztály.
I forduló:
Leach (Anglia)—Várkonyi
(Magvar- Gye vul (Magyarország)—Haroven (StaÉrtesítjük a Sztálin elvtárs élet- ország) 3:0; Sldó (Magyarország)— gapur) 3 0.
rajzát tanulmányozó
elvtársakai, Shreeffl (Pakisztán) 3:0: Kóczián (Ma- A harmadik fordulóban nagy meghogy részükre megérkezett a IV. gyarország)— Cam-as (Portugália) 3:1. lepetés született.; a háromszoros viSzepesi (Magyarország)—Chuzml
(Pa- lágbajnok Bergmann vereséget szenszámú anyag. Átvehető a Pártokta- kisztán)
3 0; Gyetvai (Magyarország) vede t a Japán
Fülűitől s ezzel kitás Házában.
—Gonzales (Chile) 3:0.
esett a további küzdelmekből.
(MTI)
Agit.-prop. osztály

Folyó hó 9-én, szombaton dé'utáii
2 őreikor Kálvin-tér 6. szám alal! a
párlnapi előadók részére értekezletet tartunk. Kérjük oz elvtársai;
megjelenését.
Agit. prop. osziály.

FEBRUÁR

Szombaton és vasárnap bonyolítják
le Szegeden az Sz Postás vlvó'ermében Szeged város 1952 évi Ifjúsági
vlvóbajnokságall. Szombaton délután
4 órakor a férfi tőrküzdehnek
zajlanak le. vasárnap reggel fél 9 órai

Nagyszabású

N A P I R E N D
PÉNTEK, 1952

Szeged v á r o s i f j ú s á g i

8.

MOZI
Szabadság, 6 és 8: Nyugati övezel
(február 14 ig).
Vörös Csillag: 6 és 8:
Ninc,s béke
az olajfák alatt (február 14-(g>.
Fáklya:
5 érától
folytatólagosan:
Bakony. — Séta Varsóban. — Budulinek, a qonosz
madarász
(február
10-ig).
SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Havasi kürt. — Katona
József bérlet (8).

vívóbajnoksága

< kezdetlel a nöl förbalnokságokat rendezik meg és 12 órakor a
kardvívóba|nokság küzde mei kerülnek sorra. A vtvóbatnokságokon az Sz Honvéd újonnan alakult vlvószakosztálya
• ls részivesz.

birUosiverseny

vasárnap

Szegeden

A Lokomotív sportná'ya tornatér- | eddig 11 sportkör több
mint
150
mében vasárnap az Sz. Pe'őfl orszá- ' versenyzőt neveze't be. A küzdelmek
fog::sú ''bfréóz 6 versenvt U S rendez?
A
nagyszabásúnak Ígérkező
versenyre
Bővült

a

Lokomotiv-pálya
műsora

vasárnapi

vasárnap reg e, 9 órakor kezdődnek,
a döntőkre este 6 órakor kerül sor.
Az

Sz.

Petőfi labdarugói
helyen

Vásár-

A Szegedi Petőfi T. és FT. csapata
A Lokomotív sportpályán vasárnap
három labdarugó mérkőzés kerül le- vasárnap a Hmv. Dózsa ellen Játszik
Játszásra. 10 órakor Szőreg—Sz Lo- Vásárhelyen barátságos mérkőzést.
komo ív II., negyed egykor Sz. LoSAKK
komotív—Honvéd II. 2
órakor
Sz.
Honvéd—Bp. Honvéd b t rá sáros labAz országos sakkbajnokság elődönd a r u g ó mérkőzések zajlanak le
tőjének V fordulójában nagy küzdelem u'án Forintos győző t Ozsváth
Elmaradt az ökölvívó válogató
MUZEUM
ellen. A fiatal Játékos a szegedi csomes érlelőit
Fejlődéstörténeti
.e.'iő-nOvéscetl é.s
A csü'örtók estére hirdetett
ököl- port esélyese. Csanády
népi cserepesség
kiállítás-:
dé'előtt vívó válogató mérkőzés
sérü'ések, vesztett Gábor el'en. Török mester
9 órától
délután 3 j g
szombat és valamint, mert a rókusi tornacsar- U3|,a jsSOIH HpzgAa laAuujjgj AÜBU
Mák Má lét győzte le. Konrád Bánvasárnap délelőtt 9 tői l . l g .
nok foglaJt volt, — elmaradt.
halmi e len. Tiszai dr. pedig Tóbiás
KÖNYVTÁR
győzött. Az ötödik forduló után
Egyetemi: Délelőtt
10 órától este A Petőfi tornászcsapata Békéscsabán ellen
a sorrend Forintos 4 és fél Ozsváth,
9
óráig
(Könyvkölcsönzés:
I2-től
Az
Sz.
Petőfi
férfi
tornászcsapata
Csanády
4—4. Török 3 és fél. Rieger
6.1 g)
vasárnap Békéscsabán az
alapfokú
dr. Konrád 2—2. Mák GáSomogyi: Köznapokon délelőtt 10 tornász csapatbajnokság területi dön- 3borTiszai
másfél-másfél.
Tóbiás,
Mátlé.
órától délután 5 lg.
tőjén vesz részt.
Bánhalmi 1—1 pont.

ráteszi kezét a környék összes leIDÖJARASJELENTÉS
gelőire. Az egyszerű.
embereknek
1341 szegedi és szegedkörnyéhi
ipari
tanuló
kinyílik a szemük, harcba
szállnak
Várható tdő|árá,s
pénteken
estig:
délnyuqatl-nyuqati
szél.
net esett be az ifjúsági
céllövő verseny re
az emberibb életért: a
hegyekbe Mérséke t
Nyúzat felől növekvő felhőzet.
szélmenekülő Francesco köré
csopor- védettebb
helyeken köd.
Különösen
Az Országos DlSZ-bizotlság Rá- ezen a versenyen résztvegyenek. A
tosulnak
és elhatározzák,
hogy az ország nyugati és északi részein
börtönbe
küldik kínzójukat.
Lucia havazás havasesö. A hajnali lehűlés kosi elvtárs 60. születésnapja-.ok jelentkezésnél az egyik osziály a
m á r gyen-i'l. egyébként a tiszteletére ifjúsági oéllövőversonyt másikat hívta la versenyre, melyik
is clhaavia szüleit és követi sze- nvucraton
hőmérséklet alig változikttozckiményezeMi, amely hatalmas lel- ér el jobb eredményt. Ugyanakkor
relmesét. A pásztorok
ügyes cselkesedést váltolt ki az ország -vala- Rákosi elvlárs
születésnapjának
lel megakadályozzák,
hogy a csend,
Február 8-<n, pénteken a várható mennyi fiatalja között.
tiszteletére munkaiéi a j án I áso kat ia
örök elfogják Francescot.
Bon'lglio napi
kfzéphőmérséklct
az
ország
Minden magyar fiatalnak meg- leltek az ipari tanulók. A kél válaz üldözött Francescot orvul meg- eqész területén néqy fok alatt lesz.
dobbant a szive, amikor a verseny- lalás mutatja, hogy ipari tanulóink
támad/a, de az életre-halálra
szóló
felhívás! elolvasta. Az ipari
ta- példamutaloak a munka frontján a
küzdelemben
életét veszti.
MSZT HÍREK
nulók kivétel nclkiül csallakoztak kalapáccsal a kezükbon, de példae
A film azzal lejeződik be, hogy
Az MSZT székházban (Horváth Mi- ehhez a versenyhez, hiszen Rákosi mutalóak a sportversenyeken
is.
Francesco perében
újrafelvételi I hály
u 3. sz.) február 3-án megnyílt
azt, hogy így a céllövővcrsenyen is. Szer.
I a Gorkij-könyvtár. A szovtet
szép- elvtársnak köszönhetik
ökel. Boníiglio a környék ura el- kérnek.
Francesco szerepét Ral Valloné, iroda'om és k'asszikus művek mint- tómulhalmak, képezhetik magukat, számmal és puskával a kezükben
rabolja
a
katonáskodó
Francesco
6 ezer köte'e várja az érdek'ő- hogy jó szakmunkások lehetnek. harcolnak ötéves tervünk sikeréFolco , egy
Dominici
szegény
pásztor
juhait. Luciát, Lucia Bosé, Bonligliot,
dő dolgozókat. Könyvtáróra
minden Szeretetük
megmutatkozott aikkor, ért ós harcolnak a béke megvédéalakítja.
A mikor o visszatérő Fra.nccsco elke. Lulli
| hétköznap délután 4 órától 8-ig.
mikor a Munücaerőlartalékok Sport- séért. Példát vesznek a hős lenini
A
marshallizáU
Olaszország
censeredésében
visszaszerzi
állatait,
BÉKEIRODA HÍREI
egyesületének szegedi területi el- Komszamolról, példát vesznek a
csak módosításokkal
engeBoníiglio
fegyverrel
vett
megát zúrája
a iilm bemutatását.
De- Felhívás a békeblzottsdqok titkáraihoz! nökségéhez tartozó iskolák ipari Szovjetunió ipari tanulóiról és azt
utána.
Francescot
már
nem
éri délyezte
is megmutatják ezen a versenyen az
nyilatkozott:
utói, ezért bosszúból
húgán
erő- Santis erről így
fir'esltem
a béketltkárokat. hogy a tanulói közül 1341-en jeler.lkezlok
„Azokat a szavakat,
amelyeknél legújabb beszédvázlat, a klsgyü'ések erre a versenyre. Ez a létszám mu. ipari tanulóink az imperialista állaszakot követ el, majd
csendőröket I
anyaga megérkezett, me'yeket sürgő- tartja azt is, hogy harcos katonái moknak és bérencoiknek, hogy
a
ellenére sen
uszít a tiúra.
Francescot
elfogják. — úgy látszik a törvény
a Tanácsháza portáján át lehet akarnak l:mni a szocializmusnak és magyar ifjúság, ha kell, fegyverrel
hangomat,
a cenzúra . venni.
A tilm egyik
legizgalmasabb
ré- felemeltem
harcos katcniái akarnak lenni a bé- a kezébe® egyemberkónl áll a Szovkivág'ák,
államha.
sze a bírósági
tárgyalás,
ahol
a rendelkezésére
MNDSZ-HIREK
ketábornak. Az ipari tanuló iskolá- jetunió verette béketáborban.
A tiszpásztoroknak
Francesco mellett kel- lalom elleni izgatás címén.
versenykiírás
különös
ligyelemniel I Kossuth Zsuzsanna csoportunk pén- ban a felolvasott
lene tanúskodniok.
A vádlott
ma- telt cenzorok,
Németh
József,
mivel a kom- teken 6 órakor vezetőségválasztó tag- után az ipari tanulók százai jelent,
r/ára marad,
csak Luciában,
sze- kisérik munkámat,
MTSE Szeged területi elnök.
párt tagja vagyok és azt gyűlést tart, k é r j ü k az asszonytár- keztek örömtől sugárzó airccal, hogy
relmében
bízhat,
aki
megígérte, munista
feltétlen megjelenését.
megbirá- I sak
Ijogv kitart
mellette.
Bonliglionak hiszik joguk van filmem
Rókusi
csoportunk
helyiségében
adósa
a fél környék,
beleértve lásához".
I pénteken délután 6 órakor tanácsbeHÁROMSZOBÁS (szegedi) modern la
A Hímet Olaszországban
a dol- számoló lesz és utána kultúrműsor, HIVATALSEGÉD agilis pénzbeszedöt kásomat elcserélném hasonló, vagy
1 ucia szüleit Is. Ezért az összes ta- j
azonnali belépésre felveszünk Kelet- kettoszobás budapestivel. „ G a z " |eli.
hűk Iélelmükben
Francesco
ellen gozók nagy szeretettel fogadták. Az i Móraváros pénteken délután 6 óra- ' európai,
Sztéün-krt. 24/a.
kor nőnapot, alsóvárosi
csoportunk
qére a kiadóba
így irt róla:
vallanak.
Ludát
szülei
gazdag
úr-, „Unita"
lovat
vesz
Csanádi
szódás,
6 órakor ünnepélyes nőnapot
tart. I EGY
ELADÓ nagy. modern íróasztal, kis
„Nincs
béke
az
olaj
iák
alatt"
—
Püspök-u.
a.
hoz akarják
kényszeríteni
ás
rá- j
MNDSZ városi titkárság.
KEDDEN a déli órákban Szt. László- kerek festett asztalka, iratszekrény,
feltétlenül
felveszik,
hogy ö is hamisan
tanús- minden nézőben
íróasztal-lappal,
székek.
u. 11. számú ház előtt valaki elvitt kihúzható
hogy itt az
kodjon.
Francescot
így
hosszú kelti azt a gondolatot,
egy fekete kutyát Aki nyomra! ve- Cím a kiadóban.
HIRDETMÉNY
földosztásnak
és a kiévekre elítélik.
| idele a
zet vagy visszahozza. 50 forint Ju- Á SZEGEDI KeHetőállomás értesíti a
közönséget, hogy a naposcsibe Igénymegszüntetésének.
A Szeged Város Tanácsa a dorozsmal- talmat kap.
.4z idők folyamán
egyre
nő
a zsákmányolás
UJ
seztón petróleumfőző eladó. Szil- léc megkezdődött. Cslbeár 2.50 forint,
út
és
környéke
névtelen
utcáinak
egy hiteles
pásztorok
elkeseredése
a
hará- I film az olasz valóság
előleg darabonként 1 forint
Telep:
e'nevezését
és
házszámrendezését i lérl-sgt. 57.
csolő Bontiglióval
szemben,
aki' része".
I ELVESZETT február 7-én reggel Sztá- Kossu h Lr.Jos-sgt. 111 Telefon 42 49.
rendelte el.
Közép-Olaszország
hegyes
vidékének
pásztornépc
között
játszódik
le a szegedi Vörös
Csillag-moziban
most• bemutatásra
került
film C3e m
lekménye,
Francesco
Dominici
története. Güiscppe
De Santis,
a rendező maga Is annak
a
vidéknek
szülöttje
és való események
alupján készítette
el
müvét.
.4 náci
megszállók
felperzselt
vidékeket,
kiiosztott
birtokokat
hagytak
maguk
mögött,
sok
családnak
rgég egy birkája
sem
ma-.
radt. A szegény
parasztokra
nem-'
csak a háború
terhei
nehezedtek, I
0
gazdagabbak
is
fosztogatják

Súlyos büntetést méri a szegedi járásbíróság
több fekeleváBóra

A
házszámtáblák
kicserélésével
érintett inga'lantulajdonosok
15 forintot tartoznak az ú j házszámtáblák
felszerelése alkalmával a. vállalkozó
cég megbízottjának kifizetni.
Tombácz s. k.
VB.-enök h.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Szegedi Járásbíróság az el- 6 hónapi felfüggesztett börtönbünmúl 1 napokban több súlyos ítéletet tetés mellett 1800 forinil pénzbünte- Az Országos Filharmónia megalahozott .azokkal szemben, akik feke. téssel sújtotta, valamint a köz- kítja szegedi szlmfónikus zenekarát.
I. vágásokkal veszélyeztet lók állat, ügyek intézésétől 3 évre eltiltolta- Pályázatot hirdet tl betöltendő zeállásokra é.s pedig: vonósoktenyésztem tervünk sikeres leljesí- Vaas Lajos domaszéki lakos birkát nekari
ra. fúvósokra és ütőhangszerre.
A
l fél és dolgozóink éleimiszereliá. vágotl le engedély nélkül s ezért 3 pályázők é'etralzot adjanak be Lip1 'tak Így például 3 hónapi büriön- hónapi felfüggesztett börtönnel és pőy Gyulához (Szeged, Maros-u 11.),
éte'ralz tartalmazza' a követb&n eésre ós 2000 fortét pénzbün- 600 forint pénzbírsággal bünhödölt. |amely
kezőket: név. lakcím szü'e'ési hely
leiéitrc íléllo Krizsán József csen. Jójárt Lajos zákányszéki középpa- és Idő, anyja' neve, zenei képzettségelei lakost, akii egy 80 kilós tér- raszt pedig kényszervágási engedély ge. esetleges oklevél vagy végbizoiéit vágott le engedély né'kül. özv. nélkül vágta le 40 kilós beteg serté- nyítvány. eddigi, gyakor'at.
Országos Filharmónia
Sinka Isivánné kisteleki lakos egy sét. Jójárt Lajost ezért a tettéért a
30—40 kilós sertést vágott le enge- Szegedi Járásbíróság 1500 farín:
DÉLMAGYARORSZAG
dély nélkül, amiért a járásbíróság pénzbüntetésre ítélte.
po'ititai nooikip.
Felelős u - r k - H t í é l kledé:

Vándorzászlóval jutalmazták a Szegedi Belspedet
Szombat délután 3 órakor adják
át a Szegedi Belsped dolgozóinak
a Közlekedési Szakszervezet ván.
dorzászlaját- A Közlekedési Minisztérium áltai kezdeményezett mtmka versenyben ..a Szeged* Belsped

Vállalat dolgozói igen szép eredménnyel szerepeltek. Jó munkájuk
jutalma a vándorzászló, mely bizonyára még jobb munkára serkenti
a vállalat dolgozóft, ,

ZOMBORI JÁNOS
SzoricsszH: o u»rks«z*6b::otttdg
Szerlt-izrósSg f Szsged, Lsn:r-u. 11.
Telefon: 35-35 « : <0-80. — Ejtizakoi i i e r k e u t ó t é g
telefon elte 8 - M 34-38
Kiadóhivatal: Szeged, tenin-u. 5.
lelefon: 31-15 é i 35-00.
DétmagYorpeidg Nyomda, Szegek
f e l e i é . eezeW: Prlslri» Mndee

I1 Un körúton a Mikszáth
Kálmán-utca'
és Mérey-u. közötti részen egy barna. préselt
bőr
retikül.
melvbon
oénz és Igazolványok
voltak Kérem
a becsületes megta'álót, adta' be nz
Erzsébet gyógyszertárba
(Csongrádisgt. 14/b
Jutalomban részesül.
RADIö. Orion super 3 +2-es. varázsszemes és egv 8 hónapos
yorkslrel
sü'dő eladó Szeged, Petőfi S.-sgl. 33.
fldsz. 2. altó
ELVESZTETTEM Nagy
János
névre
szóló fontos iratokat, pénzzel iv Tisza-pályaudvaron. Kérem a' becsü'etes
megtalálót, a pénzi megtarthatta,
u
többit adja le a kiadóhivatalba.

A „Több Totó-szelvény nagyobb nyeremény kezdeményezés újabb sikere", ismét
eme'kedett a Tortó-szelvények
száma és ezzel együtt a
nyeremény alap is.
Még a 9 találatos szelvényekre is 210 Ft nyeremény
esik. Heti nyeremények:

11 találat
10 találat
9 találat

17.525*— Ft
1812'—Ft
2 1 0 ' — Ft

Ezen a héten már csak labdarúgómérkőzések szerepelnek
a szelvényen.

OLDALKOCSIS bérmotorost keresünk
napi Szeged—vásárhelyi útra. Jelentkezés: a Délmagyarország kladóhlvata'ábt.n.
MAJOR Akos gyorsíróiskola. Bocskay.
u. 4. február 12-én ú j tanfolyamokat
indít
BŐRKABÁTJAT most festesse.
javíttass;.- Csordás bőrruhakészltő mesternél. Szt. Mlklós-u 7.
KÖZTISZTASÁGI Vállalat,
Pacslrta-u.
1. szám. úttisztító dolgozókat alkalmaz.
SVÁJCI órákat,
ébresztőket
magas
árban vásárol Mülhoffer V. múórás.
Sz'.rilin-kri 47.
E! CSERÉI NEM szegedi belvárosi há
romszobás.
összkomfortos
lakásom
noumezuvasarneiyi
nasoruuer i. u m :

kiadóba.

ELADÓ erkélyre eresz alá.
udvarra
való 3 d r b fém
virágtartó.
Láncon
f ü g g Cím a kiadóban.
ELADÓ vadonatül színes. 12 személyes damaszt abrosz, 12 szalvétával.
Cím a kiadóban.

OLDALKOCSIS
BÉRMOTOROST
keresünk napi Szeged-Vásárhelyi útra. Jelentkezés: a
Délmagyarország kiadóhivatalában-

