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A háborús gyújtogatok mérgezeti fegyvere
Ai amerikai háborús gyujtuga- Presener horvát jezsuita. Az Egyeítók fegyvertárában nem utolsó he- sült Államok és a Vatikán szoros
lyet foglal el a kémkedés, a kár. együttműködésben „dolgozik". Az
tevés és más aknamunka a Szov- 1948-as titkos egyezmény értelmé,
jetunió és a többi békeszerető or. 'ben az Egyesült Államok minden
szágok ellen- A „totális diplomá- támogatást megad a Vatikánnak,
cia" e sötét céljai érdekében szol- az viszont kötelézte magát, hogv
gálatába állított mindenféle söpre. harcol a Szovjetunió és a nép
déket a még megmaradt fehérgár- demokráciák ellen.
distáktól és trockista alvilágtól A jobboldali szocialisták aknamunkezdve a különböző színezetű jobb- kájának alátámasztására fel lehet
oldali szocialistákig. Tito-fasisztákig említeni Schumacherék működését
és az úgynevezett
„áttelepített Schumacher még 1946 áprilisában
személyek" köréből kikerülő haza- a nyugiatnémetországi
szociáldeárulókig.
mokraták szűkkörű értekezletén ki.
1
Nemrég a Szovjetunió küldöttsé- jelentette, hogy ..információt ke .;
gének kezdeményezésére az ENSZ kapnunk minden politikai, gazdaközgyűlésének politikai bizottságá- sági és kulturális eseményről, ameiy
ban megtárgyalták az Egyesült Ál. a szovjet megszállási zónában jár.
lamok agressziós cselekedeteit és szódik le és a z anyagot át fogjuk
beavatkozását más országok bel- adni a nyugati megszálló hatamak
ügyeibe. E vita végleg lerántotta nak". Ezenkívül Schumacher kezNyugat.Némefor
az amerikai agresszorokról ,,a bé- deményezésére
keszeretet'' álarcát leleplezte az szágban a szociáldemokrata párt
amerikai imperializmus ragadozó vezetősége mellett „Keleti Menevicsorgását. Visinszkij elvtárs vi. külteket Gondozó Szervezet" néven
lágos. meggyőző, tényekre alapí- speciális irodát létesítettek, amely
tott, ostorozó felszólalásában lelep- a kelet németországi kémkedés köz
lezte a kémkedés és kártevés poli- pontja- Ez az iroda szorosan együtt,
tikáját szítók bűnös tevékenységét, működik Adertauerék hasonló ügyamely legnyiltabban és legciníku. nökségeivel.
Babban a „kölcsönös biztonságról"
A jobboldali szocialisták tevéké
szóló 1951. évi törvényben jutót)
kifejezésre, amely törvény, mint j nyen közreműködnek az amerikaiak
ismeretes, százmillió dohár kmto • közvetlen parancsára alakult külön
lását irányozza elő kémek, szabó-' böző nemzetközi szervekben, mint
tőrök és kártevők megfizetésére, 1 például az u. n. „Szabad Szakszerakiket a hazaárulók köréből tobo. I vezetek Nemzetközi Konföderáeióreznak, elsősorban a Szovjetunió já'üban, amely egyik végrehajtó
és a népi demokratikus köztársa- bizottsági ülésén titkos okmányt
dolgozott ki. Az okmány egyeneságok elleni aknaimunkára.
sen kimondja, hogy a „konföderáNem most gyűjtik először az ciónak hírekei
kell gyűjtenie a
amerikai imperialisták
zászlajuk kommunista tevékenységről", „a
alá a különböző söpredékeket- Ezek kommunista országok helyze érői" é.:
közül merítik a kártevőket és ké- „támogatnia, segítenie kell" ezek
meket. katona-i alakulatokat szer. ben az államokban a népi hafa.
veznek belőlük a Szovjetunió és lommal ellenséges összes elemeke
más országok elleni háború céljaira.
Egyéb „nemzetközi", ténylegesen
Az USA 1950-ben törvényt hozott, azonban angol-amerikai szervezetek
amelynek értelmében az ame+kai is foglalkoznak
kémkedéssel 3
hadseregbe' felvesznek áruló zsol. Szovjetunió és a népi demokratidosokat, németeket,
lengyeleke , kus országok ellen. így például az
cseheket stb. Ezek az emberek „Európaj Egyesült Államok Moz
mint ahogy az „United States News gaiom" élén Malcnlm Muggeridge
and World Report" című folyóirat az angol kémszolgálat állandó ügy
Irta, „a jövendő háborúban haza- nöke áll, az u. n. „Szabad Újságtérnek hazájukba, hogy kapcsola- írók Szövetsége" élén pedig az
tot létesítsenek az illegális elemek, Inlel'igence Service munkatársa,
kel és a fegyveres erőkkel... Az Beddington.
Egyesült Államoknak kész, betaníAz imperialisták diverziós é>~
tott. felfegyverzett szövetségesei
lesznek". Keil-e még bizonyíték az kémtevékenységük bázisául számos
atlanti szövetség és amerikai su- nyugateurópai ország területét felgalmazóinak agresszív céljaira és használják Különösen nagyszám
ban működnek titkos ügynökségek
módszereire?
Az Egyesült Államok kormánya Nyugat-Németországban és AusztriNyugat-Németországban a
állandóan támogat mindenféle „bi- ában.
a
zottságokat",
melyek népellenes „Német Ifjúsági Szövetség",
„Freies Parlament", az „Osftkor
emigráns elemekből állnak.
és más szervezetek
A kém_ és diverziós tevékeny- respondenz"
Bég szervezésében nem utolsó sze- végeznek aknamunkát Ausztriában
repet játszanak a títoisták, a jobb- az amerikai kémközpont az úgynevezett .Jelenkori Európát Tanul,
oldali szocialisták és a Vatikán.
Nem véletlen, hogy az az ame- mányozó Intézet", melynek élén
osztrák újságíró.
rikai katonai szállító repülőgép, Ernst Molden
amelyet Magyarország felett le- Altan Dullesnek, a hírhedt ameriszállásra
kényszerítettek, éppen kai kémnek a veje áll.
Az amerikai megbízottak a?
Jugosziávia felé tartott, ahol a di.
verzánsok egy csoportját ke'letf ENSZ közgyűlésén békeszólamoka!
volna felvennie. Mint a Rajk.per hangoztatnak. E képmutató kijeés más árulók perei megmutatták, lentésekről most teljesen lehullt a
az amerikaiak már régen a Tilo- tepsi. A politikai bizottság vitája
Rankovics klikkre bízták azt a megmutatta, hogy milyen is való
szégyenletes szerepet, hogy egyik jában a z amerikai „békepolitika"
fő központja legyen Európába,n az Habár az ENSZ amerikai szavazóamerikai kém- és kártevő szolgá- gépezetének végül is sikerült formálisan elvetnie ezt a politikát
latnak.
Aktív aknamunkát folytatnak a megbélyegző szovjet határozati ja
népi demokráciákban a Vatikán vaslatot, a lefolyt vit a eredményen
ügynökei, akiket ,,a keleti egyhá. mégis úgy értékelhetjük, mint a.
zak ügyeinek kongregációja" irá- amerikai imperialisták erkölcsi ós
nyít. A kongregációt maga a pápa politikai vereségét A világ népe
vezeti, jobbkeze pedig Tisserand ugyanis felháborodással szerezteltudomást a békés népek elleni dibíboros, aki a francia vezérkar tit- verziók, kémkedés sugalmazóinal
kos szolgálatának munkatársa vo't. és szervezőinek bűnös tevékenyséEmellett aktív működést fejt ki a géről. Az amerikai agresszorokat
jezsuita r®nd
speciális felderítő nvpvánosan pel'enpérre állították
szolgálata is. ame'Vnek vezetőid
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Reimann
elvtárs
a bonni
kormány
azonnali
lemondását
követelte
a
parlamentben
Adenauer háromszoros rendőrkordon védelme alatt mondta el kormánynyilatkozatát
mondotta Reimann elvBerlin (MTI).
Bonn csütörtökön ságait
mondotta a továbbiakban, hogy
-Cggel — az Adenauer.kormány társ —, népünk nem akar harmakivezető utat találjon a mai
.ervezle katonai intézkedések paria. dik világháborút. Adenauer elisnyomasztó helyzetből. Népünk
nemi tárgyalása napján — ostrom, métli Hitler régi hazugságait arról,
tudja, hogy v a n Ilyen út: az
tolt város képét mutatta. A város- ! hogy a katonai előkészületek csak
össznémet tanácskozás, az összban 15 ezer rendőrt vonlak öss-ze. a béke megvédelmezését szolgálják.
német választások útja ez. Aki
A parlament épületét háromszoros
Szemenszedett hazugság Ailcnem hajtandó erre az útra lép.
rendőrkordon védte a nép fclháboro.
nauernek az a z állítása, hogy a
ni, az háborút akar.
iásától, A tehergépkocsikat gondonémet népet a Szovjetunió ré.
A Néimet Kommunista Párt
,an átvizsgálták, a pályaudvarokon
széről támadás fenyegeti.
harci szövetségre lép mindazokkal,
gazoltaitok az uiasokat.
Reimann
elvtárs ezután rámuta- 'akik a béke és a német egység híA csaknem hermetikusan elzárt
íarlamentben
rendkivül
viharos tott, hogy a Szovjetunió Németor- vei. A keretszerződés és a véderő .
íangulat fogadta Adenauert, mikor szággal ' kapcsolatos politikájának törvény elfogadását minden eszmegjelenít a szónoki emelvényen, fő célja a békés szovjet-német vi- közzel meg kell akadályozni. Ez
íogy elmondja kormánynyilatkoza. szony biztosítása. A Szovjeluniö el- egyértelmű az Adenauer-kormány
át. A képviselői padok felől kiáltá- ismeri a német nép önrendelkezési eltávolításával. Vesszen a bűnös
sok fogadták: „Háborús uszító! Ki. jogát és támogatja népünk egység- Adenauer.kormány, népünk és •
béke ellensége! Vesszen as Ade»
lek a nevében beszél? Mondjon le!" lörekveaeit.
neuer-kormány, amely katonai dikA Szovjetunió bármikor hajtanMiutan Ehlers nemzetgyűlési eltatúrát igyekszik bevezetni!
dó a német békeszerződés meg.
nök nagy nehezen csendet teremkötésére és Németország teljes
lett, Adenauer izgalomtól remegő
Indítványozom, szólítsa fel a
szuverenitásának helyreállításárangon, azzal kezdie beszédét, h<gy
parlament az
Adenauer-kori „nyugati világ védelmi rendszeréra. Ezzel szemben a német nép
mányt,
hogy haladéktalanul
oen" részt kell vennie Nyugat-Né.
hátamögött kidolgozott keretmondjon le. Indítványozom tomeiországnaik is. Ezu'án elmen,
szerződés felszámolja a német
vábbá.
hogy a nemzetgyűlés
lotla, hogy kormánya tárgyalásokat
nép szuverenitásának
minden
válasszon új kormányt amely
folytat a nyugati
hatalmakkal
megnyilatkozását.
a békepolitika jegyében vezeti
Nyugat-Németország felvételéről az 50 évre meghosszabbítja Nyugat.
majd Nyugat-Németország né.
ígynevezett európai védelmi közös- Németország megszállását és kipét a német egység megterem,
régbe és a nyugatnémet katonai mondja, hogy az amerikai parancstéséhez
gységek felállításáról.
nokság alá kerülő német csapatokat
az amerikai imperialisták bárhol — — fejezte be beszédét Max ReiMikor a Szovjetunió „támadó
tehát elsősorban a szabadságukért mann.
szándékai", ról
hordott össze
Bonniban csütörtökön délután a
küzdő gyarmati és félgyarmati nészemenszedett
hazugságokat,
óvintézkedések
ellenére
pek ellen — harcba vethetik. A ko- rendőri
beszédét
többször szakította
mintegy ezer főnyi tömeg áttörte a
rét
szerződés
nyílt
katonai
diktatúfélbe a képviselők egy részének
rával sújtaná Nyugat-Németország rendőrkordont és követelte, hogy
heves tiltakozása.
Adenauer adjon számot remilitariAdenauer beszéde végén röviden lakosságát.
zátási politikájáról. A rendőrség
rintette a francia kormánnyal a
Az amerikai és a német monopo- tűzoltófecskendőkkel és gumibotokSaar-kérdésben keletkezett feszült- listák paktumot kötöttek, amelynek kal támadta tömeget.
a
séget.
alapján NémetországterületénakarWílhelmsha venben ifjúmunkások
A délutáni ülésen a Szoctáldemo- ják kirobbantani a harmadik világ- és munkanélküli fiatalok tüntettek
raia Párt és a Szabad Német Párt háborút. Reimann elvtára élesen a kényszerloborzás etlen. A föútvou
felszólalói a nyit. tkozat feletti vi- megbélyegezte a jobboldali szociál- natakon felvonuló tüntetőkhöz a játában támogatták Adenauer politi- demokrata vezetők álellenzéki poli. rókelők százai csatlakoztak.
likáját .amelynek csalárd voltát
Mainzban az üzemi tanácstagok
káját.
A Német Kommunista Párt nevé- már a Szociáldemokrata Párt egy- gyűlésén határozatot fogadtak el,
amelyben követetik, hogy a remili.
xn Max Reiimann elvtárs szólalt szerű tagjai is felismerték.
Népünk maga akarja kezébe
tarizálás kérdésében bízzák a néfel.
venni sorsának Irányítását —
met népre a döntést.
— Népünk levonta a mult tanul-

Anyagi erővé válik a Kiskundorozsmai Pamufszövő dolgozóinak

Rákosi elvtárs iránt érzett
1

szeretete

több,; első negyedévben 5 napos terv+elAmikor az ember belép a K>s- azt, hogy gyártmányainak
je.sítési előnyre lesz szert. Már
kundorozrmai Pamulszövó ajtaján, nvint 89 százaléka
azonpal megérzi, hogy ebben az ]
„
.,
4 nappal előtte jár tervének.
üzemben ma valahogy nem olyan
e.sorendu aru.
nap van. mint máskor. Az arco-1
_,...
...
Ezernyi bizonyítékot lehetne eb.
blba
kon látszik, n munkán, észrevaielö, I £ ° d ~ b b
g b ö l a z ü z e m b 6 1 felsorakoztatni ar
de meg a levegőben is megerez- ,
vonatkozóan,
hogyan válik a doL.
ra
az ünnepi hangulat.
| ffi. Szeme d mondja: „do g ^ t szóknak Rákosi elviére iránt érValóban ünn-eo van ebben az is kell. mert beszéddel neui lehet zett szeretete anyagi erővé. Ez a
üzemben. Győzelmi ünnep. Tegnap teljesíteni a felajánlást", de no- szeretét diktálta azt a táviratot,
értékelték ki először, mit végeztek solyogva mégis így szólal meg:
j melyet népünk szerelett vezetőjéazóta. mióta megtették a felaján- | — Ha most azt mondanám, nogy . n e k küldtek nemrégiben. Bárkitől
lást Rákosi elvtárs születésnapjának ezzel az eredménnyel nem elég- nieg lehet kérdezni az üzembein,
tiszteletére, s az ember általában szem meg, ceak beszélnék. Majd én mit vállaltak ebben a táviratban
boldog, amikor értesül jólvégzett tette', bizonyítom be. hogv mennyire Rákosi elvtársnak, — mindenki
munkája eredményeiről. Ez az oka keveslem, amit eddig elértem.. .1 j tudia:
az ünnepi hangu'atnak, 6 ez az oka
Rácz Gizihez hasonló a Kiskun- | 40.000 méter árut gyáriunk terven
annak, hogv most
dorozsmai Pamutiszövő valamennyi : fe'ül.
dolgozója. Nem lehet ebben az j Gyártmányaink 85 százaléka elmég jobban megy a munka üzemben szomorú arcot látni, sóhaj" ' sőrendü áru lesz.
tást hallani. De mosolyt ós víg ! Az első negyedévben 400 kilomint eddigkacagást annál többet. Vidámak, | gramm pamutfonalat
takarítunk
1
Hogv érte mezi az ünnepet pél- nevetősek, s Uvenmódon a munka meg.
dául Rácz Gizella ifjúmunkás sző- is szaporán megy. Erről az ered-| . . . S a távirat kedves befejező
vőnö? Kicsit irul-pirul. Pont ő be- ménytábla minden szónál ékeseb- sorai: „Előre 1.1 sok, jó egészségben
szélien munkájáról,
eredményei- ben beszél. Itt van például Veres és eredményes munkában
eltöltőn
ról? Még talán dicsekedésnek is Ferencné szövőnő, aki azt vállalta, esztendőt kívánunk Rákosi elvtárs.
vehetik...! De mégis megered a hogy első negyedévi tervét 3 napnak..."
szava, e m'közben fáradhatatlanul pal előbb befejezi, 90 százalékban j A Ki.skundorozsmai Pamutszövövégzi munkáját 9 szövőgépén, be-' e'sörendü árut gyárt és 42 száza- gyár dolgozóinak felajántása ós a
szél:
lékot ér el az anyagtakarékossági felajánlások teljesítése arról tanús_
7 nappal elóbb fejezem be mozgalomban. Veres Ferencné az- kod'k, hogy a dorozsmai dolgozók
első negyedévi tervemet, s 90 szá- °ta 9f> százalékban gyárt elsőrendű csakúgy, mint az ország vatomenyzáékban elsőrendű
clcSrAnSn minőségű
minAGÓ„ii árut
árul árut, az anyagtakarékossági ered- nyi dolgozója 6zeretik Rákosi elvménve 42 száza'ék helyett 72 szá- 1 tár.sat és szülelésnapján azzal akar.
gyártok . . .
zalék. Le lehet olvasni a tábláról nak neki örömet szerezni, hogy
Beszélgetés közben összebarát- Huszár Mária árulisztíló eredmé- j még keményebben állnak őrt a
kozik az ember, s ahogy a szavak nyél is. ö azt vállalta, hogy az béke rájukblzott frontszakászán.
egymásbafonódnak, — feltárulnak
a cselekedetek mozgatórugói is.
Rácz Gizi sokai köszönhet Rákosi
elvtársnak, a párt harcának, s egyEgyre nő a francia dolgozók tiltakozása
részt ezt szeretné most jó munkáa február 10-i tömegfelvonulás betiltása ellen
jával meghálálni, másrészt pedig
fgy szeretné elérni, a jó munkán
_
,,
.
Számos párizskörnyéki üzem dolElhalasztották az atlanti tanács lisszaboni
keresztül, hogy
teljesüljön régi
Szerdán a francia dolgozok többvágya: felvegyék a pártba tagjeküldötte át akarta nyújtani a gozói elhatározlak, hogyha a Hatóés a három nyugati külügyminiszter
Iöltnek. A mi fiataljaink nemcsak ! nemzetgyűlés képviselőinek a feb. ságok nem engedélyezik a február
tervezgetnek, hanem ezeket a ter-i '^ár 10-i tömegfelvonulás betiltása 10-i antifasiszta felvonulást, 12-én
londoni értekezletét
veket végre is hajtják. Ilyen Rácz elfeni tiltakozást. Az őrség nem en- sztrájkba lépnek.
Gizella is. Olyan könnyedén be- ! gedte be a küldötteket a nemzetgyű. A CGT meleghangú üdvözletet
A nyugati nagyhatalmak külügy- szél az eddig elért eredményekről, I lésbe. Cagne kommunista képviselő küldött azoknak a francia dolgoNewyork (MTI). Az atlant) tanács állandó bizottságának február minisztereinek február 13-ára tci_ mintha játék lett volna az egész.' kijött a nemzetgyűlés épületéből és zóknak, akik sztrájkba akarnak
Pedig
keményen
megdolgozott' a Kommunista Párt szolidaritását lépni február 12-én.
16-ára Lisszabonba tervezett ü'éséc
vezefct londoni értekezletét szintén azért, hogy már 4 napos tervtel-: tolmácsolta a dolgozók követelései
A hírek szerint a sztrájk nagyaz angol király halála miatt —
jeeitési előnyre tett szert, s elérteiránit.
méretűnek ígérkezik.
elhalasztották.
február 20-ára halasztották e l
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A Művelt Nép Könyvkiadó

iFJUS A G

A Mongol Népköztársaság dolgozói búcsúznak

a SZOT kultúroeveléai osztálya és
Csojbalszan elvtárstól
a Népművészt ti In tézet által közösen szerkeszteti műsoranyagot ad
Után Bátor (TASZSZ) A Vtan. ahol a díszőrséget öt percenként
Rákosi Máiyús 60. szülelésnapja
a szegedi DlSZ-vaiasztmanv határozatait ki
a lka) máliól. A könyv ben között ver- gol Népköztársaság dolgozói má- vál'-ják- Csütörtökön a Mongol N—
búcsúznak szeie'eti p. Forradalmi Párt Politika, Bi' Az emuit vasárnap déle'őtt
9 ják hibáikat, bátran éa lelkesen a sek, jetáneiek, felolvasásra alkalmas sodik napja
'órakor a DISZ városi székházában Komszomol példáját követve lát- szövegek, énekszámok nagy kegttse- vezérüktől. Csojbalszan elvtárstól. zottságának tagjaival együtt JíezJó'lek öfsze Szeged ifjúságának nak munkához, akkor e'mnmlhat- igére lösznek kultércsoportjainknak Az emberek tízezre: vonulnak e*
kormányépület
nagytermében őrséget álltak a ravatalnál a izov«
legjobb képviselői, hogy választ- |uk. hogv be'öltiük azt n szerepel, nagy lantiónk és vw'.-mk születés, a
mányi értekezletükön megbeszéljék amelyet a párt és a mi szeretett itenjának mélló megünneplésében. Csojbalszan elvtárs ravatala tájt'. jet kormányküldöttság tagja: ti.
azokat n nagyfontosságú feladato- édesapánk, Rákosi elvtárs
ránk- (MTI)
kat. melyeket a párl és a DISZ- blzott".
vezetősége határozott meg száA francia nemzetgyűlés jobboldali többsége
munkra.
A beszámolóhoz
Orosz realista zene
A napirend
ismertetése után
tömegesen szóltak hozzá
a Múzeumi
vasárnapok
bizalmat szavazott Faure-nak
Nagyiván M hály elvtárs, a DISZ
a fiatalok
városi titkára tartotta meg beszáműsorán
A francia nép ellenzi a háborút
mo'óját. a városi DISZ-szervezet
Párizs (MTI) Faure miniszterelLázár Hona elvtársnö a Villarlőké zítő po'Üikát cs ellenzi
eddigi munkájáról valamint ismer- mosvasútiéi bírálatul gyakorolt a
Az orosz zene fejlődésére nagy nök a csütörtök éjszakai bizalmi
Nyugat-Németország
felfegytette a vá'aszimánnyal a szerveze- városi DISZ btéottság fe é.
hogy • halá»sal voll a mull század köfe- szavazás során 17 szavazattal többteink előtt átlő feladatokat,
verzését- A kormány pol tikija
fokozottabban ellenőrizze a szer- ' pén öt kiváló zeneszerző, közlük ' séget kapott ugyan, de a kormány
az indokína) háború súlyosbovezetek munkáját. Majd elmon- j1Musszorgszkij, Rimszkij-Korzakov, I tábora a beiktató ülés óta 400-rő
A nemzetközi helyzet
dúsára vezet
dotta, hogy az ifjúsági brigádok Boroidn működése. Harcol foly: al- 292-re zuhant.
— hangsúlyozta
Patinaud, majd
részletes elemzése után rátért a III. lelkesen készülnek Rákosi elvtárs tok az idogen példákat utánzó zene
A
kormányt
a
jobboldali
szociaVilágifjúsági Ta'á'kozó óta ellett születésnapjának 60. évfordulójára. i ellen és a nép sajátos kultúrájából listák mentették meg. akik egy megbé yegezte a kormány és uz azt
idö ismertetésére, melyet a békeHéger elvlárs, a Szeged) Ken- 'merítve megújították az orosz zetámogató jobboldalt
szocialisták
tábor erősödése, Korea, Egyiptom, der II es alapszervedet ipart ta- nét. Az ő műveiket hallhatjuk a emberként álltak mellé,
szennyes tuniszi potifikáját,
A bizalmi kérdést egyelőre csak
Vietnám és a gyarmati népek nulóinak jó munkájáról számolt be Múzeumi Vasárnapok február 10-i
A pénteki franc a ap.ok nem lúl
egyre erösödö szabadságharca jel- majd „Szabad Ifjúság" előfizetési műsorán, többek között Borodin H . a,z úgynevezett „mozgó bértéá'a sok illúziót táp'ál.i.ak a kormány
lemez. Beszámolt s titkár elvlárs versenyre hivta ki a jelenlévőket, moíi szimfóniáját. Rimsvk'i-Korza. javaslat" sürgősségi Indítványává] jövőjéről. A Ce Malin s z e r i n t Faure
arról, hogy Szeged fiataljai ered- í Savanya József elvtárs a DISZ i kov Arany kdkas c. szvit jét — A . összefüggésben vetették fel, azért
„pyrrhus: győzelmet arntott" és
ménye-en veszté ki részükei a bé- megyei litkára fe'hivta a fiatalo- . ma is élű szerzők müveiből Prokof- ,polit;kai megfigyelők szerint
jövője teljesen
bizonytalan.
A
keharcból. 65 ifjúsági brgádunk. 37 kat, hogy Rákosi elvtárs születés- j jev hegedűversenye szerepel a műFranc Tireur szerint Faure ,,cs«k
a kormány még egyátta'ában
sztahánovislánk van. (Kormány ál- napjának
évlorduló/a
alkalmából ,1 soron. A hangverseny délután fél 6
haladékot kapott."
tal kitüntetett szinhánovislánk is.) kérjenek párl megbízatást a párlszer. úrékor kezdődik a Múzeum nagyternem jutóit túl a nehézségeken
Az Ilumanité vezércikkében kiEs 30 ifjúsági újilónk is van.
vezetektöl.
Egyben ígéretet tett mébe®, a belépés díjtalan.
és az cnlemi tárgyalások sorún
emeli:
Ifjúmunkása nk lendülete és lel- arra. hogy a DISZ megyebizoltság
továbbra lg a bukás veszélye
hatékonyabb
segítséget
kesedése mutatkozott meg Rákosi ezután
a kormány m a ga is elismeri,
fenyegeti.
e'vlárs 60. szülelésnapjának
év- nyújt majd a középiskolai szervezehogy Franciaország a gazdasáAlbán
közlemény
tek
munkájához.
A
szavazás
előtti
vit
során
fordulójára telt
felajánlásokban.
a
gi összeomlás szélén áll Mindjanuári halársértésekről
Szünet után Fülekt János elvtárs,
Ugyanis több, mint kétezer Szegedi
Marius Patinaud kommunista képez pedig azért történik így,
ifjúmunkás
telt felajánlást.
Szövet- az ipart lanu'ókknl való fokozotviselő hangsúlyozta, hogy a kommert Wash'ngton egyre többet
Tirana (ATA). Az Albán Távirati munista képviselők
ségünk politikai tekintélyének meg. tabb foglalkozásról tartott beszákövete ik a
követe': több pé"zt. több vért,
erősödését mulatja az a háromezer molót. Megállapította: — hogy az Iroda jelenti, hogy január hónap- mozgó bérskálatörvény
végleges
főbb engedelmességet.
új DISZ-tag, okik a tagkönyvcsere Ipari tanulóink 4.44 százalékos ta- ban az athéni monarchofasl.szta elfogadását. Követelésüket az egész
Faure, aki még erőie'jesebben
átlagukkal, valamint
az kormány fegyveres erői 11 provoóla eltelt időben kapcsolódlak
be nulmányi
folyiatja a Pleven követte politiországos kullúrversenyen
elért har. kációt követtek el. közülük tizet munkásosztály támogatjaszervezeti életünk
munkájába.
e'en. I Patinaud rámutatott, hogy a gaz. kát, éppen úgy megbukik maj.i.
helyezésükkel
bebizonyí- A'bénia légi felségjogai
Az eredmények Ismertelése után madik
januárban az olasz neo- dasági helyzetet a hadikiadások mmt e'ödje — állapítja meg az
Nagyiván elvtárs rálért az oktatás tották, hogy méltók a párt bizal- Ugyancsak
kormány repülőgépei há- tették súlyossá.
Humanité.
és az agitációs munka területén mára és éppen ezért terheli súlyos fasiszta
rom, a belgrádi fasiszta kormány
tapaszfalhaló hiányosságokra. ,,Az felelősség a városi DISZ bizottsá- légierői
epv tzbe® sértették meg
az Ipari taoktatási munka területén mutat- got, mert elhanyagolta
való rendszeres
foglalko- Albánia légiterét.
kozó lemorzsolódásért elsősorban nulókkal
bennünket terhel a felelősség — ( zást. A DlSZ-szervezeteknek ezen
A nyomdászok nem hajlandód t ő i k é kiszedni
mondotta —, A Hálálok úgy von- a területen meg kell javítani a poTuniszban fovább folynak
zódnak a tanuláshoz, a
marxizmus_ litikai oktatómunkát és szívós
az új Popolo d' Itáliát
leninizmus
a párt harcos
tapasz- nevelömunkával kell küzdeniök a a rendőri megtorló intézkedések
talatainak
megismeréséhez,
mint munkafegyelem megszilárdításáért.
Fülekl elvtárs
beszámolójához
Róma. Az olasz képviselőházban fasiszta lap kinyomását, de a lapot
virág a naplénvhez. Es mi követtük
Párizs (MTI). A Gap Bon-i rendel azt a hibát, hogy nem törőd- többek között Patkó elvtársnö szó't őri intézkedések során 700 személyt interpellációt törlesztettek elő az- ennek e lenére kinyomatták anéltünk a propagandisták
tovéhbkép. hozzá a Szegedi Kenderből. ígé- tartóztattak le. Ezek közül 500-at zal kapcso'atban, hogy Mussolini kül, hogy a kormány bármit is tett
>étével, sőt elhanyagoltuk
még az retei tett arra. hogy az üzemi DISZ. fogva tartottak és 150-et katonai egykori lapja, a „Popolo d' Itália" volna annuk megakadályozására.
bizottság fokozottabban
foglalkoÍ6mét megjelent.
ellenőrzést is".
Di Vitlorio ezután közölte, hogf
zik majd nz ipari tanulók kérdései- bíróság elé állítanak.
Az interpelláció vitája során fel- az UESISA nyomdászai megtagad,
vel
és
ismétellen
ugyanerre
hivta
A feladatok ismertetése
szólalt Di Viltorlo. a CGIL főtit- Iák a Ponolo d' Itatta további ki*
fel a többi elvtársak figyelmét l.s.
ELKÉSZÜLT az új magyar sztnes kára is. aki
rámutatott, hogy a
A választmányi ülésen elhangzot- t u d o m á n y o s film. a „ V a d v l z o r s z á g " . Popoío d' Itália.t az UESISA ró- szedését, úgy, hogy a fasiszta la«
során az Ipnrf tanulókkal
való
fokozottabb foglalkozás és közép- takat, valamint a hozott határoza- Márciusban m á r a közönség e'é is mai nyomdában nyomták, amely- pot többé nem nyomtatják ebben
iskolai szervezeteinkben
végzeit tokat az alapszervezetek titkárai- kerül. A filmben 67 féle állat sze- nek élén a kormány állal kineve- a nyo-mdában. Remélem — fejezte
is- repel. ebből 38 féle m a d á r , a többi zett kormánybiztos álL A nyomda be fetezóla'ásál a CGIL főtitkára
munkánkal elemezve a kővetkező- nak értekezletén részletesen
képpen fejezte be beszámolóját mertetjük és megszervezzük a ha- emlösá lat. hal és vtza'attl alsórendű kormánybiztosánál annakidején lé- —, hogv mís o'asz nyomdák doltározatok végrehajtását
Nagyiván elvlárs:
fognak
állat
Közel 20 féle érdekes szikes péseket tettem — mondotta Di Vit- gozói hasonló álláspontra
— Ha ifjúsági vezetőink kijavítNagyvári László levelezó. virágot vettek filmre.
' torló —, hogv megakadályozzam a helyezkedni. (MTI).

Vágrena \}m maradéktalanul

gura a múltnak a kísértete,
hogy színpadon ts érzékeltetni kell
az Pataky Béla. Nemcsak külső mega mult rothadt bűzét árasztja
vi- izgatott várakozást. A rendező
ezt jelenésével, hanem ezernyi
kisebbsel kedése, aondolkozásmódja,
de az úgy oldotta meg. hoav egyes sze. nagyobb mesterségbeli fogással letlt
hogy
olyan replőket —, mini például
Várad! elevenné, hús-vér emberré a kis fa'A szórakoztatva
tanítás
nehéz meg. Már-már úgy látszik,
mintha már nincs rendben,
szellemesen loen sok helven
talp.
szaladgál- 1 lut önzetlenül segítő szovjei emberi,
feladatúm vállalkozóit
a
Szegedi győzedelmeskedne
az
ellenség, ráesetten képviseli a multat, hogy Zsuzsa — össze-vissza
lat a színpadon. Ez már csak azért í katonát, alci a munkával
egyiili a
Nemzeti Színház, amikor
műsorra amikor measzó'al a havasi
kürt az ember — tekintve
veszélytelen, sem helyes meaoldás. mert a néző. 1 boldogságát is megtalálta.
Pataky
tűzte V. Mássz és M. Cservlnszki) ősi, harcbahivó
hanala. mely ki- séaét! — már-már hailamos
!
neki nek ez az ideaesítő cikázás eltereli Bélának azonban vigyázni kell. meri
„Havasi kürt" cimű
nagyoperett- öli az emberek lelkéből az önzést,
ellenség. a ügyeimét a lényegről,
másrészt egyes jelenetekben nála. a méltósúglét. Számunkra különösen érdekes a lélelmet. s a nép. a felkelt nép el. azt is megbocsátani, hoav
A másik túlzás: Vaszilinának,
a ped'q azért nem helyes, mert kissé j teljességei csak éppen egy hajszál
darab cselekménye,
mondanivalója, söpri a mult ellene áskálódó gonosz
tanítónőnek
a szerepe, ö a
lalu komikumba
fullasztja a várakozás választotta
el a
fölényességlől.
mert a kúrpálukrajnal
dolgozók fel- erőit.
az ú\ életért lolvó harc hall- izgalmas
leszültségét.
Márpedig
a fölényesség
lerombolni
szabadult
életével
ismertet meg
Így lehetne tömören
összelog- esze,
elloaadott vezére. Ez
ezernyi
eredményét.
bennünket. Azoknak a dolgozóknak lant a -Havast kürt"
A szereplölcröl szólva elsőnek So- alakításának
mondanivaló- gatólagosan
a
vezetés
azonban
szinte
a
levegőSok kellemes percet szerze l a kö.
az éleiével,
akiket
hosszú
időn ját. A kérdés az: hoavan tudták a
morjai Éva (Vaszilina)
alakítását
lóa. kicsit ahhoz hasonlít, mint kell elemezni.
keresztül
ugyanazok
nyomtak el, Szegedi Nemzeti Színház
O'es-.ja
Somorjai
Évának zönségnelc a szeretmes'iár:
művészei ben
a gyerekcsapat a legesze- igen kellemes hangja van, azonban és Mikoia. Olestjdt
zsákmányoltak
kl, mint
bennünket, átadni a nézőknek, tolmácsolni
Kollár
LLia,
a amikor
sebbet elfogadja vezetőjének.
Ne- játéka messze mögötte maradi an.\Mi!:olúl pedig Váradi Árpád alakimagyar dolgozókat. Nekik Is, ne- színházlátogató
dolaozóknak
a da- héz
elképzelni azt. hoav 1945 nya- nak
künk li a Szovjetunió hozta meg rab eszmei
mto ' totta. s legyük hozzá:
min'kelten
a teljesítménynek,
amelyet
tartalmátf
rán létezzen olvan
kárpátukrajnai énekben nyújtott. Mini előbb már igen kitűnően. Ugyanezt
a szabadságot, s a darab
nyomdn
lehet elMár bevezetőben le kell szö- talu. ahol nincs pártszervezet,
ahol
éppen az tárul fel, hogyan
segít gezni, hoav általában és egészében
Paraszja
szó volt rálg! szerepe
meglehetősen mondani Kőmives Erzsiről
a vezetés csak valami olyan „ad
az új étet építésében
Kárpdtukra/, lói oldotta mea feladatát
szerepében és Oeskay
mind a hoc'' doloa leaven. Vaszilina ter- semaiilcus. Somorjai Éva nem eny. Nikanorovna
nába.n — éppenúgy, mint Magyar- rendezés, mind pedia a szereplőFilimon Kruppa
szerepé,
hitette játékával
azt a sematizmust, Koméiról
mészetesen Igen öntudatos
lány, hanem még inkább aláhúzta, Icü'ö- ben. Oeskay Kornélnak igen
országon — a szovjet ember.
nagy
I gárda és a műszaki dolgozók.
A meanvllatkozásai
után
ítélve
pollnösen azzal, hogy frázisokként puf érdeme, hogy meg tudta gyűlöl élni
1945 nyarán nagy feladatra vát- zenekar — Paulusz Elemér vezénytlkailaa is kéozett. mindezek mela
mondatokat, a ravasz, számító, de még szerelmélalkoztdk egy kis
kárpálukra/nai letével — a maaa
sokszínűségé- lett azonban kicsit időn és téren foglalta el azokat
kupecol.
lalu dolgozói, Halálok,
idősebbek, ben szólaltatta meg Mlljut'n
gyö- kívül álló — a hoav mondani szo- melyekel az író egy csupaszív, csupa ben is gyáva
nők, lérliak.
Elhatározták,
hogy nyörű muzsikálót.
A nézőt
gyö- kás — sematikusan pozitív hős. A lelkesedés kommunista lány széf' a
Az egész darabbzn
talán a legszánt. Különösen bántó éle van en- jobb alakítást nyújtotta Kosub A'a.
kertet iéiesllenck a sziklák
közölt, nyörködtették.
sőt Itt-ott valóság- darabban éppen az a túlzás
ennél
úgy igyekeznek megjavítani
ételü- gal elragadták a színpompás
jele- a szerepnél, hogy úgy látszik, mint- nek akkor, amikor az író egy mo. náz szerepéhen Sugár Mihály. Meg.
nolágban állítja egymás mellé az kopó és mélyen emberi volt az unoket. hogy a saját
szükségleteik- netek. a táncok, a kiállítás
látnek megfelelően alakítják
át a ványossága. mégis mea kell mon- ha csupán ez az egy tudatos lény érző embert és az építőmunka hő- kája
boldogságáért
még becstelenvolna
a
faluban.
Egy
párbeszédből,
sét. Ilyen jelenet a harmadik
fel- ségre Í3 képes, a mull csökevényei«
természetét A leiadat nagy, a ta- dani. hoav a darabnak — és ilyen,
ame'v
Alexei
és
Vaszilina
kőzött
vonásban
az, amikor
nagyapja
pasztalat pedia kevés. A falu dol- módon az előadásnak
Is — ko- folyik le. ez — az aktív
hős.kontra könnyezve megvallja nelci, csak az- tűi szabadulni nem tudó öregember,
gozói — élükön
Vaszilinával,
a j moly gyöngeségeI
vannak.
passzív tömea — beállítás,
világo- ért a.kart kincset keresni, hogy ho- aki sokáig a sötétben botorkál, vétanítónővel
— mégis
vállalkoznak
gül mégis kita'ál a napra.
I
Kezdtük
talán
elöször
magával
a
san
ki
is
derül.
Íme:
„ALEXEJ:
zományt tudjon biztosítani
száméira.
rá. Eppcn
a legjobbkor
érkezik darabbal.
Nagy Béla, Herceg Vilmos,
Laka,
(Vaszilinához)
Maga
egészen
más
Vaszilina erre elérzékenyülve
ma- tos János Várad.]t Zsuzsa.
meg Alexei Szomov, a Vörös HadOlgyai
ilt.
mini
a
többi
lányi
—
VASZILIDarvas
Szilárd
és
Lenkel
Lajos
sereg eavlk leszerelt harcosa, aki
hogy nek' Magda, Bartók Júlia. Zádori Isltalán gyarázza nagyapjának,
tapasz alatalval a hósl
leiadatra fordítása kicsit —, hoav úgy mond- NA: Ó dehoav . . . csak én
nincs
szüksége
hozományra,
iajd ván, Beck György, Rnss Jenő, Ifi.
náluk
világosabban
érzem,
mit
je„nagyközönség"
vá'la'kozott
emberek mellé áll. se- juk — a magyar
ezán Bé'a megfelelők
vol'ak.
anélldil,
hogy
valami
hangulalheti
lent
számunkra
a
szabadság".
gít diadalra vinni a harcol. Nem- srálalze szerint avúrta át a daraAz előadásnak — mini már em.
átmenetet csinálna,
hirtelen
elkiA darab gyengeségeiből
adódnak áltja magát:
csak a természet ellen kell
lel. bot, s túlzásokba tévedt. Az egyik
Elvtársak!
Lássunk líteltük — igen nagy érdeme volt a
Nyilvánvaló,
venni a küzdelmet, hanem a körü- túlzás: Boadán Szuszik, a vissza- aztán a további hibák.
látványosság.
Ezt seglftte
elő és
intéző túlsáaos
„jápota. hogy rendezés alakíthat egy szín- munkához".
löttük settenkedő ellenséggel,
az szlvórao/t
Somorjai Éva nem tudja
leküz. 'étmuszlolta alá művészileg a lánc.
sáaa".
Ez.
az
intéző
alap
iában
véve
darabon,
de
gyökerestől
nem
for„uraság" volt intézőjével, a kupecmelye, 1 kar, élén Mezei Károllyal és Szlkromlott ember, aki gathatja lel, s lóképpen nem ad- deni azokat a nehézségeket,
ca\ s Ittképp a mult életükből ma- egy avökeréla
hat
más
szöveget
a
szereplő
szálop.
csal.
hazudik,
szélhámos,
csa(
aukkal hozott csökevénvekkel, önzéssel, kapzsisáaaal.
a
legkülöq- vargó, etlenséa. de a darab olyan lába, mint amllvel az Író megírt.
El lehet tehát mondani,
hogy
a
„lókat
mondat"
vele.
olvan
melélébb
babonákkal
A Goráitok bnltd* 'án-a. a Hu.
M'nlha a saját, pár évvel ezelőtti rényleteket intéz személvén keresz- rendező. Hortobágyi Margit jól ol- dclmet a nehézségek ellen. Nagy ér. *«'
c1
' ' motívumokból
ös-z"íní'0ll
le.
az deme, hogy mértékletesen a'akítotla
nevetőizmai dotta mea le'adatát eltekintve
életünket látnánk megelevenedni
a tül a színházlátogató
apróbb
hiányosságoktól, azt a szerepet, mely szin'e kínéit la ánytáne művészi volt és megérde.
színpadon, egyes helyeken a hu- ellen, hoav a közönség lórésze in- olyan
tömegjele- a túlzásokat. A szerep hiémyo séi • mellen váltotta ki a Jcözönség tapvárja, mint amilyenek egyes
mor görbe tükrében, de mégis a kább azokat a leieneteket
A s z í n p a d o n gain természetesen nem tudót! segi- sái.
Illetve neteknél mutatkoztak.
maga küzdelmes
valóságában.
A melyekben az „eHenséaen",
becsületes
színészi
Végezetül ismételten ki k it emel.
szellemességein
ne- például arról v a n szó. h o g y néhá- leni, azonban
győzelmet a kárpátukrajnai
kis fa- az el'enséa
nyon váriák n havasi kürt szavára munkával
igyekezelI a lehető teg. «»' a müseald dolgozók jó és gyors
vethet.
mint
azokat
a
jeleneteket,
luban is az eavszerű
embereknek
érkező
dolgozóka'.
A jobbat nyuj'ani.
! munkáját,
me'lyel nagyban
hozzá.
falu lel- munkába
az úl éleibe vetett
megingathatat. melyek a kárpátukrainai
nem
Igen szimpatikus és jó alakí'Ast járultak az előadás
sikeréhez,
harcát vetitik. Az havasi kürt megszólaltatása
Ion hite.
épiteniakarása,
megal- j kes építőinek
mindennapos
jelenség,
tehát
a nyujlott
Alexej Szomov szerepében l
Sziroácza
Jánot,
kuvást nem ismerő
karca hozza , addig rendben van, hogy ez a M»1
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Tovább árad a dolgozó parasztság Ásotthalmán
a termelőcsoportok ba
'„Még tegnap se hitlük volna, I — Nem a gondtól félek én, hisz
aminek oly igen örülünk!" — Ilyen- | ennek én leszek majd a tartója, —
féle véleményeket cserélnek a Ma- í felelte Berta —, hanem, hogy "még
gyar Dolgozók Pártja ásotlhalmi a Petőfiben többen is lehetnének.
párihelyiségében, amikor a közséA Békeharcos-tszcs valóban új
gükben történő legfrissebb esemé- tagokkal szaporodott, belépett: Fá.
nyekel tárgyalják. Az ásotlhalmi lyol Vince. István, Antal.
elvtársak maguk i s meglepődlek
azon. hogy a leirmclőszövelkezeii fel- hárman
egy
családból,
-fe j lesztés mennyire megérett gyümölcs volt községükben. Most lát- | teljes gazdasági felszereléssel, két
ják csak. hogy igaza volt a Járási tóval, új szecskavágóvai, hogy már
Pártbizottságnak és Szécsi elvtárs indulásnál gyarapodjék a közöc
titkárul,nak, akik a termelőszövet- ördög János 7 holddaj a Dózsa
kezeti belépésekért folytatott még György tszcs-be lépett, ugyanoda
tervszerűbb és keményebb népne- Dohány Miklóa, Komócsin János
velő munkára
buzdították őktt. az öreg Gajdács Mátyás bácsi 15
Asotthalom pőklája lehet a vidók- holddal a Szabadságharcos tszcs-oe
m& s tanulhalnsk belőle azok a lépett, mivel m nd egyformán jó °z
falusi elvtársak is, akik nagyon h megértés van. Baranyás István
a
szerelnek az ő községük különleges 9 holddal és anyósa 17 holdoa'
helyzetére és a rettentő reakciós beazért léptek be. mert egyszer s
folyásra hivatkozni.
utóvégre szabadulni szeretnének a
Asotthalom (a régi Szeged-Vá- birtokpöröktől,
veszekedésektől
ros tanya) semmiben nem különbö- melyek sokszor a balta használa.
zik az öl környező többi községtől, táig fajultak.
a kommunisták sincsenek többen, a
És még egy jófajta vendége is
feulákok sem kevesebben, még a bir.
tokmegoszlás, a föld is ugyanolyan, akadt a Tanácsházának. Lassan jött.
csupán a pártszervezel állt kemé- E'őbb óvatosan hallgatózott, hogy
nyebben a sarkára és valóban mo- szinte feltüskölődöit a fején a haj
torja lett a felfejlesztés munkájá- Ruhája is dolgozó parasztot mulanak. Felkarolták ée kiszélesítenék tóit, söl a beszédje is. Már ki ls
belépési nyilatkozatot,
a dolgozó parasz rég mozgalmát, töltötte a
amely a zárszámadás óla fokozato- amikor Deák elvtársnak valahogy
san erősödöli ée lelkei lehellek bele. felrémlett cz a sunyi, ravasz arc
Nézzük meg csak. hogyan dolgoz- az emlékezetében. Kérdezgetni kezd.
te. És akíior kisült, hogy az ujdon
nak az áaoMihalmi kommunisák, sült tag: Kovács József V. kerületi
tonnolőszövctikezcii népnevelők?
Minden előre elhatározott

terv

szerint

megy, a munka minden részlei é.
nek megvan a felelőse. A népnél
velőket népnevelő-értekezleten kioktatták a feladataikról. rugalm a .
san megszervezték a kisgyűiésekei,
a Tanács dolgozói feltérképezték a
serületet. körzetekre osztották, a
felfejleszés időtartamára hangos
híradót állítottak be. a népnevelőtapasztalatok kicserélésére sűrítették az értekezletek számát, kultúr.
csoportokat állítottak be, megnívték a szegedi „Nemzeti Színház''.at
* „Tűzkeresztség" című, a mai falu
életévei foglalkozó színadarab eljátszására. De talán az volt mégis
a legjobb, hogy maguk a termelőszövetkezeti dolgozók vitték és vl
szik a harcot, saját maguk győzik
meg az egyénileg gazdálkodókat.
Cs az ásotlhalmi parasztság már
eddig is megmutatta, hogy bátran
lép az új útra s józan ésszel latolgatva
felismerte boldogulásának
útját.
A Tanácsházán, ebben a
nagy
harci központban egymás kezére
adják a kilincset a dolgozó parasztok. Méltón a telkekben dúló nagy
viharhoz, fojtott a levegő, sűrű
eigaretoafüslfelhök úszkálnak". Szécsi elvlárs központi párttitkár és
Deák elvtárs, a tanácselnök igen
moso'yognak, hogy szinte elbizakodottságnak lehetne hinni, ha nem
látná az ember, hogy tekintetükben
te rábeszélő erő, magabiztos lendület van. És szeretettel mosolyogni
lehet ig azon, ahogy Vér Sándor
bácsi a körösi iskola felől beront,
lé i sa-káiát rezes homlokára lolja
és gyors szavakkal mondja:
— Szóval azért jöttünk, hegyhát
a körösi iskola alatt már ki vag y u n k . . . megegyeztünk...
hát
nincs is itt m't tapogatódzni, . i az
é'et jobb útjának meg a haszonnak
nem szabad útját á l l n i . . . Igen ám
csakhogy mi teljesen úiat akarunk,
olyant amilyent mi az arravaloslak saját magunk...
— Uj csoportot a többi nyo'chcz?
— rebbeni meg Deák elvtárs szeme. — Látom, hogy itt már több
lesz a csoportelnök, mint a tag.
Nem, ennvire már

kulák, aki egy esztendővel ezelőtt
még egv esztendőt ült a termelő
csoportok elleni izgatásért.

Az ellenseg

támad

másképpen is. Ökrös Balázs dolgo
zó középparaSZiot, a Békeharcos
tszcs újonnan választott elnökét e
Taggyűlésen kuiáksággal vádolták
meg. nyilvánvalóan azzal a céllal,
hogy a kőzénparaszlságot elriasszák
a termelőszövetkezettől.
Csakhogy
Ökrös Balázst nem sértette meg ez
a rágalom, mert tudta annak az
ercdelét.
A dolgozó
parasztság egységéi
azonban nem
lehet megbontani,
akárhogy ármánykodik a kulékság.
A középparasztság is látja azoka'
a nagyszerű eredményeket, melye
ket a csoporttagok érlek el. Látják
a négviagú Csobin.cSa'ád 24 000 fo
rintját de nemcsak a legkivá'óbhn
kat lehet megemlíteni. Szabó Ist
ván elvtárs egyszerű tsz-tng, köze
pes eredménnvel. feleségével közö
sen megkerestek 16 mázsa kenyérgabonát. 3.5 mázsa árpái. 20 kiló
köleskátát. 4 mázsa csöves kuko
ricát, 5 mázsa hurgonvát, 3200 fo
rintot. 15 mázsa szénát. 15 mázsa
takarmányrépát. 10 hek'ó bort.
Amikor ez? a Tanácsháza e'ő'.t
Papp Gvörgv 12 holdas do'gozó középparaszlnak elmondta Papp só
gor be'evóeoM a marlkába:
— Menjünk együtt!
Nagy Sándor

Ma nyílik meg az „ötéves

terv"-kiállítás

Ma délután 4 órakor nyílik meg! Sztálinváros grafikonjai mellett
az MSZT.székházban
ötéves a
mezőgazdasági
eredményeink
az
terv kiállítás. A kiállítást megte- tűnnek majd a látogatók szemeibe.
kinfők meglátják majd, hogy ke- Látható a szocialista gazdálkodás
mény, nehéz, de örömteli munkánk és az egyéni gazdálkodás közötti
során hogyan bontakozik ki étét, óriási különbség. Látható a Szov.
tünk hazánk soha nem ismert fej- jetuniótól kapott gépek fényképei,
lődése. gazdasága.
Bemutatja a melyekkel jelentősen megváltoztatkiállítás a nehézipar, az építőipar, tuk a földjeink
terméshozamát.
a könnyűipar, mezőgazdaság fejlő- Látható a tiszalöki vízmű erőmű,
dését, Különösen megragadja a.z amely hatalmas terü'eteket öntöz,
ember szemét a színpad előtt lévő gyárakat hajt, városokat és falvaSztálinváros dombormű terve. Ez kat világít.
a kép bemutatja a hajdani Fenteié
Ezen a kiállításon Számtalan dol
mellett épülő szocialista várost, A gozö mondja majd: soha ilyen eredváros a dunaadonyi kanyar mellett ményeket nem láttunk még! Valóépül. Látható az utcák pontos be. ba® így va n ez, a Sztálin-műhöz
osztása, a munkáslakások, gyárak, h?son'ó kohászati központunk még
iskolák, kultúrházak. Ilyen lesz a soha nem volt.
Ilyen duzzasztóSzlálinváros, ezt mutatja ez a kis gátunk, mint a tiszalöki, sem volt
dombormű.
még soha. Mi minién eddigi maKözvetlenül a dombormű felelt gyar nemzedék előtt, ismeretlen
láthatók azoknak a gépeknek a feladatokra vállalkoztunk, amikor
rajzai, amelyek dolgoznak Sztálte- ötéves tervünk célkitűzéseinek vég.
városban. Mindjárt jobbról a Szie- rehajtősához fogtunk.
menS-Martin kemencétől egészen a
A kiállítás azt mutafia. hogy a
vil'amos energiát Szolgátató erő- magyar dolgozók megálBák helyüműig minden gép.
ket az építés frontján.

Újabb lendületet adott az iskolai munkának
a szegedi pedagógusok eredményeinek
és hibáinak felvetése

Hogyan tegyünk
Szép szokássá vált hazánkban,
hogy szocialista építésünk nagy
ünnepeit munkafeiajánlások tel.
jesífésével ünnepeljük meg Most
is, Rákosi elvtárs 60. születés,
napja évfordulója
közeledtével
dolgozóink vállalási tesznek, amelyekkel olya® feladatokat oldanak
meg, amelyek meggyorsítják, még
eredményesebbé iesz'k a termelést. A termelés növelése, „ hősies munka a leg^z-bb ajándék,
amelyet szeretett Rákosi elvtár
sunknak adunk.
A felajánlások döntő többsége
azt bizonyítja, dolgozóink komo.
lyan vették a fe'aján'ásrk te!je
sítísét- Gc'rállcmása'nk vállalták
hogy határidő előtt fejezik be a
gépek javítását, hogy a tavaszi
mezőgazdasági munká'aíokat zavartalanul végezhessék el. Termelőszövetkezeteink
vá'taRák:
megszervezik a
brigádokat, a
munkacsapatokat A vásárhelyi
D.-zsa-ternv Iőszüvetkezet az egye.
di takarmányozás bevezetésével
8 literről
9 literre emeli a
szarvasmarhák tejátlagát március 9-re. Ezek mind olyan konkrét
vállalások, amelyek m e g m u V á k
hogy mit akar a tszcs, a gépál'o.
más végrehajtani, hogyan „karja
munkáját megjavítani.
Ezek a
vál'ahísok mél'óak Rákosi elvtárs
születésnapi évfordulója tiszteletére.
Néhány termelőszövetkezet azonban még mindig nem értette meg
a felaián'ások te-ta'^á*. Olya®
fe'ajánlásokat tesznek, ame'yek
nem vállalások, meri nem lehet
teljesíteni aTpr'. m—t

munkatelajánlást?
a teljesítésüket leellenőrizni. A
vásárheíyi Szfc'hánov-termelöcso>
port pé'dául vállalta, hogy „megsz'lárdília a
munkafegyelmet".
Hogyan? Több termelőszövetkezet azt vá'lalta, hogy „megszervezi a munkáját."*—Hogyan7 Erre ezek a felajánlások nem adnak
választ. Azok a fe'ajánlások. amc
lyek csak úgy „általánosságban"
azabják meg a feladatokat csak
arra jók. hogy a terme'őcsoport
elmondhassa.
hogy ..munkafeL.
aján'ást tett" De hogy mit, azt
nem tudja, mert a „munka helyes
megszervezésén*' sok minden érthető.
Ennél a kérdésnél fel kell vetnünk a járási mezőgazdasági osz_
tályok szerepét a felajánlásokban. A járási mezőgazdasági o»ztá'vok m'ért nem segít'k ter.
me'03zövctkezete'nket » felaiárvá.
sok megszervezésében? Az osztályokon dolgozó elvtársaknak ismern'ök ke'l a tszcs mnnká'át,
tndn'ok kel', hogy a tszcs.ben
me'yik terüMen va® lemaradás.
Olyan segítségei l eli nvniten'rk
az oszté'voknak. hogy fe'htoják
a tszcs figve'mét arra. hogy mi.
'yen felajánlás 'enne a leg' e znosehh a termelficsnport számára.
R á W ' i elvtárs szü'etésnanl év.
fordu'óján
doVozótnk hils'+én
számolnak majd be arról. hogyan
javították meg munkájukat, milyen módszerekkel értek et k'ma
gas'd eredménvt. A esnnTádmegvel ferme'ő'zöve'keTe'eket
akkor töltheti el Ilyen büszke
érzés, ha ők ls konkrét eredmé-

Egyénileg d o l g o z ó szegedi parasztok
a begyűjtés h a t á r i d ő előtti teljesítésével
k ö s z ö n t i k R á k o s i elvtársat
Szeged dolgozó parasztjainak 'eg.
jobbjai is mind szélesebb rétegekben mozdulnak meg. hogy a mun
kásosztáiy példamutatása nyomán
felajánlásokkal, hazafias kötelezettségeik még fokozottabb teljesítésével
köszöntsék népünk szeretet? vezélét, Rákosi elvtársat. Az üzemek,
termelőcsoportok felajánlásai után
mindjobban kibontakozik az egyén.'eg dolgozó parasztság felaján'ási mozgalma is Rákosi elvtárs születésének 60. évfordulója tisítele
tére.
Legújabban Kalmár Antal Mórautca 40. szám a'atti do'gozó paraszt
vállalta, hogy 10 százalékkal tiVteljesíti idei baromfi, és tojásbeadási
kötelezettségét. Komócsin
Lajos.
Móra-utca 22. szám alatti dolgozó

paraszt is hasonló felajánlást lett.
de még az? is megígérte, hogy határidő előtt 15 nappal teljesíti ezt
a vállalást. Ugyancsak 15 nappal a
határidő eiőtt tesz eleget kö'.etezctt
ségénck Blcók,József. Faragó-utca
26. szám alatti
dolgozó paraszt.
Szegszárdl István, Katona-utca 4.
szám alatti dolgozó paraszt azt vál.
lalla, hogy egész évi 'lojásbeadását,
va'amint
félévi
baromfibcadittét
március 9 re, Rákosi elvtárs szüte.
t'esnapjára teljesíti. Katona Pál 11
holdas, Tolbuchin-sugárút
104.
szám alatt lakó dolgozó paraszt is
példamutató fe'ajénlást tett: első
negyedévi tojás, és baromfibeadási
kő'e'ezettségét március 9-ig tejesíti,
ezenkívül a 'tavaszi vetést határidő
előtt elvégzi.

FIATALOK,
JELENTKEZZETEK M I N É L T Ö B B E N

BfiNYASZNlK!

A zt hiszem, nevemet sokan is- mmnikás hal meg, de most a munAz áítalános iskolai oktató- és | A reális éleire való nevelés el
mariik Szegsden Itt dolgoztam kásvédelmi berendezések olyan tönevelömunka ismét komoly léoést sem képzelhető a napi politikai, a Szegedi Vasöntödében hosszú kéletesek, hogy egyáltalán nincs bátett előre a fejlődés útján. A Sze- gazdasági cs társadalmi problémái; évek:® át. mig Rákosi elvtárs be. nyaszereocsétliEnség.
gedi Pártbizottság a Pártoktatás ismerete nélkül. A pedagógus min- szódét intézett za ifjúsághoz, hogy
A dolgozóik állama, gondoskodik
Házában
megtartott
értekezleten dennapi munkája ál aj szaros kap- jelen Ikezzünk a bányákba. Én is
is, hogy a bányászoknak
nyújtott kiértékelést az isko'ákban csoltaiba kerül az élettel, az étet hallgattam Rákosi elvtársnak ezt a arról
folyó neve'.őmunkáról. Megállapí- | minden problémájával, hiszen em. beszédét és elgondolkoztam a hal. munka után tökéletes pihenőjük legyen. Gyönyörű lakása van minden
totta, hogy nagyon komoly fejlő- bért formál, aki a problémák elő- lot lakom.
bónyáysnak és az üzem rendes eldés mutatkozik minden iskoláinál idézője, de megoldója is. Az önképAz ország a felszabadulás 6te látásról is gondoskodik. Háromszori
az öntudatos fegyelem megszilár- zés, a szakmai és ideológiai tudásán
dítása és a tanulmányi színvonal : felül alaposan tanulmányoznia kiell egyre épül cs 6z'pül. Két-három napi éUtazásért mindössze 8 forint
emelése terén egyaránt. Az isko- a rrtipi sajtót.
hetenként újabb és újabb gyáraik, 90 fillért fizetünk és elmondhatom,
lai nevelőmunka fejlődésének, eredüzemek emelkednek a magasba, hogy az ellátás olyan tökéletes,
ményeinek
megállapítása
meg- i Helyesen ébresztették fel a peda- amelyek egyre több és több szenet amilyennek csak lenni kell. A felnyugtató volt minden pedagógusra. I gógusok a dolgozók gyearadceiben kérnek a bányászoktól. így haiá- szabadulás előtt a bányászok kézMegnyugtató volt azért is,
mert a továbbtanulási kedvet — amint a rozliam el msgamat arra, hogy én, zel. csákánnyal dolgoztak naponta
láttuk, hogy a pártunk figyelem- [kiértékelés megállapította —, de a Szegedi Vasöntöde dolgozója, je- hosszú időket, niohéz fizikai munka
mel kíséri nehéz és féelösségtel- a szülőik felé is tudatosították en- lenlktazem
bányásznak az Ózdi árán. Ma viszont modern szovjet
j nek sziikisége~s<ágét. Az eddigi ered. Szénbányába.
jes munkánkat.
gépek végzik a dolgozói; helyett a
| menyes munkároalk a továbbfejlesz.
munkát és a bányákban egyá'taián
Az igazgató egyszemélyi felelős- . tése előreláthatóan rjam ütközik ne.
1951 szeptemberében indult el ve- nincs nehéz, megerőltető munka.
nem szabad
szétaprózni sége a neve'ömuiíka ál andó javu- hézségekbe.
lem a vonal a bánya felé és én
3951-ben kerültem el Szegedről.
lásának egyik alapfeltétele.
Ezen
as erot.
Az oktató- ée nevelömunka az is- egész úton azon gondolkoztam, vaj. Azóf a nagyon, megszerettem a báa vonalon a szovjet pedagógusok
jon
mi
vár
rám
egy
egészen
ismePersze Sándor bácsi végül mégis tapasztalatait a magvar viszonyok- i kolai alapszervezetek élelrehSvá-a retlen munkahelyen. Dobogó szívvel nyász munkát, mert lálom, hogy ötmegértette és rögtön azt tudakolta nak megfelelően alka'mazluk.
A óta íendűtatesebb fejlödősrieik indult. lép lom le a vonat lépcsőjéről és irtwi éves tervünket csak akkor teljesíthogy mivel az ő feleségét operálni munka további javítása szükséges A pedagógus szefttnservezet segí'.ső- sokíial után® jelen ikeztem új mun- hetjük maradéktalanul, ha az <ddi.
| gát a nevelőmiumka terén eddig
ginéi fe sokkal több szenet száll íkellene, segítene ezen rögtön az és természetes.
I gyakran hiányoliulk. A folyamaiban kahelyemen. Eligazítottak és én
OTI, azaz a tezcs-lagság.
Az isko'ai fegyelem terén mutat- i lévő átszervezés után előrelátha- másnap munkába álltam. A régi iunk népgazdaságunknak.
fizetésem havonta 1200—
Am kor a büszkefejü, fiatal Makra kozott lazaságok nagyrészt kiküszöszaktársak szeretetlel fogadtak és iÍVfa
u
Gézát megkérdezték, hogy minek bölődtek. Az oktatásra való alapos tóan több konkrét segítséget nyújt megmutatták minden csínját-bínját
1300 forint. Szénen, motelek
majd
a
pedagógusok™:!;.
6Zánta rá magát, igy kiáltott fel: j fe'késziülés, az órák 6zakmai
és I A tettreCcé^z szocialista ember ki- a bányász mesterségnek. Én lelke- belőle s eltávozásom óta felruhúz— Azért, mert a régi csoportta- módszertani
követelményeknek alnlkíl&na, ön'udalos fegyelem meg- sedéssel dolgoz om és harcoltam az- kod'om fizetésemből.
gok mind tele vannak bortni, pálin- megfée'ö levezetése a legjobb fe- !
Szegcdi fiataloki Kértek benneteért. hogy minél több fekete gyé.
kával. nekünk meg ha a fogunk gye mező eszköz. A növendé.k ér- szilárdítása, a tanulmányi színvonal mánt kerüljön fel a föld alól, a ket, minél többen jelentkezzetek a
fáj, akkor 6incs.
| deklődésének felkeltését és leköté- emelése, az alkoiásvágy felébresz- gyárakba. Már az első hónapba® bányákba, hogv a széntermelés nöLett ezen aztán nevetség. Míg sét a lói előkészített tanítási órák tése, a nevelőmunkának eredménye- 900 forint volt a keresetem.
velésével is bi-to-íih'ssuk ötéves
Berta Józsi bácsi, az újonnan ala b'zonyíl ják.
A
pedagógiailag, sebbé téteta vógell komoly gondol
tervünk rnsra "k'alan teljesítését.
kell
fordítanunk
az
úttörő-önkor,
"P
égen
hisflio'tam
arról,
hogy
kuli Petőfi.tszcs elnöke is felemel- ; szakmailag és Ideológiailag jól kép1
máryaaí
teljes
kiépítésére.
Jó szerencsét!
napirenden
voltak
a
bányász.
te gondterhelt arcát, amint a belé- • zell neve'őnek kevés gondja van
| a fegyelmezéssel. A szegedi
ne- Pártunk iránymu'alá'a, a hibák szerencsétlenségek, a tőkések nem
Da'lel:
András
pési nyilatkozatokat számlálta,
csapat-csillés. Ózdi Szénbánya.
— Nicsak, mi'yen bánatos! — I velők továbbképzése terén a Párt- feltárása ós azok kiküszöbölésére törődtek azzal, hogy naponta hár.y
mond la rá a cigarettafüstben va- b'zctt.ság megállapítása szerint, bár .adolt konkrét útmutatása, segítsége
! mutatkoznak
még hiányosságok, i újabb lendületet adott az iskolai
laki.
— Nem csoda 1 — felelt rá egyI mégis kcmo'y fejlődés tapaszta'- .munkának és fokozta minden nevelő
to.
Borsos Sándor nevü őszeshajú gazda. j ható. A nevelők 80 százaléka
munkakedvét isi
-— Én m nden kínkeservemet, gon- ; vábbképezi magát ideológia), szakNyéki
Ferenc,
mai
vonalon,
valamint
a
szovjet
domat. amit a 12 ho'dammal meg
a Földműves-utcai általános I „ T I R T Ö S B É K É É R T , N É P ! D É M O H R f i C - A É R T "
éltem, most a termelőszövetkezeti pedagógusok módszereinek tanul1 mónjtozásával.
iskola igazgatója.
elnökünkre hagyoin.

A békéért folytatott harc hűséges segítőtársa
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Kolhoz szanatórium
.4 Szovjetunió
1951.
évi
állami
tervének
teljesítésénél
újabb
halaXű
mas eredményeket
ért el a
kultúra
és közegészségügy
fejlesztése
leién
is. 1951-ben 887 főiskolán
1,856.000
hallgató
tanult.
108.000-rel
több,
mint 1950-ben. 1951-ben a
Szovjet-!

HtM.ri.fa.lwm fa Ö* helyen nyílik
"

unióban SIÍO.OOO különféle
könyv,
Értesítjük a politikai gazdaságtár működéül,
ezelmek
könyvállomátan-szakon taniuló középkáder egyénya több
mint
hétszázmillió
pél- ni tanulóinkat, hogy részükre febdány. 1951 nyarán több mint öt- ruár 9-én, szombaton délután fél 5
•ríiülió gyermek
és serdülő
fiatat órai kezdettel az Iparostanuló isüdült
táboroicban,
gyermekssanató • kolában tanulókört tarjunk. Kérjük
rirxmokban.
az elvtársak ponlos megjelenését.
Értesítjük a Bolsevik Párt történetét
tanulmányozó
középkadpr
egyéni tanulóinkat, hogy részükre
február 10-én. vasárnap délelőtt 8
órai kezdeltei konferenciát tartunk
a IV. témakör 3 heti anyagából. A
konferencia helye I.től X-ig Radnóti-gimnázium. Xl-től X V I I . i g az
Építőipari Technikum. Kérjük az
elvtársak pontos megjelenését.
Agit.

prop.

osztály.

Értesítjük a Sztálin elvtárs élet.
rajzát tanulmányozó
elvtársakat,
hogy részükre megérkezett a IV.
számú anyag. Átvehető a Pártoktatás Házában.
Aglt.-prop. osztály
Folyó hó 9-ón, szombaton délután
2 óraikor Kálvin-tér 6. szánt alatta
pártnapi előadók részére értekezletei tartunk. Kérjük az elvtársait
megjelenését.
A „Vörös Október" kolhoz szanafórlumában a Z üdülő kplhozparasztok
a rádió adását hallgatják.

Az elmúlt évben tovább
bővítet,
lék a kórházak
gondozóintézetek,
üdülSolthnnok
hálózatát
*». A szavatóriumokban
és
üdülőotthonokban
18.000.rcl emelkedett a
férőhelyek
száma. A gyógyszerek,
orvosi célokra használt gépek és berendezé-

sek termelése
1950 »ez
viszonyítva
36 százalékkal
növekedett,
ami lehetővé teszi az egészségügyi
intézmények
legújabb
felszereléssel
és
orvosi
célokat
szolgáli
gépekkel
való
ellátását.

Agit.

prop.

osztály.

Értesítjük a Szlálin elvlárs életrajzát tanulmányozó
középkáder
egyéni- tanulóinkat, hogy részükre
február l l . é n , hétfőn déíután 5
órai kezdette] a I I I . témáikor 2 heii
anyagából sze nináriumot
tartunk
az Építőipari Technikumiban. Kér.
jük a feltétlen megjelenést.
Agit.

N

osztály-

A P I R F N D

SZOMBAT, 1952.
Szabadsáq,

prop.

FEBRUÁR

MOZI
6 és 8:

(február 14 ig).

9. ;

Nyugat! Övezet

Vörös Cslllaq: 6 és 8:
Nincs béka
az olajfák alatt (február 14-ig).
Fáklya:
5 órától
folytatólagost®:
Bakony. — Séta Varsóban. — Budullnek, a gonosz
madarász
(február
10-ig).

SZÍNHÁZ
Délután fél 4: H a r m i n c
ezüstpénz
Honvéd előadás.
Este fél 8: Harminc ezüstpénz, József Attila bérlet (8).
TAJ SZÍNHÁZ
Este fél 8: Riqolettó (Hódmezővásárhely).

dolgozók
általános
SZEGEDEN

A dolgozók általános tanfolyamai
jelentős mértékben segítik e|ő aa
általános művel Iség megszerzését.
A nagyobb tudás nagyobb munkateljesítmény elérését is lehetővé teszi, ezért a szegedi áltaíános isko.
Iák felkészültek arra, hogy a nagyobb műveltség és iskolai végzettség megszerzését minden dolgozó
számára lehetővé tegyék. Februárban Szegeden a következő iskolákban nyílik meg a dolgozók általános iskolai tanfolyama: Csongrádi,
sugárúti iskola, Gutenberg-utcai iskola, Dózsa György általános iskola, Rókusi és a Földműves-utcai
általános iskolákban. A dolgozók
általános iskolai tanfolyama
IV.
osztály elvégzése után veszi fel a
hallgatókat és lehetővé teszi, hogy
15 hónaip alant az általános iskola
V—VIII. osztályú
bizonyítványát
minden dolgozó megszerezze. A bi-

^

iskolája

zonyítvány bármély középiskolában
való továbbtanulásra jogosít.
A párt és kormányzatunk nagy
gondol fordít arra, hogy a legszükségesebb általános műveltség megszerzését minden dolgozó számára
lehetővé tegye, ezért a Városi Tanács Oktatási Osztálya felhívással
fordul a szegedi üzemek és válla,
latok vezetőihez, hogy a maguk részéről is segítsék és támogassák as
iskolák szervező munkáját. Az érdekeli dolgozókkal való személyes
elbeszélgetés végett a pedagógusok
felkeresik az egyes üzemeket ér
vállalatokat.
Felhívja a Városi Tanács az érdekelt dolgozókat, hogy a megjelölt
iskolákban mielőbb jelentkezzenek
felvételre, az üzemek vezetőit pedig
kéri. hogy a dolgozók jelentkezését,
valominl a tanfolyamom való megjelenését segítsék elő.

Az ország egyik legmodernebb
téglagyára lesz a szőregi kettes telep
A csongrádmegyei téglagyárakban megkezdték az előkészületeket
a termelés folyamatos biztosítására.
A megye 11 telepe közül háromban
már január közepe óla folyik a
termelés. A telepek valemennyi gépén generál javítást végeznek. A
szárítók befogadóképességét 40 százalékkal növelik. Az üzemek kisvasút sínhálózatát átépítik.
Új gépek, új üzemrészek biztosítják a termelés folyamatos emelkedését. így például a csongrádi te.
lepet új gépekkel szerelik fel. A
szegedi egyes tielep 50 ezer darab
napi teljesítményű tégferpréselőgépet kap. A dolgozók szociális ellátásának biztosítására öt telepen létesítenek fürdőt és üzemi konyhát.
A szovjet téglagyárak min Iájára
három és félmilliós költséggel átépítik a szóregi kentes telepet. Az
üzemet modern gépekkel szerelik
fel. A Kelier.féle szárítóban lépcső-

zetesen rakjak a téglát, ezáltal jobban éri a levegő és gyorsabban szárad. Az eddigi szárítóknál állag háromszor kellett egyik helyről a másikra szállítani a nyers téglát. Ez
sok munkaerőt vett igénybe éa
gyakran eltörölt, vagy el nyomorodon a tégla. A Keller.szárílásná] «
tégla azokon a léceken szárad ki,
amelyekre először rakják. A tégla
minősége javul és jelentős munkaerő szobádul fel. A telep kapadtás a
az 1951. évihez viszonyítva 300 százalékkal növekedik. Ötven szemé,
lyes munkásszálló. 200 dolgozói be.
fogadó kultúrterem és modern fürdő biztosítja a dolgozók kényeknél.
A megye tégl-'~""írenban a közel
8 millió forintos
uházással és a
Duvatnov.féle gyorségetés bevezetésével az idén 25 százalékkal emelkedik a termelés az elmúlt évihez viszonyítva.

Magyarország—Svédország vegyesválogatott 1 4 : 6

A
magyar
válogatott
győzelmeit nagyobb kúzde'em az EurópábaJnolc
magyar
Kárpáti, Erdei Horváth, Farkas. Bu- cjölin es Plahl között í o ' a
dai. Papp s Fazekas szerezték.
Ju- vezetők véleménye szerint csapatunk
MUZEUM
I
még
ebben
az
arányban
is
rászolhász.
Plahl
és
Kapocsi
vereséget
Fejlődéstörténeti
.ep tómű vésze ti és
népi cserepesség
kiállítás/
délelőtt szenvedett A mérkőzést ötezer néző gált a győzelemre s ez annál ls értékesebb
mert.
ellenfelünk
a
legelőtt,
hatalma®
érdeklődés
mellett
9 órától
délután 3.fg
szombat és
•
rendezték meg. A magyar
együttes erősebb svéd válogatott, amelyét
vasárnap délelőtt 9.től l . l g .
m'nden tag|a szívvel-lélekkel küzdőt', svédek kl tudnak állítani.
KÖNYVTÁR
különösen ltárpá'i Horváth,
Farkas.
Egyetemi. Délelőtt
10 órától
este Papp és Fazekas küzdött Igen lói. A
An*sztaszije Zlhina kolhozparasztsszony gyógykezelésben részesül „ 9 óráig
(Könyvkölcsönzés:
12-tő, svéd lapok nagy elismeréssel írnak
G E R V A I N É . F A R K A S GIZI
„Vörös Október" kolhoz szanatóriumának fiziotherápiás rendelőjében. 6.1 g)
a magyar csapat
te!|esítményéről
és
B E J U T O T T A L E G J O B B NÉGY KÖZÉ
Somogyi:
Köznapokon
délelőtt ll) egyhangúlag megá'lapí Ják,
hogv
vül
a
,
Vörös
Októberkolhoz
sa.
órától
délután
5
lg.
m
g
y
a
r
válogatott
ökölvívó
együttes
A Kirov területi „Vörös
Október
B o m b a y . Pénteken délután az a s z Jelenleg Európa
legjobbjai
között ta'ltenisz
adásait 'is közvevllágbalnoksá 'on
a
női
kolhoz erdei szanatóriumában
té- ját rádióállomása
f o g a i helyet
A lapok részletesen egyes negyeddöntője
során
Farkas
títi.
len a kolhozparaszlok,
nyáron
a
IDÖJARASJELENTÉS
fog'alkoznak tíz egves találkozók le- Gizi legyőzte a Japán Nlshtmurát s
A kezelésre szoruló
kolhozparasz.
folyásával s megemlítik, hogy a leg- bejutott a legjobb négy közé.
gyermekek
üdülnek.
A tágas,
kéVárható időjárás szombaton
estig:
minden
gyóyyszeköz Felhőátvonulások,
nyelmes szobákban
mindig
friss új- lok számára
többfe é
havazás,
áll, hogy
egészségüket nava.es/, es— mersexeii, idonxent
ságok. folyóiratok várják az
üdülő rendelkezésre
K i t ű n ő e r e d m é n y e k az úszóversenyen
élénk déli, délnyugati, m a i d nyugaíikel. Á rádió a moszkvai
adáson kí- helyreállíthassák.
é1sza:<nyug;\ti szét A I őmérséklet átCsütörtökön tartották meg az úszók ! (Haladás) 1:23.8; 100 h á t 1. Törzsi
rr.ene i eme l'.edés után süllyed.
(Dózsa) 1:21: 100 Ifjúsági,
pi'langó
F c b r . á r l - : n , szombaton a várható pontversenyének harmadik rész:,
több 1 Reök (Petőfi) 1:15;
100
serdülő,
na.;l
középhőmérséklet
az
ország Városi Fürdőben. A versenyen
kiváló
eredmény
szü'eeM.
melynek
B
É
K
E
I
R
O
D
A
H
Í
R
E
I
egész területén 4 fok alatt lesz.
gyors 1. Tő'gyes (Petőfi) 1:31.4: 100
MNDSZ HÍREK
magyarázata az úszók tó
f o r m á j á n •serdülő, hát 1 Vajía! (Pe'őfH 1:23;
Felhívás a békebizotlsáqok titkáraihozl
kívül az uszoda' rövidsége is Ered- 100 serdülő, gyors 1 Szendrei
A Postás MNDSZ csoport
m a délII.
Ér esltem a béke titkárokat. hogy a
mények: 100 férfi, gyors 1. Keménután 6 érakor ünnepélyes
nőnapot
Ma
mutatkozik
he
legújabb
beszédvázlat,
a
klsgyű
ések
dl (Dózsa) 1:03.8: 100 hát 1. Benkő , (Pe'öfi) 1:14.2: 50 serdülő, gyors 1.
tart.
.
1
Vajtal
(Petőfi)
36:
50
úttörő
mell
anyaga megérkezeti, me'yeket sürgő(Haladás) 1:13: 100 Ifi.
gyors
1.
a
Pataki-énekegyüttes
SZABADSAGHARCOS HÍREK
sen a Tanácsháza portáján át lehet
Szen'k'árai (Dózsa) 1:06 4. 100 pil- j 1. Horváth (Dózsa) 42.6. 50 úttörő,
venni.
langó 1. Lombos (Haladás) 1:10,
100 gyors 1 Szálai (Petőfi) 34.2 A pontiA Magyar Szabadságharcos SzövetA Szegedi Nemzeti
Színház öt ifjúsági, hát 1 Csapó II. (Haladás) verseny á'lása: 1. Petőfi 647. 2. HaA
V
Á
R
O
S
I
T
A
N
A
C
S
H
Í
R
E
I
ség szegedi városi bizottsága
O-én.
tagja:
Kollár
Lívia,
Miklóssy 1:23.8; 100 ifjúsági, mell 1. Farkas ladás 294. 3. Dózsa 230 ponttal.
dé u án
6
órakor
Petőfi
SándorFELHÍVÁS
György, Olgyai Magda, Pataki
Béla
sugárút 6. szám alatti
székházában
Értesítőm a lótulajdonosokat.
hogy és Váradi
Árpád
vokál-kvinlcttet
A Kerékpáros
Szövetség
áj
vezetősége
Zrlnyl-estet rendez, melyre k é r j ü k a
a Szeged-Rókusi Mesterséges Megler- alakítottak.
ragok feltétlen megjelenését.
Az együttes műsorát a
mékenyi ö Állomáson
a
fedeztetés
A
Szegedi
Kerékpáros
Társadalmi
.
edzőtanács:
Noel
és
Kopasz
legkedveltebb
szovjet
és
magyar | Szövetség alakuló gyűlésén a' követ- György, szervező Zoltán
MSZT HÍREK
megkezdődött.
bizottság:
Joachim
számokból
állította kező vezetőséget választottak m e g : Brúnó és Bognár János, fegyelmi biFe hívom a lótulajdonosokat,
hogy könnyűzenei
Az MSZT székházban (Horváth Mi- kancáikat a fedeztetésre vezessék elő. össze, ezenkívül
ők maguk több hu, J ó z a e f ' helyettes Csá- z o t t s á g . K o p a s z György. Bognár Jáidőpontja
mindennap
hály u 3. sz.) február 3-án megnyílt A fedeztetés
nyi Antal, titkár Kopasz Sándor, hef
moros
számot
írlak.
Az
énekegyütnos
a Gorkij-könyvtár. A szovjet
szép- I délelőtt 9 óra
- Joachim Brúnó. Tanai János és
a jövőben ki akarja bő- lyotles Farkas Ferenc. MHK relelös és
| A fedeztetésre elő
nem
vezetett tes műsorát
sa'Jtó-propaganda-felelős
Elek
László.
I
Farkas
Ferenc.
'roda'om és klasszikus m ü v e k mint- kancák tulajdonosai ellen, a 2 éves víteni
Szeged életéből
feldolgozott
egy 6 ezer kötete v á r j a az érdeklő- állattenyésztési terv
veszélyeztetése jellegzetes,
humoros. szatirikus
daR Ö P L A B D A
dő dolgozókat. Könyvtáróra
minden miatt az eljárást meglndlttatom.
lokkal.
Bemutatkozásukat
ma,
hétköznap délután 4 órától 8-lg.
szombaton
este
11
órai
kezdetlel
renA
téli
terem
röplabdaba'lnokság
va- Szegedi Kender II—Juta ÚTI. o női);
VB.-elnök
dezik meg a Hungáriában.
Terveik s é ' n a p i fordulójának műsora: Róku-4 12.50: lenszövő—Haladás (II o. női);
13: Honvéd—Postás (I
13.35: Haladás—Szegedi Kender I (II
műsorukkal
sorralátogatják tornacsarnok:
HASZNÁLT deszkák és két tetőkibúvó MEGBÍZHATÓ főzőmindenest felveszek. szerint
•> férfi); 13.45: Postás—Dózsa (1 o. o. nő!); 14 25: Postás—Lenszövő (IIL
Jelentkezés: déleté.t 9-10 között, dr. majd a szegedi
üzemeket.
abiak eladó Veresács-u. 1.
női).
14.30:
Makó—Lendület
(1.
o.
női);
o. férfi); 15: DÉMA—Mórahatom (III.
1IALÖSZ0BABUT0R eladó Oroszlán-u. Kiss A r p á d n é . Menhely-u. 7.
15.15: Lendü'et— Makó (I. o. férfi).
SZÁMTANT és
helyesírást
tanltok.
4 I. 5.
I ugyanott gépírást
Radnóti-gimnáziumban: 10:
Loko- o. férfi); 15.35: Lenszövő—Mórahalom
vállalok.
A r a n y BRIKETTET, szenet.
vagy
kokszot
KETTŐ ikorablak eladő. Pálfl-u 54. I János-u. 5. 1 4; délu án 3—5
motív—Meteor (II o.
férfi);
10.45: (III. o. férfi); 16.10: Honvéd II.—Mó! vennék. Csanádi. Sztálln-krt 47. rö- OKTSz—Dózsa (II. o. női); 11.30: Len- j ráhatom (III. o női). 16.50: Fáklya—
KLADÓ Jókarban
lévő
itarlkahajös KÖZTISZTASÁGI Vállalat.
Pacsirta-u. vidáru üzlet.
1
1
v j r r ó g í p . Érdeklődni Vass Mihály ko- 1. szám, ú t t i s z t t ó dolgozókat
szövő—Textilművek
(II
o
női).
12 15: Mórahalom (III. o. női).
alkal- KERESÜNK lakásokat,
minden
mivá-snál
Feketeszélen
maz.
re ben vál la'a'ok részére,
készpénzUJ tanfolyam kezdődik
15-én
dr.
sodrony,
betétes fizetés ellenében.
Vidékiek
Iakáslljsenhergné gyorsíró- és gépirólsko- 44 -es ú j CSIZMA,
b i r k ó z á s
csöágy
eladó
Timár-u
8/a
I
ügyét
soronkivül
"n
ézzük
Csongrádajábun. Sz.álm-sétány I .
(MúzeumKETTŐ
d
r
b
új
fl'éfüggöny,
férfi
fe! megyei
Ingatlanközvetítő
Vállalat,
m a . szemben).
Vasárnap
dé'e'őtt
9
órakor
orszá- 1 lyezés várható. A Lokomotív Martit,
kete öl öny. 1 leli aj.ú ap eladó. Cser- Széchenyi-tér.
gos Jellegű egyéni, kötöttfogású, if- Gregusst, Endrődit és Hűhnt. a
MEGBÍZHATÓ, komoly munkaerőt ke- zv Mlháíy-u. 19.
Sz.
h
a
R
ü
i
c
j
/
o
s
a
S
(szegedi)
modern
la
júsági
birkózóversenyt
rendeznek
resünk, 3 személyes háztartásba Le- EGY Jókarban lévő suba eladó. Klaua
kásomat elcserélném
hasonló,
vaqy Szegeden, a Lokomo' ív-stadion torna- Honvéd Kecskemétit és BaranyiL
véclm: Makó. Dózsa
György-u 14. zál-tér 3. Házfelügyelő
Pe őfl Kormányost és Tóthot nevezte
Xetlöszobás budapestivel. „ G á z " feli
termében
az
ország
legjobb
versenySzemélyesen Sztálin krt, 12. I. 4.
| WERTHEIM-szekrény eladő
Oltványi- qére a kiadóba
zőinek részvételével. Eddig több mint be. Eddig a Szombathelyi Lokomotív
LLADó egv Jóállapotban lévő könv- u. 4. szám.
180 versenyző nevezett
be a
ver- 9. a Debreceni Dózsa 8. a Székesfonyü parasz. kocsi.
Tombácz
Antal.
130
kilós
SERTÉS
eladő.
vagy
Jó
fesenyre amelynek során 14 város b'r- hérvArl Lokomotív 15 versenyzőt neRüszke. tanva 7B4
elcserélhető.
Rókusi ff.
kózói mérik össze erejüket, A szege- vezett be, ú j a b b nevezések m é g várMAJOR
Ákos
gyorsíróiskolájában. jőstehénnel
A Délmagvarországi Áramdi versenyzők részéről több első hc- hatók
Bocskay-u. 4. f e b r u á r 12-én ÚJ tan- 74 (Béke-telep).
folyamot Indít.
TAKARMANYRÉPA.
szalma,
polyva,
szolgáltató Vállalat szegedi
BŐRKABÁTJÁT most festesse.
Javít- kukoricaszár eladó
Érdeklődni Hoüzemvezetősége közti, hogy
tassa Csordás börruhakészílő mester- mok-u. o.
Móravárosban, a Kálvária,
nél. Szent Miklós-u. 7.
HAROMLANGU
Csepel
gáztűzhelyet
Szeqedi Petőfi Játékosok figyelem I
meg
Szeged
válogatott—Délvidéki
utcától a Cserepessorig bePLADO. erkélyre, eresz alá. udvarra megvételre keresek. Sajka-u. 11. JedMunkaerő arta'ék válogatott ökölvívó
Fe'kéri a veze'őség
az
1 és
II mérkőzést. A szegedi csapat
való 3 drb fém virágtartó.
Láncon licska.
zárólag. 7 órától 11 óráig,
ellencsanat tagjait, hogv vasárnap
10 én felét négy megye legjobbjaiből állífügg. Clm a: k'adöban
NŐI bunda férfinadrág öt
részből
Vasárnap de.előtt szünetel az
délelőtt fél 1 1 órakor Jelentkezzenek tották össze.
ELADÓ vadonatúj színes. 12 szemé- álló függöny megbízásból e'adó Vaáramszolgáltatás.
a klubhe'vlségben.
Mindkét
csaoat
lyes damaszt- abrosz, 12 szalvétával. léria- ér 4 . fldszt- 1. (udvarban).
társasgépkocsin megy át HódmezőváClm a kiadóban.
3+2 PHILIPS varázsszemes
vtlágvesárhelyre barátságos mérkőzésre.
délmagyahorszAq
elELADÓ nagy, modern íróasztal
kis vő. alig használt. ú| csövekkel,
oo'ttikai naolkjp.
kerek festett asztalka. Iratszekrény, adó. Dugonics-tér 1. Rádiós.
Vezetőség
kihúzható
íróasztal-lappal,
székek. ELCSERÉLNÉM 2 szoba, konvhás laFelelős szerkesztő és klotfős
Ms
Szeged
férfi
törbajnoksága
kásomat. jószágtartás van.
Kálvária
Cím a kiadóban
ZOMBORI JÁNOS
konvliásérl. CseA SZEGEDI Kel'előállomás értesíti a körnvékl 1 szoba,
Az Sz. Postás
vívótermében
ma
Szerkeszti; e szerkesz'íbPofliőg
közönséget, hogy a naposcsibéi gény- repes-sor VII/2.
délután 4 órai kezdetlel bonyolítják
Szerkesztősig: Szeg-d. lenin-u. tf.
'és megkezdődött. Csibe,ár
2.50 Ft .
ie Szeged város 1952-es évi tfúsági
MÉLY gyermekkocsi, kályha, kályhakeresünk napi Szeged-Vásártelefon; 3S-3S és 40-80. — Ejtszokoi szerkesztőié^
előleg darabonként 1 forint.
Te'ep
tőrvívó bajnokságait
csövek nagy faajtó eladók.
Április
Kossu'h Lajos-sugárüt l l l .
Telefon: 4 útja 56.
helyi útra. Jelentkezés: a
leléfon esté 8 tői 34-38
12—49.
Válogatott űkölvlvómérkőzés
Kiadóhivatal: Szeged lemn-u. 4.
Délmagyarország kiadóhivaOLDALKOCSIS bérmotorost keresünk EGY sezlón. sportkocsi, vashordó, 10
vasárnap Szegeden
telefon: 31-14 és 3S-00.
személyes
portalábannapi Szeged-vásárhelyi
útra. Jelont- i üres méhkaptár, 6
Gutenberg-u.
Itezés: a Dólmagyarország
kladóhl- , cellán étkészlet eladó
A rókusi tornacsarnokban
vasárOélmogyar-nxőg
Nyomda. Szeged.
va'alábati.
I 19. szám.
n a p reggel 9 órai kezdettel rendezik
F tféWí ygjető: Prlskm bandáé

•

1

Áramszünet

OLDALKOCSIS
BÉRMOTOROST

