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SZOVJET FILMMEL A BÉKÉÉRT
Az utóbbi évek Borán, kultúráld®
életünk egyik legnagyobb eseményei
közé tartozik az évről-évre megrendezett Szovjet Film Ünnepe. Hetek
óta lelkes készülődés jellemezte megyénk városait, falvait.
Ünnepi
díszt öltölt az egész megye, hogy a
magyar-szovjet barátság megbont,
hatailanságát bizonyítsa, hogy tudatára adjuk az egész világnak: egy
emberként állunk a Szovjetunió vezette béketábor
oldalán.

ismertetnek bennünket
Obrazcov
mesteri bábművészeiével.
A Szovjet Film Ünnepén bemutatásra kerülő szovjet filmeken a
történetein legizgalmasabb jelenetei
elevenednek meg előttünk, amejyek
közül a „Győztesek nemzedéke" című film a z 1905-ös orosz forradadaiom hősi napjait tárja elénk. De
a szovjet filmek megtekintésével be.
járjuk a kommunizmust építő Szovjetunió legszebb tájait a „Virágzó
Ukrajna",
„Szovjet
Kazahsztán",
,Szovjet Azerbajdzsán",
és „Szovjet
Örményország"
című színes dokument filmek előadásain.
A levegő
harcosainak ünnepét éljük át a
.JSztálini
sólymok ünnepe"
című
színes film bemutatásán. A legfiatalabb
nemzedéket is
tanítja a
szovjet film a színes, rajzos alkotásokon keresztül. Az „Utazás a
mesék birodalmában"
előadása; különös élményt jelentenek majd fiataljainknak, de az idősebb nemzedékeknek is.

A legiömegszerűbb művészet, a
filmművészet fáklyavivőjének ün.
nepe, a Szovjet Film Ünnepe kezdődik holnap, február 15-én. amelyet hazánkban még soha nem lapasztalt méretek kőzött rendezünk
meg a
Magyar-Szovjet Barátság
Hónapja keretében. A békéért harcoló tömegek ünnepeit az j elemzi,
hogy a termelő munka nyomán a
pihenés óráiban szórakozva tanuL.
nak, hogy az elkövetkezendő napon
a szocializmus építésévei járó nehéz
feladatokat még nagyobb lelkesedéssel, még önludelosabb áldozat- A Szovjet Film Ünnepén ezek a
vállalással hajthassák végre. Ilyen nagyszerű művészi alkotások kivéünnepet csak olyan nép tarthat, ame- tel nélkül mind a sztálini bólcepolyet a hatalmas Szovjetunió szaba- li lika. első zászlóvivői közé tartozdított fel és amely nép tud is élni nak. A szovjet film mesterei és hő.
a szabadsággal.
Hazánk
dolgozói sei Sztálintól tanulták az ellenségéppen ezért készültek olyan nagy gel szembeni kérlelheletlenség kelelkesedéssel a Szovjet Film
Ütme. Iméniységét, Szlájintól tanulták a hapére. amely a munka, a szabadság, za olthatatlan szeretetét, Sztálintól
az igazi kultúra és a béke ünnepe. tanulták az emberbe vetett mélységes hitet, A mi népünk is SztálinAz
elkövetkezendő
napokban tói loaipta a szabadságát, független,
szebbnél-szebb új szovjet, magyar 'ségét ée nap, mint nap kapja az
és egyéb népi demokratikus filmeket állandó támogatást és segítséget.
mutatnak be megyénk filmszínháAz egész országban tíz. és százzai és ezeken az előadásokon ismét
a szovjet filmek
gyönyörködhetnek megyénk dolgozói ezrek tanulnak
a szocialii3tla<-realista filmművészet hőseitől. A filmszínházak előtt egyszépségeiben. Alig találunk olyan re hatalmasabb tömegben gyülekezdolgozót megyénkben,
akinek ne nek a dolgozók, hogy még jobban
lennének
felejthetetlenül szép és megismerhessék a nagy Szovjetunió
mélyen tanulságos élményei a szov- valóságos életét és művészi filmjet filmművészetről és éppen ezért alkotásain keresztül a szovjet emválik milliók tanítójává, barátjává berek hősi alkotásait.
A művészetről Zsdánov elvtárs a
és harcostársává a szovjet film.
bolsevik eszmék lángoló hevű proEgy évvel ezelőtt a Szovjet Film pagandistája a következőket monÜnnepén Csongrád megye a legjobb dotta: „Biztos fegyver van a keeredményt ért el az onszág megyéi zünkben, az utunkban
álló összes
között a szovjet filmek látogatásá- nehézségek leküzdésére. Ez a fegyban. Egy év alatt
megyénkben ver Marx-Engels.Lenin
Sztálinnak
2,407.052 ember látogatta
filmszín- — pártunk és a szovjetek által vaházainkat. Ez a szám is azt bizo. lóra váltott nagy és legyőzhetetlen
nyitja,
hogy a kultúrforradalom tanai." A szovjet filmművészet alvelejárója a szocializmus építési- kotóinak ós hőseinek minden tevének, de ezentúl motorja is a szocia. kenységét áthatja a kommunizmus
lista ember munkaakarásának.
eszméje. A szovjet film mestereit
A most kezdődő
Szovjet Film ma is Sztálin elvtárs szerető gonünnepén tovább gyarapodik a mozi- doskodása lelkesíti, olyan új alkobajárók, az igazi kultúrára vágyók tásokra, olyan új művekre, amelyek
tábora; a most bemutatásra kerülő méltóak a nagy sztálini korszakhoz,
szovjet filmek hőseinek példamuta- a kommunizmus győzelmes korszatása viszont ismét mind több embert kához.
ragad magával és buzdít mégnaTegyük hosszú időre emlékezegyobb alkotásokra. A Szovjet Film tessé Csongrád megyében a ma
Ünnep egyik kimagasló filmje az kezdődő Szovjet Film
ünnepét.
..Aranycsillag
lovagja". Tutarinov a Százezrek nézzék meg a bemutaSzovjetunió Hőse,
a dolgozókért tásra kerülő hatalmas filmalkotávégzett fáradhatatlan
munkájával sokat, hogy harcainkban, a szociamegmutatja az utat a holnap: a lizmus
építésében,
mindennapi
kamunizmus felé. A „Fények a falu- munkánkban hasznosítani tudjuk
ban" című film nyomán megeleve- az élenjáró szovjet művészet tanedik majd előttünk az észt nép nításait, a szovjet emberek harcos
harca 3 failu socialista átszervezé- magatartását.
sóért, amely napjainkban nekünk is
A kultúra forradalmának hivaszocialista építésünk egyik központi tásos dolgozóit lelkesítse a szovjet
feladata Mindemkit gyönyörködfel film, hogy képesek legyünk mi is
majd a „Nagy koncert" című fim, olyan művek alkotására, mint a
amely még közelebb hozza népün- szovjet emberek. A Magyar-,Szovket a szovjet nép művészeihez.
jet Barátság
Hónapja
alkalmával
vetítjük
filmszínházainkban
azoAz emberiség hallhatatlan taníts, kat a magyar filmeket is, amelyejánaik. Leninnek állít méltó emlékei ket a szovjet példa nyomán
készía „Lenin 1918 ban" című film, tettek a mi művészeink.
Az igazi
amely esz intervenciós évek történe- barátság jelképe lesz az is, hogy
téből meríti témáját. Harcaink si- a legkiválóbb
magyar
filmeket
keres megvívásához segít bennünket ismét megnézhetik
dolgozóink
a
majd a már legendás hírűvé vált kitűnő szovjet filmek mellett .
..Csapajev" című kitűnő szovjet film.
Ha a szovjet filmek tanításai elalkotás. A filmművészet nagysze- jutnak do'-gozóinkhoz és a filmek
rűen szolgálja szórakozásunkat is. hősei újabb nagy feladatok elvégA ,,Cirkusz porondján"
című színes zésére lelkesítenek bennünket, akfilm elvisz bennünket a moszkvai kor elmondhatjuk: a Szovjet
Film
nagycirkusz világába, míg a „Szem. ünnepe maradandó lesz az egész
pillád zizzenésére" és az ,.Aladdin és megyénk, az egész ország életében.
if csodalámpa" című bábfilmek megFaludi Márton

Élüzem lett a Szegedi Fűtőház
Boldog örömünnepélyre gyűltek
össze tegnap, szerdán délutáni a
Mátyás-téri kultúrházban a Szegedi
Fűtőház dolgozói. Az üzem az elmúlt tervév negyedik negyedévének
jó munkája eredményeképpen elnyerte a kitüntető élüzem eím'f.
Mától kezdve a Fűtőház dolgozói
tulajdonosai a hatalmas vörüssslyem
lobogónak és üzemük bejárata fölött
büsricén hirdeti a jó munka diadalát a ragyogó élüaem eshlia-t
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Az élüzem záseló átvételekor a
Fűtőház dolgozói megfogadták, ez
a kitüntetés
arra serkenti őkiet,
hogy még jobb, még ön tudatosabb
munkával harcoljanak a jövőben s
elsősorban azért, hogy necsak teljesítsék, hanem túl is teljesítsék Rákosi elvtárs születésnapjára tett felajánlásaikat.
Az élüzem avató ünnepség lapzártakor még tart. részletes beszámolói holnapi számunkban közlünk.
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Nem marad ígéret a Szegedi Szalámigyár dolgozóinak vállalása

A felajánlások
sikeres
teljesítésével
és új munkavállalásokkal
készülnek
március 9-ére
A március 9-ére tett munkafelaján'ások teljesítése,
illetve túlle'jesítése nagyban hozzásegíti az
üzemek dolgozóit az 1952-es év
első negyedévének sikeres befejezéséhez. A vállalásokban
tett
fogadalmak
megvalósítása becsület kérdése, hisz minden munka.
felaján'.ásban
Rákosi elvtársnak
tettek ígéretet a do'gozók, vállalva,
hogy túlteljesítik elörányzott tervüket, illetve behozzák lemaradásukat.

! többsége máris teljesítette, sőt túlteljesítette Ráko6i elvtár6 születésnapjára tett fogadalmát.
Apró Mihály pé'dául vállalta,
hogy március 9-re 130 százalék he, lyett 140 százalékra teljesiti átlagosan tervét, 100 százalékos minőségi munkája mellett. Apró elvtárs január hónapban
vállalását

196
saáxalékra
teljesítette.

tiszteletére vállalta. Hogy nyolc
dolgozót két hét alatt megtanít a
boncolás műveleteire. Papp Ferenc
már teljesítette vállalását. A nyolctagú boncoló brigád kéthetes álképzés után ma már 104 százalékra teljesíti előirányzott tervét.
A Szalámigyár dolgozói azonban
nem elégszenek meg elért eredményeikkel.
A
munkafelajánlások
teljesítése után újabb.

még saebb vál
tatásokat
A Szalámigyár egyik
legjobb
tesznek.
csontozó ja Forró Antal elvtárs,
aki jó munkájáért sztahánovista
Kiss Ferenc ifjúmunkás például 120
kitüntetést is kapott.
vállalt 15 százalékos
— Továbbra is méltó akarok százalékra
emelést. Az élenjáró dolgozók munmaradni erre a nagy kitüitietésre kamódszerei
segítették Kiss Ferenc
— mondja Forró elvtárs. — Tőlünk, sztahánovistáktól a dolgozó ifjúmunkást ahhoz, hogy ma napi
nép állama többet vár. mint a t'ervteljesítése 150 százalék, tehát
gyengébben termelő dolgozóktól. 25 százalékkal teljesítette túl vállaRákosi elvtárs születésnapjára fel- lását. Kiss Ferenc újabb felajánajánlom, hogy 150 százalékos át- lást tett Rákosi elvtárs születéslaigteijesítinényemet 5 százalékkal napjára. Vállalta, hogy március 9-ig
150 százalékos átlagteljesítményét
emelem.
megtartja, s ezzel a sztahanovista
Forró Antal elvtárs a Szalámi- szintet ig eléri.
gyár egyik büszkesége február
A Rákosi elvtárs szülelésnapjára
5-ig március 9-ére tett vállalását
valóságban
Is eleget
tesznek
tett munkafelajánlások
teljesítése
42 százalékkal túlteljesítette.
ígéretüknek.
A munkajfelajánlások, s egyben máris szép eredményeket hozott
A felajánlások teljesítését komoly, az e'só negyedévi tervteljesitéséért a Szegedi Szalámigyárban. A detervszerű munkával kezdték meg. folyó harcból a munkamódszerát- cemberi 111 százalékos üzemátlag
Eisónek a nyersanyag
biztosítá- adók is méltóképpen kiveszik ré- teljesítményt januárban 114 százasát szervezték meg. Minden üzem- szüket. Papp Ferenc, a Szalámigyár lékra fokozták és február első 10
részben úgy végezték feladatukat élenjáró
dolgozója vállalta az napjában ez az eredmény 115 száa dolgozók, hogy a következő mun- • üzembe bekerült új do'gozók meg-1 zalékra emelkedett. A felajánlások
kafolyamatnál ne legyen fennaka- segítését. Az űj dolgozóknak há- további sikeres teljesítése biztosídás. Ez az egészséges munkafolya- j rom hét szükséges ahhoz, hogy ! ték arra, hogy a Szalámigyár dolmait döntően hozzájárult ahhoz, eSY-€gy művelet alapjait elsajá- [gozói túlteljesítik első negyedévre
hogy a Szalámigyár dolgozóinak í tíiisáfc. Papp Ferenc március 9. i előirányzott tervüket.

A Szegedi Szalámigyárban január elején az üzem dolgozóinak 96
százaléka tett felajánlást Rákosi
elvtárs Sületésnapjára. A teljesítményszázalékok növelésére 265-en,
az anyagtakarékosságra 111-en tettek vállalást. Számos dolgozó csatlakozott a Gazda-, a Röder-, a
Deák-mozgalomhoz és
szebbnélszebb vállalásokkal készülnek március 9-re.
Négy hét telt el a vállalások
óta é6 a Szalámigyár dolgozói bebizonyították, hogy nemcsak papíron, hanem
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JOBB MKAVAL ÜNNEPEÜÜK RÁKOSI ELVTÁRS SZÜLETESNAPIAT
Országszerte hatalmas lelkesedéssel készülődnek dolgozóink
március
9-e, szerelelt vezérük, Rákosi elvtárs születésnapja, méltó
megünnep.
lésére. Ebből a lelkes munkából a
szegedi üzemek dolgozói is kiveszik
részülcet. Kat bizonyítják
munka,
felajánlásaik
is. amelyekről
tudósítóink számolnak be.
A Szegedi
Cipónagykereskedelmi
Vállalat
dolgozóinak
Rákosi elvtárs 60-ik
születésnapjára tett munkafelajáitlássiról Foga® István elvtárs ír. A
vállalat kereskedelmi részleg© a
négyórás mozgalom megszervezését,
Banda István elvtára 1000 daraib
üres cipődoiboz összegyűjtését, s eszel 2000 forint megtakarítását vál.
lalta. Bottyán Andor, Vass Sándor
ós Liptéik Gábor elvtársak vállalták, hogy a gyártási hibásnak mi.
nősített cipőket munkaidejükön, belül hibamentessé átdolgozzák, de
•mellett napi munkájukat is elvégzik.
A Csongrádmeqvei Tatarozó
és Epitő Vállalat
szegedi telepének dolgozói érlekez.
tefen beszélték meg felajánlásaikat Etsó'nek Bodaí István brigádvezető' tette meg brigádja nevében
is felajánlását és vállalta, hogy a
brigád eddigi teljesítményét 20
százalékka! felemelik, ugyanakkor
100 százalékos minőségi munkát
végeznek.
A Szegedi Erőmű
ifjúmunkásai is lelkesen veszik ki
részüket a március 9-iki felajánlásokból. Valentin Istyán géplakatos
ipari tanuló egy „Norton" szekrényes esztergapad szocialista megőrzését. Kirj István ifjúmunkás a
karbantartási munkák megrövidítése érdekében a vihari yhegesztő
berendezéssel történő munkák elsajátítását vállalta- V'armuzsa Erzsébet a villamosszámológép kezelésének gyors elsajátításával készüi
március 9-re.
Boros Sándorné
A Szegedi
Élelmiszerkiskereskedelmi
Vállalat
dolgozói is megtették
felajánlásaikat. Major elvtárs, a 40. sz. hfa.

áruda dolgozója 2 brigáddal
egpült nyekkel készülnek március 9-ike
résztvesz a Röde-r-mozgalomban és
átadja munkamódszerét
a fűszer, megünneplésére. A jobb termebM
árudált dolgozóinak. Józsa elvtárs- eredmények elérése érdekében 7
nak, a 30. sz. áruda
dolgozójának pontból álló
felajánlást
tettek,
javaslatára
vállalták
a Vállalati amelyben a műhelyblokk függő,
dolgozói, hogy március 9-ike tisztelelére minden 2 hétben
békemű, ségt iizemrésziege vállalja, hogy
szakot
tartanak.
május 1-lg elérik a sztahanovista
üzemrész teljesítményt szintet.
A Szegedi Postaigazgatóság
Halmi János
dolgozód be alábbi fogadalmat tették
Rákosi elvtársnak: Vállaljuk, hogy A Víz- és Csatornaműveknél
első negyedévi tervünket 103 számárcius
zalékra teljesítjük, a kerületi ösz. 67 dolgozó tett felajánlást
mennyiségi.
szosített üzemei-számolást havonta 9-ére, ebből 45 dolgozó
egy nappal a határidő előtt elké- 22 dolgozó pedig minőségi
vállalást
szítjük. Az A B. brigádokat mun- lelt. Vállalásaikat
már eddig is igen
kájuk megkönnyítésre útmutatóval
látjuk el.
Biztosítjuk ai szakmai szépen teljesítik a dolgozók. Terhe®
nyütesatorna
továbbképzést úgy, hogy március Béla például 6 tagú
9-ig 15 Szakmai tanfolyamot indí- tisztító brigádja 5.000 folyóméterem
tunk meg.
tervmunkáját
8.000 folyóméter
el.
Bodor János. vágzésvei 160 százalékban
teljesíSzegedi
tette. E brigád ezrei a teljesítményével is Rákosi elvtárs iránti mér.
Szerelésvezetőségi műhely
hetetlen szeretetét fejezi ki.
dolgozói a munkaverseny fokozásáKovács István
val és magasabb termelési eredmé.

A Pravda cikke Budapest {elszabadulásának
hetedik évfordulója alkalmából
Moszkva, (TASZSZ) A • Pravda alatti. Restaurálják a régi emlék„Magyarország fővárosában" címmel műveket.
Felismerhetetlenül megváltoztak a
közli Maligin budapesti tudósítása...
„Február 13-a — írja a tudsító — munkáskerületek. Csepelen villany
jelentős évforduló Magyarország fő és gázszolgáltatással ellátott lakóhávárosa, Budapest történétében. A zak, kultúrházak, orvosi rendelők,
szovjet csapa'iok 1945-ben másfélhó- iskolák épüllek, esti főiskola nyitt,
napi kemény harc után ezen a na.
A város külterületeire új vili<
pon fejezték be a hitlerista csapa- mos járatokat indítottak. Parkokat
tok szétverését és felszabadították telepítettek, sporttelepeket és fürdőBudapestéi.
ket s nagyszerűen berendezett filmA Budapest felszabadulása óta té- színházakat építettek.
tel t hét év alatt nemcsak a város 1950-ben megalakult budapesti váarculata változott meg, de gyökere- rosi tanácsban és a kerületi tanásen átalakult belső világa is.
1950 január 1-én a külvárosokat csokban a lakosság minden rétege:
egyesítették Budapesttel. Megváló, munkások, alkalmazottak, érteimisé.
sni-t a külvárosok és a központ po- giek képviselve van,"
A tudósító a továbbiakban rámulitikai, gazdasági és kulturális egysége
a fővárosi munkások régi tat, hogy Budapestnek épfiéschen
gazdasági és kulturális életében
követelése.
A romokat már régen eltakarítot- nagy segítséget nyújt a magyar nép
ták. Gyors ütemben fötyilk az épít. nagy barátja, a Szovjetunió.
kezés. A Dunán hat híd ível át. \ ,,A magyar főváros do gozói a».
Sztálin-híd két
munkáskeriiletet zal ünnepl'k Budapest felszabaduláAngyalföldet és Óbudát köti össze sának 7. évfordulóját, hogy munkáÉpítik a heted'k Duna.h'dat is jukkal erősítik a békél megsotszo.
Nagv lendü'e'tel folyik a hatalmas rozzák a békés a'kotó munka sikeNépstadion építése. Épül a Föld- reit" — írja befejezésül Mattgin. ,
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Hatalmas méretű Mtakozu sztrájk Párizsban
A francia nemzetgyűlés vitája
Párizs, (MTI). A keddi franciaor
Kiégi U1 lakozó sztrájk hatalmas méreteiket öltött. Az építőiparban a
sztrájk 100 százalékos volt.
A párizsi Gnre de Lyon pályaud
var forgalma 75 százűékkal csókkent és egyes pályaudvarokon lel.
jesen szüneteli a munka.

A széleskörű tiltakozó sztrájk az
összes gáz- és villamossági müvek
re kiterjedt. Sok villanylelepen és
gázgyárban 100 százalékos, a többi
ben 70—80 százalékos sztrájk zntt.
Párizs peremvárosaiban számos

Egy napra
m i n d e n b á n y a leállt a Saar-vidéken
SaarbrUcken, (AILY). Több min*
93 ezer bányász és alkalmazott ve?:
részt abban a 24 órás
tiltatom
sztrájkban, amelynek követke/téb n
hétfőn a Saar-vidék valamennyi bá.
nyájn leállt. A sztrájkotok az siten
tiltakoztak. hogy a francia hányavezelöség elhúzza a békctárgyiláso
kat. A saarvidéki bányászok 15 szá
zalékos béremelést és '.6 ezer frank
egyszeri drágasági pótlékot követelnek.

A saarvidéki bányászok teljes ak.
ciócgységhcn
valósították
meg
sztrájkjukat.
A 24 órás sztrájk tartama alatt a
bányában csak az úgynevezett biztonsági csapatok voltak lenn. A bé
nyászok között sztrájktörő nem vol.,
bár a jobboldali szakszervezeti ve.
zetök minden eszközzel igyekeztek
megbontani a bányászok egységét.

Truman kongresszusi üzenetében bejelentette
a közszükségleti cikkek gyártásának csökkentését

nagy gyár termelése teljesen megáll?.
Ugyancsak nagy aranyokat öltött
a szlrájkmo7galom igen sok vidék'
ipari közpon'bnn.
A bányavidékeken igen sok helyen beszünte tik a munkát. A
Mnsel'e megyei bányamedeuce
dolgozói le'jes szakszervezeti
egységben 24 órás izlrújkot tartollak.
A dé'franc'iaországi Gard megyei
és cevannesi
bányamedencekbén
mintegy 10 ezer bányász veti részt
a sztrájkmozgalomban.
Az északfranciaországi vandevillei
Mariin kemencék négyezer dolgozó
ja továbbra is változatlanul sz'iráj
kol. A sztrájkoló bányászok érdeké
ben az egész vidéken hatalmas arányú szolidaritásmozgatom indult.
A haditengerészet fegyvergyá
gyára'nak dolgozói már hétfőn
24 órás sztrájkot kezdtek. Több
nagy francia fegyvergyárban
te'jcs volt a sztrájk.
A Párizs környék Renault-gyárban a sztrájkotok toriaszokat eme'tek a kapük előtt hogv meggátolják Idegen elemek behatolását a
gyár területére. A rendőrség többször megkísérelte a behatolást azonban a dolgozók ellenállása következtében próbálkozásai sikertelenek
maradtak,

lldvözöliiik

szovjet

vendégeinket

Koosztantyin Ivanovics Szkrjábin
A február 18-án kezdődő Magyar.
Szovjet Barátság Hónapjára hazánk,
ba érkező szovjet kulturális delegáció vezetője: Konsziantyin Ivanovics Szkrjábin elvlárs. a Sztálindíjas akadémikus, a Szovjetunió Tu.
dományos Akadémiájának tagja, a
Szovjetunió Legfelső Tanácsának
küldötte.
K. I. Szkrjábin új tudományág,
— a helmintologia — alapjait fektette le. Még a XX. század elején,
amikor Csimkentben volt ál'olor.
vos, hatalmas területre kiierjedő
kutatómunka alapján felhívta a figyelmet — elsőnek a világon — arra, hogy az é'őskődő férgek milyen
veszélyt jelentenek az ember 'és állat számára. ,,A férgek ajtót nyitnak a mikroba-fertőzések előtt" —
mondotta. Ebben az időben még
senki sem törődött a férgek okozta betegségek tanulmányozásával, a
betegségek gyógyításának kidolgozásával. K. I. Szkrjábin óriási jelentőségű úttörő munkát végzet? ezen
a téren. Fáradhatatlan kutatómunkájával 173 új állati "izervezete? fe.
dezet! fel és irt te. É'ősdteket fedezett fel az emberi Szemben, a
madarak veséjében. E'sőnek fedezte
fel az úgvncvezett halférget, a hal
bőre alatti sejlanyagában. Kutatásai hatalmas területre terjedtek ki:

járt a Kara-Kum sivatagban, örinényorszégban, a szibériai tajgákon. Távol-Keleten,
K. I. Szkrjábin nagy érdemeket
szerzett az orvosi tudomány területén „Az emberekben éa az ágatokban élősködő férgek" című háromkötetes munkája, melyet a Sztátin-dlj első fokozatával tüntettek
ki az emberiség előtt számos, eddig ismeretlen titkot tárt fel. E
könyve ebben a tárgykörben az első volt a világon.
Szkrjábin elsőnek mutatott rá
arra, hogy a férgek elleni küzdelemben nem elég a szervezetet megszabadítani a kórokozóktól, hanem a
szervezetből eltávolított
férgeket
meg is kell scmmisfleni. Az útmutatásai alapján 1935-ben sikerült
ezt a feladatot megoldani a rósz.
tovi terület egvki szovhozábnn. EIsöízben sikerült itt olyan juhnyájat felncve'ni, nmelv teljesen mentes volt az élősdiektöl..
A szovjei kormány magasra értékeli
K. I. Szkrjáb n munkáját:
zászlórend lével, a Mccsnyikov aranyéremmel tüntették ki, 1950-ben Le_
nin.renddel, a Munka Vörös Márciusában pedig a Sztátin-dfj első
fokozatát ítélték oda a szovjet nép
nagy tudósának.

Washington, (TASZSZ). Trumnn új inflációs tüzet az egész gazdasáelnök a kongresszushoz intézett üze gi életben".
netében szorgalmazza az úgyneve. Az ilyen tényezők egy'ke — mondtett i. Vad elem" céljaira szo gáió le", ja az üzenet: „A közszükség eti cik.
melésröl szóló törvény érvényce.ié kek gyártásának elkerülhetetlen kor. A francia nemietqvűlés keddi
0 Mongo! Néni Forradalmi Párl Központi Bizottságának
gének még két évre történő meg. látozása, Igy például a háztartási
cikkek és a gépkocsi gyártása. Nem ülése az „európai hadseregről"
hosszabbítását.
a nagy néii hurál elnökságének
Trumon üzenete szerint nz US \ tudjuk fokozni az élelmiszertermetanácskozott
és a Mongol Népköztársaság minisztertanácsának
gazdasági életében olyan tényezők lést és más fogyasztási cikkek gyár.
A francia nemzetgyűlés keddi ülévannak amelyek ,,az id'án vagy a tását sem" — állapítja meg Truhatározata
sén többek között feiszólat?
Jule*
jövö évben lángralobbanthatják az man.
Moch, volt hadügyminiszter is Mocti
Ulan-Bafor (TASZSZ). A Mongol a szovjet és a mongol nép törhete*.
az „európai hadsereg' tervének je.
Fokozódik a munkanélküliség az Egyesült Államokban
,
lenlegi formáját illetően különböző Népi Forradalmi Párt Központi Bi- len barátságát.
„fenntartásokkal" élt « kijelentette, zottsága, a nagy népi hurál elnökHazautazott Ulan-Itatorből
Prága, (TASZSZ). A Telepress Hír. ipari munkás, akit ugyancsak 1951. hogy az Anglia részvétele nélkül sége és a Mongol Népköztársaság
nem teljes. Javasolta hogy a né- minisztertanácsa együttes határoza- a szovjet kormány küldöttség
ügynökség New Yorkból adatokat ben bocsátottak el.
A mult év folyamán a cipőipar- met felfegyverzés ügyében halasz- tában szívből jövő háláját fejezi ki
közöl a munkanélküliség emelkedé.
Február
12-én Ulon-Batorból
ban foglalkoztatott munkások 14 szúk el a döntést június l-ig, ami- a SzK(b)P Központi Bizottságának,
aéröl az Egyesült Államokban.
A hírügynökség jelentése szerint százalékát ugyancsak elbocsátották. kor az ENSZ leszerelési bizottsága a szovjet kormánynak. J. V. Sztálin visszautazott Moszkvába a szovjet
kormányküldöttség, amely Csojbala közszükségleti cikkeket termelő A munkások létszámának csökkm bé'ierjeszti jelentését
iparágakban 1951-ben 203 ezer mun- tését ezekben az iparágakban — álA radikális Heuillard, akit a ná- elvtársnak és a szovjet kormány- szan marsall koporsóját kísérte
kái: bocsátottak el, köztük 117 ezer lapítja meg a jelentés — a fegyver, cik annakidején deportállak, felszó- küldöttségnek azért a testvéri tá- Moszkvából Utan-Batorba és részt,
textitmunkást. Ebben a számban kezési verseny és a lakosság vásárló- lalásában megrázó szavakka' tilta. mogatáséit és együttérzésért, amit vett Csojbalszan marsall temetésén,
nincs benne az a 110 ezer génkoev. erejének gyengülése váltotta ki.
kozott Nyugat-Németország felfegy- a mongol nép nagy vesztesége —
A küldöttséget a mongol kora szeretett Csojbalszan marsall ha- mány és a Mongol Népi Forraverzése ellen.
,.Neni akarom — mondotta —,
lála alkalmából tanúsítottak.
dalmi Párt Központi Bizottsága,
Igazi úttörő magatartással készülünk
hogy fiaimat és unokáimat a
búcsúztatták
élükön
A határozait biztosítja a SzK(b)P képviselői
náci hóhérok mel'é sorozzák és
Rákosi pajtás születésnapjára
Központi Bizottságát és Sztálin elv. Cetenbal lal. a Mongol Népköztárnáci tábornokok parancsnoksága
saság
minisztereXnökhelyetitesével,
a'atl álljanak. Felhívom a frantársat, hogy Csojbalszán marsall
Rákosi pajtás lassan ideérkező sizabadftotta meg szeretett hazán,
a Mongol Népi Forradalmi Párt
cia nemzet figyelmét Nyugatbölcs útmutatását követve, továbbra Központi Bizottságának főtitkárászületésnapjára a mi iskolánk út- kat.
Németország felfegyverzésének
is minden módon erősíteni fogják l val.
törői is lelkcsan készülnek. A nem.
veszélyére".
Drága Rákosi pajtás születésrég megtartott csapatgárdista érte. napjára megigérem, hogy a magam Heulltard-t beszéde után a képvise.
kcaleten megbeszéltük, milyen hi- munkáját jobbá teszem. Helyes- lök helyükről felállva lelkesen ünbákat követtünk el a mult félévben. írásom javítaini fogom, földrajzból nepelt ék.
Megkezdődött az ú j tanév
S bizony nem kevés hibáról esett még jobban tanulok, s mint őrsvea
Gutenberg-utcai
általános iskolában
sraó. Maga a csapat tanács elnöke is zető is megjavítom a munkám..
a dolgozók esti tanfolyamán
hibát követett el, mert egyszer nem Nemrég lettem őrsvezető s nekem
Február 18—24 hozott
a kellő tisztelettel beszélt egyik ne. is sokat kell még tanulnom, de
magyar
filmhét
less
Alig egy hete, hogy végetértek gyakkal- így például kedvelt tanvelőinkkel. A tanulmányi eredtmé. mindent megteszek azért is, hogy
a vizsgák a szegedi Gutenberg- tárgy az algebra, a magyar, a tör.
a
Szovjetunióban
nyek pedig elsősorban azért nem a pajtások magalartása a z őrsi
utcai általános iskola dolgozó tago. téneiem. egészségtan, amellyel az
klelégitőek, mert kevés a jó ta- foglalkozásokon megváltozzék. Ugy
Moszkva. A Szovjetunió filmügvi 1
nuló. A VII. osztályban példáu' gondolom, fordulat csak akkor lesz minisztériuma február 18—24 kö- zatáhan. Az eredményes vizsgák eljövendő 5 hónap alatt ismerkecsaik egy jeles tanuló van, a több- az Iskola életében, h a mindnyájan zött magyar filmhetet rendez Mosz- | még nagyobb lendületet és erőt ad- dünk meg részletese®.
ség közepes, még inkább elégséges mindent megteszünk, hogy az ered- kvában, Leningrádban és a szövet- tak a feínőtt dolgozóknak a toKövessük mi is Lenin elvtárs úteredményű.
mutatását: „Tanulni, tanulni. taségi köztársaságok fővárosaiban. A vábbtanulásihoz.
ményeket javítsuk.
Pár nappal ezelőtt kezdődött meg nulni!" A tanulás elválaszthatatlan
Pedig mi tudjuk.
hogy
ránk
Gárdisták! Még jobb munkává', filmhetet a „Gyarmat a fö'd alatt"
ószenitivá'ni úttörőkre. Itt a határ igazi úttörő magatartással) készül- című magyar játékfittn nyitja meg. a dolgozók iskolájában a féléves a mindennapos munkálól, mert csak
A filmszínházakban,
kultúrpa- tanév. A VU. osztályos dolgozók, kellő tudóssal állhatjuk meg he.
közelében fontos feladatok várnak. jünk Rákosi elvtárs 60. születésakik nemrég még lázason készülnek lyünket az egyre növekvő követet,
lotákban
és
klubokban,
kiállítások
Fegyo'mezett, igazi úttörő maga- napjának méltó megünneplésére!
nyílinak meg. amelyek a Magyar a vizsgára, ma már a VIII. általá- mónyekfcel szemben.
tartást kell kialakítanunk soraink
Népköztársaság művészeti és kul- nos osztályba léptek. Mintegy 30
Bodó Károly
között- Kozma Mihály pajtásunk
Ma már nem az a cél, mint a
turális eredményeit mulatják be.
dolgozó vizsgázott eredményesen
örsvezető,
példát mutatott, amikor hősies ma.
a múltban, a dolgozókat sötétben
az
általános
iskola
VII.
osztályábólgatartásával egy ellenséges kémtől
Ószentiváni általános iskola
A levizsgázott dolgozók boldogan hagyni, hanem az, hogy minden
A koreai néphadsereg
a
jelentkeztek arra
felihívásra, dolgozó legyen ideológiailag, szakfőparancsnokságának
amelyben a továbbtanulásról, il- mailag képzett a munkapadja melA bojjyüjtési minisztérium jelentése
hadijelentése
letve amiiak kiszélesítéséről volt leit. Ma még nem minden üzemben kötelező az általános iskola
a begyűjtési verseny állásáról
Phenjan
(TASZSZ)
A Koreai szó.
alapismereteinek
elvégzése, azonban
Mag kell említenünk, hogy az ál_
Népi Demokratikus
Köztársaság)
fejlődő iparunk és gépesített mezőcsak keveset javított
eddigi ered- Néphadseregének főparancsnoksága talános iskola VILik osztályából gazdaságunk egyre jobban megköA hízottserlés
vizsgázóit dolgozók valamennyien
ményén.
jelenti február 12-án:
begyűjtésben február havi tervét
A koreai néphadsereg egységei továbbfejlesztik tudásukat, lemor- veteli a dolgozóktól, hogy legalább
iskola VIII. osztályát,
A fojósbegvöjtésben
eddig Borsod tcljesfte'ite a iegjobszoros együttműködésben a kín,ad zsolódás nem volt sőt a megindu- az általános
n<
ban. A második helyen Hajdú ál',
népi önkén esek egységeivel tovább- lásnál mintegy 10—15 új dolgozó- vagy az a nofc megfelelő tanfolyamot elvégezzék.
a harmadik Pest megye. Veszprém a hét folyamán jó eredményeket ér ra is védelmi harcokat vívnak és val szaporodott a létszám.
Vas és Somogy lemaradtak februári tek el tanácsaink, eredménye vei veszteségeket okoznak az amerikai,
Előre a jó tanulással a békéért,
A
mór
megtartott
órákon
figyelazonban tovább kell fokozn,iok. Fr angol beavefkoaókrok és a Liszintervük teljesítés'cben.
mesen s örömmel barátkozitak meg a szocializmusért,
re megadja a lehetőséget, hogy a man-féle csapatoknak.
a dolgozók a z ismeretlen tantártojásszezon most van a kezdetén. K
Bózóki István
A vágómarhabegyüjtés
Február 12-én a teleti partvidék
termelők közt tudatosították, hogy
térségében a légvédelmi egységek
az
év
első
negyedében
a
tojásheadás
további javulást mutat Általában
és az ellenséges repülőgépekre vaElőadás
Szerveze'icbbcn folyik a begyűjtet, 30 százalékát kell 'teljesften-ök.
Színházművészetünk
Javítsák meg a tanácsok munká- dászó lövészek lelőttek hat ellensémint eddig, de még mindig vannak
a
szovjet
orvostudományról
ges
repülőgépet,
amelyek
részt
vet.
haladó
hagyományai
megyék ahol tervszerűtlen a niun jukat n népnevelő munka terén és tek a teleti partvidék ellen intézett
első
ka. A február havi tcrvtcljesftá'hen népszerűsítsék az-okat. akik
A
Szegedi
Városi
Tanács
nép„Az
úf
szocialista
kultúra csak
a vágómnrhnbcgyü ités terén is Bor negyedévi tervüket már példamutn támadásokban és embertelenül bom- művelési és egészségügyi osztálya akkor lesz valóban népi
kultúrává,
bázták
és
gépfegyverezték
a
békés
sod vezet. Az első t(z nap a'ott ?"r tóan teljesfietiék. A legiobb eret
vasárnap délelőtt fél 11 órai kez- ha tudatosan viszonyul a klasszivének 56 százalékát
teljesítette ménvt a toiásbeevüjtéshen a hét lakosságot.
dettel a Vörös Csi'lag-moziban is- kus örökséghez" — mondotta Révai
Csongrád és Szabolcs ts elért© ||z folyamán Békés. Tolna Bács. Fejér,
meretterjesztő
előadást
rendez. József elvtárs. Ennek a gondolatSzolnok és Pest megyék térték ei.
nap alatt az 53 százalékot.
S Z Ö V Ő SZ-iiüldötfsóg indul
ismeretterEzen dr. Lantos György elvtárs, nak iegvében rendez
a Német Fogyasztási
Városi
tisztifőorvos, a városi tanács egész, jesztő előadást a Szegedi
A barom'ibegyüjtésben
A kuVoricabejyüjtésben
Tanács oktatási
és
népművelési
ségiigyi
osztályának
vezetője
tart
Szövetkezetek
kongresszusára
továbbra is Szo'nok megye halad az
előadást „Orvostudomány a Szov- osztálya vasárnap délután 6 órai
Békés megye szilárdan tartja az e'- élen. Szorosan nyomában van Csoa
A Német Demokratikus Köztár- jetunióban" címmel. Az előadáson kezdetlel
a
Zenekonzervatórium
ső helyet. Tervét eddig 114.1 száza, grád. Jó eredményt éri el Békés és
Bálint György elv.
lékra teljesítette. A második és hír. To'na megve is. Meg kell invftan> saságban a Német Fogyasztás: minden érdeklődőt szívesen látnak nagytermében.
társ, a Szegedi Nemzeti
Színház
madik lic'yen Baranya és Fejér me- munkáját Nógrád. Heves és Somogv Szövetkezetek Szövetsége február
igazgatója tart itt előadást
„Színgye van, egyformán 101.6 százaié megyének. A tanácsoknak AHn'ában 16-án, 17-éin és 18-án Berlinben
hagyomákos teljesítéssel. Negyedik Veszprém nagyobb gondot kell fordttaniok a tartja II. kongresszusát, A kon- A LENGYEL mezőgazdasági géngyá- házmüvé. zetünk haladó
keretégresszusra a magyar fökLművesszö- t ak az Idén 18 százalékkal több gé- nyai" címmel. Az előadás
megye, ölödik Pej? megye. A rang. baromfibrgvfl jtésre.
Színház
vetkezeti mozgalom képviseletében pet gyárianak. mint azt a hatéves ben a Szegedi Nemzeti
listán hatodik Vas megye, a hé
mutatnak be
A tejbegyüjtés
SZÖVOSZ küldöttség utazik Ber , terv eredett'eg 1952-re előirányozta- művészei részleteket
folyamán elérte a 100 százalékot.
Az utolsó helyen tovAhbrn is Nóg- ezen a héten is lovábh javult. Kii linbe. A küldöttséget Dögei Imre, Az Idén két üj mezőgazdasági gép- Katona József: „Bánk bán". Sziggyárat helyeznek özembe: Kutnoban
„Vándorszírád megye áíl. amely a há'iul ku
lönöien ki ke'I emelni Szabolcs és az országgyűlés elnöke, a SZÖVOSZ a vetőgépiryar. Ptockbsn ped'g az ligeti: „A Csikós" és
nészek", va'am'nt
Csiky
Gergely:
logó Borsoddal és Szolnokkal együtt Borsod megye jó eredményét, _,
elnöke vezeti.
1 at alüCuejZYár kezdi mea működését JLnanenélalL' cimű
müiíe'baL.
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A szovjet filmek buzdítsák dolgozó népünket a Szovjetunió HOLNAP KEZOÖDIK A SZOVJET FILM CJNNEPE
és hazánk szeretetére, tervünk túlteljesítésére,
„Szovjet filmmel a békéért, a szocializmusért"I
— gondolat fagyében rendezik meg az idén mindenütt az országban a Szovjet Füm
szocialista k u l t ú r á n k fejlesztésére
ünnepét. Szegeden a Szabaaság- éa a Fáklya-moziban
díszelőadással
Pongrácz

Kálmán

elvtárs beszéde a Szovjet Film Ünnepe megnyitása

Budapest felszabadulásának hetedik évfordulóján, szerdán este a
Városi Színházban
díszelőadással
nyitották meg a Szovjet Film Ün.
népét. A díszelőadáson megjelent a
Magyar Dolgozók Párlja Politikai
Bizottságának és Központi Vezető.
Bégének több tagja. Rónai Sándor
az Elnöki Tanács elnöke, Dobi Istvánnal, a minisztertanács elnökével
az élén a kormány löbb tagja, valamint a politikai, gazdasági és kultúrális életünk több más kiválósága. Jelen vőnek a díszelőadáson: J .
D. Kiszeljov, a Szovjetunió nagykő,
vete, Huan Cen a Kínai Népköz,
társaság nagykövete és a löbbi baráti ország külképviseleteinek vezetői.
Az Államvédelmi Hatóság Határőrség zenkara a magyar és a szovjet
himnuszt játszotta, majd Bánki Zsuzsa művésznő Benjámin László:
.Szovjet írókhoz'' c. versét adta elő.
Ezután Dezső József,
a Magyar
Szovjel Társaság budapesti tilkára
üdvözölte a megjelenteket,
majd
Pongrácz Kálmán a budapesti vá.
rosri tanács végrehajtóbizottságnak
elnöke mondott ünnepi beszédet.
— Különös hálával & szereiette! fordul m a fővárosunk dolgozó
népe a Szovjetunió és nagy vezetője,
Sztálin elvtárs felé — mondotta a
többi között Pongrácz Kálmán. —
Ma van hetedi évfordulója annak,
hogy 1945. február 13-án a legyőzhetetlen szovjet
hadsereg teljesen
felszabad í tolt a fővárosunkat a német

alkalmából

Ifasiszták és magyar csatlósaik el- hozparasztok. a szocialista tudósok
-nyomása alól.
és művészek
— 1945. februárban a pusztulás
— A film minden magyar doltói menlelte meg a szovjel hadsereg gozó számára megmutatja az újfővárosunkat, országunkat.
tipusú szocialista embert, a szovjet
embert. Ezek a filmek elénk hozzák
A nyomorból, elnyomásból, idea legnagyszerűbb, a legjobban szegen megszá'lásból a Szovjetreteti szovjel embereket: Lenin és
unió legjobb fiai vérének hulSztálin elvtársakat.
latása árán vezette a magyar
A szovjet filmek megerősítik,
népet a szabad, boldog élet útelmélyítik azt a szeretefet. amejára.
lyet a magyar nép felszaba.
— A Dunánlúlon még dörögtek
dítója, a béketábor nagy veaz ágyúk, még alig indult meg az
zetője iránt érez.
élet, amikor a budapesti dolgozók
— Ezekből a film-okból láljuk azt,
először láttak szovjel filmet.
— Akkor, amikor magunk elölt hogy a kommunisták, a Bolsevikok
láttuk leperegni a világot formáló Pártja, a kommunista pártfunkcioés párttagok járnak a
Oklóberi Forradalom dicsőséges nap., náriusok
munka első soraiban,
jait, láttuk és hallottuk,
hogyan harc és a
szervezte és vitte diadalmasan Le- hogy az ó szervező, nevelő munkánin előre a forradalmat,
hogyan juk, az ő példamutatásuk nyomán
küzdött az ellenségei Szverdlov, úgy építi a nagy szovjet nép a kőmmu.
éreztük, hogy nincs olyan akadály, nizmusf.
— Az idén — a z eddigi évek gyaamit ne tudnánk legyőzni.
— több héten
— Ezeknek a filmeknek a hatása korlatától eltérően
serkentőleg hatott dolgozó népünk- I-eresz!ül fog tartani hazánkban a
re. ami megmutatkozott a munka- Szovjet Film Ünnepe. 14 remekműversenyben és a tervek teljesítésé- vel ismerkedik meg a magyar közönség a Szovjet Film Ünnepe alben.
— A szovjet film lekesítőnk, taní- kalmából. Ezek a fi'lmek a szovjet
tónk és erős fegyverünk a béke élet legkülönbözőbb részei l elevenímegvédéséért folyó küzdelmünkben. tik meg szemünk előtt.
Buzdítsák a szovjet filmek toA békére vágyakozó egyszerű
vábbra is a magyar dolgozókat a
emberek millió megtanulják,
Szovjetunió szeretelére 63 hazánk
hogy a békéért harcolni kell,
szeretetére, terveink túlteljesítésére,
mint ahogy harcoltak a sztálingrádi szocialista kullúránJk fejlesztésére.
hősök, az Ifjú Gárda komszomolis.
Pongrácz Kálmán nagy tapssal
Iái, ahogy most harcolnak a munka I fogadott beszéde után ünnepi műsor
frontján a szovjet munkások, kol- következett.

nyílik meg a filmünnep. A Szabadság-moziban
pénteken este 7 órai
kezdettel a „Nagy koncert" című stínes, zenés szovjet tilmet
mutatják be. A díszelőadást
a Magyar-Szovjet Társaság szegedi
szervezete
és a MOKÉP Vállalat re • zi.
A film vetítése előtt Strack
Sándor
elvtárs, a Szegedi Pártbizottság
politikai munkatársa
mond
ünnepi
beszédet. A Fáklya-moziban
ugyancsak pénteken este 7 órai kezdettel a Magyar Repülőszövetség
és a Mozgóképüzemi
Vállalat
rendez
díszelőadást.
Itt a „Sztálini
sólymok
ünnepe"
című színes, szövi et
dokumentumfilmet
mutatják
be. Az előadás előtt Járai Géza elvtárs, repülőoktató
mond
ünnepi
beszédet.

A Szov.et Film Ünnepe

A

bemutatói

NAGY

KONCERT

Nevezetes évfordulóhoz érkezett ei keretében megelevenedik a híres
nemrégen a moszkvai Nagy Színház poloveci táncjelenet is.
a világ egyik leghíresebb és legCsajkovszkij halhatatlan melódiái
nagyobb zenei színháza: 175-ik szó zengenek az „Anyegin" című opera
letésnapját ünnepelte. A szovjet film. egyik jelenetében: Kozlovszkij ének.
művészek azzal fejezték ki a szín. művészt halljuk, Lenszkij, Anyegin
ház iránti szeretetüket hogy hatal- barátjának nagyáriáját énekli.
mas zenei filmet készítettek róla, a
A fiatal hal'gatók részt vesznek a
NAGY KONCERT című, szinkron . legkülönbözőbb próbákon. Míg elzált színes filmnek, a főszereplőic merülten nézik a „Hattyú tava" címaga a Nagy Színház, illetőleg an- mű Csajkovszkij-balett próbáit. Za.
nak művészei, az opera élete, ar harov karmester így tanítja őket:
előadások próbák. A zenei színház „A táncművészéi m'ély érzések tötagjait szoros barátság fűzi a kol- kéletes kifejezésére képes. Ennek a
hozparasztokhoz, az operaénekesek gondolatnak az igazságát bizonyltja
szeretettel nevelik a kolhozokból, a la következő kép: Részlet Prokofjev

Tszes-lagok, egyénileg dolgozó
parasztok
forró szeretettel készülnek Rákosi
elvtárs
születésnapjár
a
A swgedStermelőesopartok:dolgozói is méltón, jobb munkával készülnek Rákosi elvlárs születésnapjára. Ezt bizonyította a kecsfcésielepi „Táncsics", és a rókusi „Dózsa"~termeIöc3oport felajánlás® 3 a
felajánlások teljesítése. A , Dózsa"termelőosoport
tehen észbrigádj a
máris
túlteljesítette a tej hozam
emelése érdekében tett vállalását.
Most sorban követik a környékbeli
termelőcsoportok is a szegedi tszcsk
példáját, egymást versenyre hívják
a felajánlások teljesítésére, a munkák minél jobb elvégzésére.
A szentmihálytelekl
„Szabad
Tisz a "
tszcs-ben a legutóbbi
csoportértekezleten tették meg
felajánlásukat a dolgozók Rá.
kosi elvlárs
születésnapjára,
ugyanakkor versenyre hívták a
szókháli
„Béke" l-es tipusú
termelőcsoport dolgozóit is a
tavaszi munkák végzésére.
„A többtermeilés elérése érdekében
az őszi vetést felfagyás cselén meghengereazük és pélisóval fej trágyázzuk — írták vállalásukban a
szen Imihályteleki „Szabad
Tisza",
termelőcsoport dolgozói. — Ugyanakkor a korai vetésű növények vetését március 9-re teljesen elvégezzük".
Nemcsak ezeket vállalták a „Szabad Tiisza".termelőcsopor! dolgozód.
Megígérték, hogy a kapásnövé-yeket annyiszor kapálják meg, ahányszor a gyom kezd felburjánzani. A
négyszeri kapálást minden növénynek mindenféleképpen biztosi Iják
Különösen kiemelkedő a termelőcsoportnak az a felajánlása,
amelyben megígérik, hogy jó
munkával, helyes gondozással,
ápolással, trágyázással magasabb termésátlagot érnek el,
mint amennyit eddig átlagosan
elértek.
Búzából 12 máz:ás átlagtermést ér.
tek ed a szontmihályteleki talajokon. A termel őcsoport dolgozói Rá.
kosi elvtárs születésnapjára vállalták, hogy műtrágyázással 13 mázsás termésátlagot érnek el. Kukoricából 16—17 mázsa is ige® jó termés volt eddig. A „Szabad Tisza'',
tszcs dolgozói a Szovjetunióban már
jól bevált módszerrel — négyzetes
vetéssel — 20 mázsás holdanként)
termésátlagot érnek el. Takarmányrépából 160 mázsa volt a legjobb
termés, amit eddig elértek. Most,
hogy Rákosi elvlárs iránt érzett
szeretelüket még jobban bebizonyítsák,
vá'lalták, hogy többszöri kapálással 200 mázsára eme'ik a ré.
pa terméshozamát.
A lucerna hoMankíntt terméshozamát, a kárlevők idejében való irtásával, szakszerű gondozással 30 mázsára emelik 25 mázsáról A fűszerpaprikánál az eddigi 30 mázsás
terméshozamot 35 mázsára emelik.
Megígérték a lermcit'kroport dolgozói, hogy a begyűjtésben is — ép-

pen úgy, mint minden munkában
— példát mutatnak a osoportonkivüli dolgozó panasaioknak.
A tojásbeadást
július 15-re,
baromfibefldást november elsejére, a húsbeadást december 21.
re, Sztálin elvtárs születésnap,
jára 100 százalékig teljesítik.
A gabonát a góplől azonnal a begyüjtőhelyre szállítják. Vállalásukkal s a felajánlások
versenyben
való teljesítésével szeretnék a szent,
mihályteleki „Szabad Ti®za"-termelőcsoport dolgozói elérni, hogy minél többet minél jobban termeljenek, 1952-ben még a tavalyinál is
jobb terméseredményekkel büszkélkedhessenek.
A székháti „Béke" fermelőcsoporf dolgozói is lelkesen tették
meg felaján'ásaikat Rákosi elvtárs születésnapjára.
Balog Imre, a lermelőcsoport dolgozója versenyre hívta Paragi János intézőbizottsági tagot, hogy első,
második ós harmadik negyedévi tojás- és baromfibeadási kötelezettségét március 9_re teljesíti. Szász Józsefné Koa-mónyos Péternél hívla

versenyre. Szászné vállalta, hogy
Rákosi elvtárs születésnapjára ez.
évi tojásfeeadási kötelezettségének
50 százalékig, baromfibeadási kötelezettségének pedig 100 százalékig
eleget Jesz.
Csatlakoznak a felajánlási mozgalomhoz a szegedi egyénileg dolgozó parasztok is.
Molnár András Csendes.utcal
egyénileg dolgozó paraszt meg.
ígérte, hogy éteímarhabeadásl
kötelezettségét teljesíti Rákosi
elvlát® születésnapjára. Molnár
András vállalásának máris 100
százalékig eleget tett
Ezenkívül
megígérte, hogy két
egyénileg
dolgozó
paraszttársát
győz meg arról, hogy sokkal helyesebb év elején beadni az élőmarhát,
de tojás, és baromfiibeadási kötete^
aettségüket is.
Lassan közeledik március. 9, Rákosi elvlárs születésnapja. Az üzömök dolgozói, termelőcsoportok dolgozód, egyéni parasztok készülnek
jó munkával erre a nagy napra R
küldiiík forró szeretetüket, jó munkájukat a magyar nép szeretett vezérének, Rákösd elvtársnak.

?A Nagy koncert" című film egyik kedves jelenet*
munikapadolk mellől jövő Hatat tehetségeket. Hogyan tesz két széphangú fiatal növendékből az opein
művésze? Ezt elevenítik meg a képek, miközben gyönyörű operarészleteket, balettjeleneteket látunk e
legkiválóbb szovjet művészek előadásában:
Felhangzik Borogyin ,Jgor herceg"
című operájának nyilánya, a színpadon megelevenedik az orosz történelmi mulit, a XII. század, amikor
Igor herceg hadjáratot vezetett az
Oroszországba betörő lengyelek ellen. Pirogov. a Szovjetunió Népművésze melegen csengő hangon énekn
Igor hálás szerepét. Az operarészlet

,,Romeo és Júlia" cfmü táncjátéké
ból. Júliát, a világhírű Gallina Ulanova táncolja.
Az elmondottakon kívül még számos zeneszám, szólóének és kórusművek gyönyörködtetik a közönséget a Szovjet Film Ünnepének megnyitójaként a szegedi Szabadságmoziban műsorra kerülő Nagy koncertben. Mint a film rendezője, Vera Szlrojeva mondotta: „Nagyon
boldogok leszünlk, ha filmünk nemcsak a szovje't, hanem a külföldi
nézőközönság előtt iS fölemeli a ml
szeretett Nagy Színházunk függő
nyét,"

Sztálini sólymok

ünnepe

A film következő jeleneteiben a
1951 július 8-ának derűs reggelén, a moszkvaiak ezrei különböző sport, és repülőegyesütet növendéeszközökön igyekeztek a széles út- kei mutatják be tudományukat,
vonalakon a tusinoi repülőtér felé. nagy sikerrel. Ezeket a gépeket
Fiatalok és öregek már a korai olyan pilóták vezetik, mint Leomd
órákban elhe'yezkedtelc a hatalmas Kurocskin trollybusevezetö, vagy
repülőtér széllén, hogy biztosítsák Dimitrij Lapui, a földalatti vasút
maguknak a helyet a z ünnepélyre. dolgozója. Oktatójuk Viktor PlatoA Szovjet Légierők a „sztálini soly. nov.
mok" minden évban rendszeresen
öt szovjet repülőméből álló csomegrendezik hagyományos repülő- port a műrepülés nehéz gyakorla.
A földművelésügyi [minisztérium ződéses termeléssel, a fajtaazouos napjukat. A szovjet emberek szive tát mutatja. Az élen Marina
a Mezőker.szerződéskötések halár- vetőmagvakkal, a fokozott szerves- szeretettel és örömmel fordul a Csecsnyeva. a Szovjetunió Hőse
idejét 15-éig meghosszabbította. így és mű irágyahajaználattal,
a jobb nagyszerű repülők, a szocialista haBzoitnak a lermeiőkiKk, aícifc még takjműveléssel, a kártevők ós fer. talom büszkeségei. Cskaiov utódai halad. Köteléke mögött Jakov Foezideig valamilyen oknál fogva nem tőzőgombák elleni hatásos védekezé- felé. Róluk készült a „Sztálini rosztvanko pilóta vezeti csoportját.
kötöttek a gyümölcse és zöldség-fé- sek révén, valamint a haladó agro- sólymok ünnepe'' című színes doku- A néző e/lőtt hirtelen a vitorlázólékre termelési szerződést, hét nap technika kertészeti mesterfogásai- mentum film, amely ugyancsak a gépek jelemnek meg. Ezeknek a géáll rendelkezésükre, hogy helyrehoz- nak gyakorlat baivé t elévei jobb mi- Szovjet Film Ünnepe szegedi meg- peknek a vezetői is olya® sportemberek, akik a termelő munkájuk
zák mulasztásukat
és élvezhessék nős%et_ érünk el kertészeti terméazokat az előnyöket, amelyeket a keinknél és a termésáttagot is nö- nyitójakónt kerül bemutatásra a mellett sajátították 01 a repülés
Fáklya-moziban.
termelési szerződés nyújt nekik.
tudományát,
kiváló
mesterekké
veljük.
Lökhaj'tásos, bombázó, felderítő,
A termelési szerződések révén a
Honvédségünk, ipari dolgozóink, valamint sport- és vadászgépek kö- váltak.
Szegedi Meizöker kamatmentes hitelt bányászaink friss, vitamindí's gyüA filmben nagy ötletességgel és
rül már az utolsó előkészületek
ad, minőségi venömagvakat, szerves mölcs- és zöldségfélékkel
való
találékonysággal
örökítették meg a
1
folytak.
A
felszállásra
készen
álló
és műi ragyákat, növényvédőszare- ellátása fokozott feladatokat ró a
hadirepülők
gyakorlatát.
Látjuk
kal, gépi talajmunkákat, művelési termelőkre.
A
megbonthatatlan !1 gépek a szovjet tervezők, mérnö. mi magunk is. mint a lökhaj'tásos
készpénzolőlegelkel,
kedvezményes munkás-paraszt
szövetség aedig kök, munkások nagyszerű munká- repülőgép a pilóta irányítására eljégkárbiztoaítási díjat. Mentesiti a minden öntudatos
kertészkedőtöl, I ját dicsérik. A szovjet repülők
szerződőit területet a beszolgállatá. kisés középparaszttól
elvárja, nagy mesteréről elnevezett Cskalov kezdi a műrepülés figuráit. Pul.
si kötelezettség a)ól, i'llelve az át- hogy kertészeli termékeit, zöld- klubot is is ünnepélyesen díszítet- zsenko ezredes gépe büszkén szeli
adott termést súlyban beszámíttatja ség- és gyümölcsféléit a termelési ték fel. Az emelvényen számtalan a levegőt, amikor kiadja a parana beadási kötelezettség teljesítésébe. szerződéskötések révén előre biz- • vendég között látjuk
csot- Kezdeni! A kilenc gép egyséa filmben a
Biztosítja a termés gyors és pontos tosítsuk dolgozó népünk számárai
ges akarattal elvégzi Nyeszterov
nemzetközi
Sztálin-díjjal
kitüntetett
átvételét, el'zámolását és a maga- A termelési szerződésekkel biz-<
érdemes orosz nitéta híres ,h msabb átvételi árakat, amellett állan- tosítjuk dolgozó népünk zavarta- j Joliot Curie-t, Eriberto Hara-t és melmann" gyakorlatot. Hatalmas
Eugene
Cotton-t.
dó szakirányítást nyújt a szerződött lan ellátását, exportunkat, konmenetben vonu'nnk el a több- Kitermelek nek.
zerviparunkat, a szerződött terme- j Tízenkét óra: közeledik a szemie lönbözö szerkezetű és tipusú gépek
A gyümölcs- és zöldségtermelési löknek pedig a boldogulását, gond- ideje. Az összegyűlt emberek egy- is.
©zrrződéseik révén kormányzatnak montes termelómunkáját, életszín- szerre fordulnak a díszpáholy felé. I
biztos és jobb jövedelemhez jutta1- vonalunk emelkedését, béketervürik Megérkezett Sztálin elvtárs, a szov. , Cskálov, korunk nagy Sztálinjet repülők atyja, a hatalmas légi- díjas repülője mondotta: „Nagy
ja a szerződőit termelőket. A szer. építését!
erők megteremtője. „Sztálin elv- boldogság szovjet repülőnek leoni.''
társ!" — zúg fel a tapsorkán. — Egykor az ő mutatványait is do.
Móra Ferenc-kíáüí'ás nyílik a Szegedi Múzeumban
bogó szívvel és szeretettel figyelték
„Éljen Sztálin!"
embert.
írásaival,
tudományos
teA közeljövőben kerül megrendeA légiünnepélyt huszonöt zászló- az emberek százezrei. A múló évek
zésre a Szegedi Múzeumban Móra vékenységével mindig hitet tett az hordó-repülőgép nyitja meg. Az ei- folyamán a Szovjetunióban mindig
Ferenc-emlékkiállílás. Móra Ferenc elnyomott nép mellett. Móra Fe- sőn hatalmas Sztálin kép. A mási- őjabb és újabb erikáiovok, pokrisneve jólismert a megye do'gozói renc a haladás bátor híve volt a kon egy tábla: „Előre a kommu- kinek és kozsedubok szüleinek, akik
reakció sölét esztendeiben.
előtt. A tanyavilág egyszerű paA megye dolgozói bét hatalmas nizmus felé!" felirattal. Az egyik j ragyogó eredményeikkel további
raszti népe odaadással szerette és teremben ismerkedhetnek meg az csoport a kék égen rajzolja ki a , sikereket, dicsőséget szereznek a
becsülte, az ő soraiból származó, az emlékkiállítás révén a nagy magyar minden szovjet ember szivében élő szovjet repülőknek, a Szovjetunió'avakat; ..Dicsőség Sztálinnak!"
elnyomott parasztok ügyéért küzdő régész és író munkásságával.
nak,

Még két napig köthető termelési szerződés
gyiimöfcs- és zö dségfélékre
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MIRE H l f l í AZ „ÖTEYtS TERV" itt ÁLLÍTÁS
Naponta ezrek látogatják Sze gcden az „ötéves terv" kiállítást.
Uzerai dolgozók, parasztok, értelmiségiek merítenek újabb erő' az eí
következendő feladatok végrehajtásához a kiállítás látnivalóiból. Ez
a kiállítás minden szónál ékesebb bizonyítéka, hogyan ke! konkréten
agitálni. A népnevelőnek csak rá kell mutatni a képekre: ez vott a
inulf, — s a másik képcsoportra: ez a jelen. — vagy a modellekre: ez
a jövő. Mintha egy magaslatra vinné fel a látogatót ez a kiállítás
Magaslatra, melyről az egész, egyre szépöiő hazát be lehe' tárni, így
tud élni a Szovjetuniótól kapott szabad'ságg+l a dolgozó nép!
Az „ötéves terv" kiállítás látnivalóit és az ötéven 'ervünk: béketerv című könyvet igen jól lehet egymással párhuzamosan használni a
felvilágosító munka során. Nem egy üzemben, munkahelyen a könyv
agi'atív erejű adataival tették a népnevelők még alaposabbá, sokré.
lűbbé a felvilágosító munkát. így értik meg igazán a dolgozók ámult
és a jelen közö'ti különbséget Nemcsak hallják nemcsak beszélnek
nekik erről a különbségről, hanem, szemléltetően bemutatják nekik.
Mint például a« alábbi kép, mely az „ötéves terv" kiállításon is látható:

*

F a r i n i r e k

N A P I R E N D
1952. FEBRUÁR 14.
MOZI
Szabadsáq: 6 és 8: Nyuqati övezet
(ma utoljára).
Vörös Csillag• 6 és 8: Nincs bébe
az olajfák alatt (ma utoljára).
Fáklya: 6 és 8: Tarkakockás (.na
utoljára).
SZÍNHÁZ
Este 7 éra:
Harminc
ezüstpénz.
Shakespeare bérlet (9).
A délutáni ifjúsági előadást (Harminc ezüstpénz) szombat
délutánra
halasztották.

•

muzeum
Fejlődéstörténeti. ;ép*őmflvésret1 és
népi cserepesség
kiállítása
délelőtt
9 órától
délután 3 j g .
szombat ős
vasárnap délelőtt 9.tő) t.tg.
KÖNYVTAR
Egyetemi: Délelőtt
10 őrétől
este
9
őrá tg
(Könyvkölcsönzés:
X2-től
8 óráig.
Somogyi:
Köznapokon
délelőtt 10
órától délután 5.tg.
idöj arasj elentés
Várható időjárás
csütörtök
estig:
Észak
felől a
havazás
fokozatos
megszűnése, lassan csökkenő
felhőzet, mérsékelt
légáramlás, az éjszakai lehűlés erősödik, a nappali hőmérséklet
északon kissé növekedik,
délen alig változik.

Február 14-én, csütörtökön a várható napi középhőmérséklet az egész
ország területén
négy
ce'slus
fok
alatt lesz.

H Í R E K

Ilyen lesz a ti szál oki duzzasztógát, melynek segítségével villamosenergia' termelünk, aszálysújtotta földeket öntözünk, gyárak gépeit
mozgatjuk.
A béke: a mi jelenünk é3 jövő tik. Ezt védjük!

j á n a k műsorába a' szegedi sportolók sárhelyre szombaton délután 4 ő : »
is bekapcsolódnak. Méltóképpen akar- 10 perckor a szovjet hősök Szénbenyt-tért emlékmüve elől
j á k kifejezni hálájukat a nagy Szov
letunió iránt, amely Jelentős segi léSzegeden a Magyar-Szovjet Ba át«
get nyújt szocialista sportunk fejleszHónap
sportműsora
vasárusp
tésében. Hitet tesznek arról, hogy f ü ság
kezdődik
Szeged város Ifjúsági. eg>6katonái a Sztálin elvtárs vezette l éketébornak és egyemberként küz 'e- ni asztalitenisz bajnokságával és 5
amenek a
szovjet sportolók
mellett a város röplabda bajnokságával,
lyen Sze-eien kivül
Hódmezővásárbékéért, a szocializmusért.
hely, Makó.
Szentes és
Csongrád
Április 4-<8
A sportműsorok ünnepélyes
meg- sportolót vesznek rész
nyitóját Hódmezővásárhelyen
ren (<-- Szegeden az összes sportágakból több
és
mérkőzést
zik meg szombaton délután. A szege- színvona'as versenyt
di sportolók nevében 5
motorosból I rendeznek.

A SZEGEDI

KENDER

A VOrös Lobogó területi
asztalitenisz egyéni bajnokságán az Sz. Kender. Sz Jnta. Sz. Ruhagyár és
Sz.
Textilművek aportolól
vettek részt.
A Szegedi Kender versenyzői
kt f nően szerepeltek Eredmények: Férfi
egyént: 1. Farkas, 2. Lehel, 3. Dobó,
4. Huszka (cz Sz. Kender
versenyzői). Férfi páros: 1. Dobó—Brllümann
(Sz. Kender), 2. Farkas
II—Laczkj
(Ruhagyár), nőt egyéni: I . Pördt Júlia, 2. Bóka Ilona, 3. Baráth Lajosné. |
(az, Sz. Kender sportolót), 4. B a r n a ,
Jolán (Textilművek). Vegvespáros: 1. '
Lehel—Pördt, 2. Farkas—Bóka (mindkét pár Sz. Kender versenyzői).
A
területi verseny helyezettei szomó->

SPORTHÍREI

ton Budapesten, az országos textiles
bajnokságon vesznek részt.
A VL. Sz. Kender házi tekebajnoksága, melyen
33
versenyző
vett
részt befejeződött. Eredmények: Férfiak közül első Molnár Gy, 2. Heeczeg 3. Szabó. 4. Kása. 5. Fehér, 8
Puttn. A nők közül Kalmárné
győzött. 2. Herczegné, 3. Horváthné, 4.
Molnárné. 5. Bcjoghné, 6. Borosa Márta A Vörös Lobogó terü'etl versenyén ezek a versenyzők képviselik az
Sz. Kender színeit.
Sárkány János, a VL. Sz.
Kender
kitűnő rúdugrója országos
viszonylatban 5. helyezést ért el 360 cm-es
ugrásával.

heivertes Szcbó János, titkár Kakuszl
József, titkárhelyettes Bertényt SánA közelgő bajnoki idényre készül") dor, MHK felelős Szalai István, a feszegedi
labdarúgócsapatok
komo'y gyelmi bizottság tagjai: ü t ö t t Béta
edz'ömérközéseket tartanak. A Szegedi Harsányt József, Tóth József
edzőt
Honvéd a Szegedi Dózsával
játszik tanács: Kelemen Antal, Fodor László
edzűmérkőzést délután 3 órakor
a Ferenczl József,
oktatási
bizottság
Hunyadt-'érl
Dózsa-pályán.
Az Sz. tagjai: Tóth Ferenc, Gyimesl László,
Honvéd II. az Sz. Kinizsivel Játszik 3 Ferenczl
József,
szervezőbizottság:
órai kezdettel a felsővárost pályán. Csata Imre, Horváth
Antal.
Kovács
A Szegedi Petőfi szerdai edzőmér- László. Fodor László,
rendezőbizottkőzése a felázott újszegedl pálya kí- sági elnök:
Fodor Sándor,
Jegyző:
mélése mtatt elmaradt. Az Sz. Petőfi Borsi István, sajtó- és propagandafets ma délután 3 órakor tart edzőmér- lelős: Szabó István és Kudák József.
kőzés az Sz. Lokomotívval a külső
Lokomotív sportpályán.
Asztalitenisz
Mai labdarugó

edzömérkózések

A szegedi motorosok ú j vezetősége

A közelmúltban megalakult a Szegedi Postás asztalitenisz
szakosztálya. Szakosztályvezető Czlrják László.
Intéző Komlós Zoltán lett.

PORTO RICO börtöneiben több
mint 800 olyan politikai fogoly
sínylődik, akiket az amerikai erőszak elleni 1950 októfcieiS felkelés
miatt vetettek börtönbe. A foglyok
azóta várják ügyük tárgyalását.

Kedden este választotta meg a Motoros Társadalmi Szövetség ú j v e z v
tőségét. Elnök Lábdl Ferenc, eln'.k-

AMERIKA ÉS EURÓPA különu
böző országaiban eddig 431.122
emigrációban élő spanyol hazafi
írta alá a Béke Világtaaváee föihí-

R „TRRTÚS BÉKÉÉRT, KÉPI DEMOKRÁCIÁÉRT"

A VÖRÖSKERESZT jeíentései
Szerint a Po völgyi árvíz következtében 273 ember meghalt és több
mint 223 ezer fedél nélkül maradit.
Az árvíziokozta károkat 175 milliárd lírára becsülik.

1951-BEN JELENTŐS FEJLŐDÉSEN ment keresztül a kisipari
szövetkezeti mozgalom Budapesten.
év alatt 118 új szövetkezet lé.
a szegedi Víz- és Csatornamű békebizottsága Egy
lesült. 1952 első negyedében a fővárosban több mint kétszáz szövetA Szegedi Víz- és Csatornamű Ságunkhoz fiatal dolgozókat szer- kezeti fiók nyílik meg.
békebizöttsága nagy örömmel fo- vezzünk be. Békebizottságunkniak
gú !ta azt az elismerést, amelyben jelentős része van abban, hogy
mndsz-hirek
a b'zegcd Városi Békebizottság ré. Rákosi elvtárs születésnapjára tett
szosítetJte azért, hogy az elmúlt felajánlások napról-napra szélesebb
Ma délután 5 órakor a vezetőképértendőben példamutató munkát körben bontakoznak ki. Adányi Jó- ző tanfolyamot megtartjuk Kértük í z
\.gzett. Békebizotlságunk az idén zsef vizóra-müszerész, békebizott- asszonytársak feltétlen megjelenését.
Ma délután fét 6-kor Szendrey lU'
n :g fokozottabban folytatja béke- sági tag például Rákosi elvtárs szü.
harcát. liogy kivegye részét az or- letósnapjára tett felajánlásán kívül Ital csoportunk vezetőségválasztó tagszág szocialista felépítéséből és a a takarékossági mozgalom terén gyűlést tart.
\ i ág-bélee megvédéséből. Az 1952-eskét újítás elkészítését, illetve beévben munkatervet készítettünk és nyújtását váltatta.
Romos, roncs,
Békebizotlságunk igyekszik ki.
ezt havi részlettervekre bontottuk
venni
részét
a
felvilágosító
munfel. Ennek máris megmutatkoztak
vagy használt bútorát
kából is. Minden erővel és eszközaz eredményei.
megvásárolja, becseréli
a
A „Béke és Szabadság" előfiae- zel harcolunk a békéért, a párt veBútorértékesító Vállalat. Érto nftk számát januárban kettővel zetése és irányítása mellett.
deklődés, címleadás: .Szeged,
növeltük. Debrecenben lévő kulfuBajcsy-Zsilinszky-ulca 19. sz.
Szűcs József
l úcsoportjaimknál „Szabad Nép'' ol_
fióküzletében. Telefon: 31-52.
a
Szegedi
Vízés
Csatornamű
vasókört indítottunk meg. Gondos,
békebizottsági titkára
kodttink arról is, hogy békebizott- |

Tervszerű, munkát végez

h i rei

Szegedi Gazdasági
Vasúton
a megünneplésére versenyre hívta aa
Felhívjuk a pártbizottságaink fihavi Állami Gazdaság 5 üzemegységét.
gyfniét, hogy a felsőfokú politikai vontatási dolgozók január
hogy a politikai szemi.
gazdaságtant önállóan tanu'ú elv-, ki'ométer-tervüket 116 százalék- Vállalták,
a lemorzsolódást tel*
társak konferenciáját Vásárhelyen, ban teljesítették. Az anyagmegle- náriumokon
Szegeden és Makón a szokott he!yen karítá6ban 16 százalékos ered- jesen megszüntetik.
Orbán
Károly
nem vasárnap, hanem szombaton, ményt értek el. A dolgozók átfebruár Itf-án délután 2 órakor tart- lagteljesítménye január hónapban ! Szeged
Állomás
kereskedelmi
119
százalék
volt.
juk meg. Pártbizottságaink értesítHalmi János dolgozói már eddig i® 6zépen telsék a felsőfokú politikai gazdasági jesítik Rákosi elvtársnak tett feltan szakos elvtársakat erről és bizSüli Erzsébet az Ujszegedi Ken- ajánlásaikat.
A rakodási időre
tosítsák, hogy a konferenciákon fel. dergyár ifjúmunkása Rákosi elvtárs tett vállalásukat 138 százalékban, a
jes létszámban résztvegyenek.
j szü'elésnapjának
tiszteletére 55 kocs'kih aszná'ást 127 százalékban,
előnyét 60 az ötnapos berakási tervet 100 száMB aglt.-prop. osztály napos tervteljesítési
napra, 120 százalékos
termelési zalékban teljesítették. A
vállaláÉrtesítjük az alap- és középfokú eredményét pedig 135 százalékra sok teljesítésében élenjárnak Konnöveli.
Vál'alását
máris
túlteljesídá6z István, Tihanyi Zoltán, Tápai
politikai iakola hallgatóit, hogy ré.
tette, mert eddigi
átlagteljesít- Antal, Gyöngyösi Ferenc,
Márti
szűkre megérkezett a látogatási ménye 145.8 százalék.
Géza,
Németh
Klára,
Virágh
könyvecske. Átvehető a PártoktaHegedűs Erzsébet Magda.
Földvári
Lajos
tás HázábanA Szegedi Cipőgyár 28 brigádjáÉrtesítjük a Sztálin elvtárs étet. nak tagjai március 9. tiszteletére,
A Szegedi Ruhagyár
népnevelő
rajzát tanulmányozó
elvtársakat, három
hónapos
állagteljesítmé- értekezletén értékes
felajánlások
hogy részükre megérkezett a IV. nyükre telitek felajánlást. így pél- születtek március 9-re. Eiler Erszámú anyag. Átvehető a Párlokta- dául az 500-as brigád
vállalta, zsébet elvtársnö vállalta, hogy
tás Házában.
hogy naponta 500 pár cipót szabnak szalagjában megszervezi a „RákosiÉrtesítjük a középfokú és alap- ki. Ezt a vá'-lalásukat már eddig per" olvasását. Domonkos Pálnó
elvtársnő 110 százalékról 120 száismereti tanulókör propagandistá- is 100 százalékra teljesítették.
Vágvölgyi
János zalékra. Kiss Sándorné elvtársnö
kat. hogv részükre a következő
120 százalékról
150 százalékra
propaganda szemináriumot február
Az Asotthalmi
Állami
Gazdaság emeli eddigi teljesítményét.
20-án tartjuk.
„Micsurin" üzemegysége
Rákosi
Ménszáros
Ilona
születésnapjának
méitó
Értesítjük
atapszervezeteinket, elvtárs
liogy 14-én csütörtökön a z MSZThónap jegyében ünnepi párlmapo.
kat tartunk. A titkár elvtársaik a
Színvonalas sportesemények Szegeden
kiküldött anyag alapján készüljenek
a Magyar-Szovjet B a r á t s á g i H ó n a p a l k a l m á b ó l
fel.
Agit. prop. osztály
A Magyar-Szovjet Barátság Hőn ló- álló staféta viszi a díszzászlót Vá-

CSÜTÖRTÖK,

A magyar paraszt a felszabadulás elő't csak hírből, vagy még
•bból se ismerte az arató-cséplöt, a kombájnt. M a már eljutottunk
addig, hogy igcm sok helyen ez a gép végzi el dolgozó parasztjaink
helyett a munka nehezét Ezen a képen a kombájn munka közben
lá'ható. A mezőtúri „Bercsényi'' termelőszövetkezet földjén dolgozik
az arató-cséplő. A kép előterében szovjet gyártmányú kombájn önti
a learatott és kicsépelt gaboná' a mellette haj adó teherautóba. A hát.
térben EMAG-gyártmányú, új magyar kom'bájn dolgozik. Az ö'éves
terv során 2600 ilyen kombájn áll munkába és 200 ezer arató-cséplő
dolgozó fáradtságos munkáját végzi el.
A kiállítás megtanítja a népnevelőket, hogy rte cs«lk a jelennel
agitáljanak, hanem mutassák be a jövőt is, úgy, min' ez a kiállítás.
Van-e olyan becsületes ember, akinek a szíve ne dobbanna meg, amikor n't látja, hogy nemsokára lesz nekünk is vízierőművünk. Ennek
az erőműnek modelljét mutatja be alábbi képünk:

Levelezőink

A békéért folytatott harc hűséges segítőtársa

KOMBINÁLT szekrény, politúros, sür- HÁROMSZOBÁS (szegedi) modern la
hasonló,
vagy
gősen eladó. Komoly darab. Megte- kásomat elcserélném
kettoszobás budapestivel. „ G á z " |ell.
kinthető hétköznap. Cím a kiadóba.
qére
a
kiadóba
EGY erős kétkerekű kézikocsi eladó.
Tavasz-u 8.
ELADÓ nagy modern íróasztal, kis
BOR eladó. Érdeklődni Üllés. Pétőfi- kerek festett asztalka, Iratszekrény,
dűlő 182. Szálat Sándor.
kihúzható
íróasztal-lappal.
székek.
ÉTTERMI asztalokat és thonet széke- Cím a kiadóban.
ket, ventillátorokat nagyobb mennyi- SEGÉDAGHONOMUST keres
Szeged
ségben keresünk megvételre. Szállo- környéki állami gazdaság.
Hosszabb
da és Vendéglátó Vállalat, Vár-u. 7. | szakmai ós adminisztratív gyakorlatELADÓK: Paplanok, férfi tavaszi ka- tal
rendelkező
dolgozók
ajánlatát
bát. nagy szőnyeg,
á g y r á m á k , vas- kéri részletes életleírással a Levelélemez ágy. Dózga Gy.-u. 16/b. fldszti I nyl
Állami
Gazdaság.
Mindszent,
17. szám.
.
Csongrád megye.
BÖRKABATJÁT most festesse
Javít-] GYORS- és gépirónőt felveszünk keltassa Csordás bőr-ruhakészítő mester-, lő gyakorlattal
és
adminisztrációs
nél. Szent, Mik!ós-u. 7
m u n k á b a n való lártasságg&J.
LeveGYORSIRASI-gépírásl ' és helyesírást Iényi Á l l a m i
Gazdaság,
Mindszent,
tanfolyamok kezdők és haladói;
ré- Csongrád megye.
szére Mayer Lujza iskolájában,
KaCsonqrádmeqyei
Ingatlanközvetítő
zinczy u. 6.
közli:
ELVESZETT kedden
este
a
Vörös
Csillag-moziban egy tarkakockás sű: HAZ eladó. Petőfi-telep 56-oe u 1303
Kérem a becsületes megtalálót Juta- OLDALKOCSIS bérmotorost keresünk
Jelentlom ellenében adja le
Széchenyi-tér napi Szeged-vásárhelyi útra.
kezés: a Délmagyarország kiadóhiva8. I I em. 18. a. ató.
talában.
IIALASZ Józsefné névre szóló iratokat találtam. Igazolt tula|donos a át- ELADÓ h á z gyümölcsössel. Érd. Móveheti Dugonics-tér 9. sz. alatt.
rahalom. Szegedt-u. 66 (volt szeszFŐKÖNYVELŐNEK, helyettesnek, pénz- főzde).
ügyi. beruházási
előadónak.
vagy ELCSERÉLNÉM szeqedi belvárosi Há
összkomfortos
lakásom
üzemgazdásznak
ajánlkozik
23430/ romszobás,
„ima
1949. korm rend. alapján képesített noumezvvasarnaiyi nasomuer
mérlegképes könyvelő.
Trltsch L a . kiadóba.
Jos, Maros-u. 3.
DÉLMAGYARORSZÁG
UJ tanfolyam kedődík 15-én dr. Ropo'ltikai napilap.
senbergné gyorsíró és
géptrótskoláFatolöi swrkeutö «• kladd:
Jában. Sztálin-sétány 1
(Múzeummal
ZOMBORI fANOS
szemben).
BABOS hangszerkészítő
üzletét Apftorkoszlli a tzorkosz'fibf'oftfdg
ponyi-u 11. szám- alá helyezte
át.
Szorkotzrűzég: Szagod lonm-u. 11.
Ugyanott üvegszekrény, pult, galéria
Talafani 35-35 ét 40-90. — Éjhzalra, iiorkozzljid,
eladó.
falaton alfa 8 tél 34-38.
ELADÓ erkélyre, eresz alá, udvarra
Kiadóhivatal 1 Szagod, Lanln-u. 8.
való 3 drb fém virágtartó.
Láncon
függ. Cím ti kiadóban.
talafon: 31-15 «. 35-00.
ELÁDÖ vadonatúj színes. 12 személyes damaszt abrosz, 12 szalvétával.
Dtlmagya-pazóg Nyomda, Szagod
Clm a kiadóban. _ _
— ...
faW4« t » i a » : Prtsfcta SOf.dao

