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Magyar-szovjet barátsággal a békéért Magyarországra érkezett a szovjet" kulturális küldöttség
ünnepre készül a dolgozó magyar tott „Aratás" című regény Sztálina Magyar-Szovjet" Barátság Hónapja alkalmá bői
nép, a Magyax.Szovjet Barátság díjas írónője. Bizonyos, hogy csak

Hónapjára, amely február 18-tól
április 4-ig tart.
Történelmi évfordulóm kezdődik
<a nagy ünnep. Azon a napon, amely
emlékezetes marad mindig népünk
előtt, amely jelentós mérföldkő volt
felszabadulásunk ota eltelt hét eszlenidő történelmében. A MagyarSzovjet Barátság Hónapjánál; meg.
nyitóján 1948. február 18-ára emlékezünk, amikor Moszkvában a
Szovjetunió éa Magyarország képviselői aláírták a kölcsönös baráts á g i együttműködési ós meg nem
•támadási szerződést. Emlékezünk
Sztálin elrfára szavaira, aki a magyar küldöttség tiszteletére rendezett díszvacsorán tartott pohárköpzöntőjéban többek közt azt mondotta: ,£aját
ideológiánkkal
kerül,
vénk szembe, dezorganizálnánk
sa.
ját pártunkat,
ha nem becsülnénk
•meg a kisnépelcet, ha nem tartanánk
tiszteletben jogaikai és nemzeti függetlenségüket,
ha beleavatkoznánk
a kisállamok belső ügyeibe ... Amikor mi barátságról beszélünk, ezt
komolyan vesszük. Mi azt
értjük
alatta, hogy készek vagyunk áldozatokat is hozni ezért a barátságért,
ha. valaki meg alxemá zavarni."
A magyar nép hétesztendős fejlődése, nagyszerű eredményei mindmind Sztálin elvtárs szavainak igazságát. történelmi erejét harsogják.
A Szovjetunió segítségét érezzük
minden nap, szinte minden órában.
Erről a segítségről beszéli* Rákosi
elvtárs, a Mcgyar Dolgozók Pártja
I L Kongresszusán: „ . . . a magyar
•népi demokrácia
sikereinek egyik
döntő összetevője a baráti segítség,
amelyért nem lehelünk eléggé hálásak a Szovjetuniónak és akitől cz
a segítség nem egyszer
kiindult,
magának
Sztálin
elvtársnak."
A
Szovjetunió baráti segítsége egyik
legfontosabb alapja elért sikereinknek, győzelmeinknek. A Szovjetuniónak, Sztálin elvtársnak köszönjük szabadságunkat,
függtienségünlket, a Szovjetuniónál; és Sztálin
elvtársnak köszönj ül;, hogy leleplezte a felszabadult népek legelvetemültebb ellenségét, a fasiszta Titobandát, Sztálin elvtársnál;, a Szovjetunióinak köszönj ük, hogy idejében
•sikerült lelepleznünk és fölszámolnunk az összeesküvő bandákat. „De
a legnagyobb segítség, amit tőle
kaptunk: Sztálin tanításai — mondotta Révai elvtárs. — Sztálinhoz
jártunk iskolába mi, magyar kommunisták. Sztálin adta vissza népünJctiek, ö szabadította ki Horthy
börtönéből vezérünket, a mi szeretelt Rákosi
elvtársunkat.
Sztálin
nevelte a mi dicső nagy
pártunkat,
Ö oltotta bele azt a képességet, hogy
összeforrva
a magyar munkásosztállyal, a magyar
dolgozó néppel,
kemény és biztos kézzel kormányozza az országot.
Ilyen hű vezetője
nem volt még népünknek, mint cz a
Sztálin nevelte pártunk."
Az eddigi barátsági hónapok mindig új sikerek, új győzelmek kiindulópontjai voltak. Az ezekre a hónapokra hazánkba jövő szovjet küldöttek mindig a legfontosabb területen voltak segítségünkre. Ilyen
segítséget és tanítást fog kapni népünk most is, az idei Magyar-Szovjet Barátság Hónapján. A küldölteéget a Sztálin-díjas Szkrjabin akadémikus vozeti, akinek eddigi kutatásai is jelentősen segítettéi; pararttológusainkat, akinek elért eredményei nagy segítséget nyújtottak
számunkra állategészségügyünk fejlesztésében. A küldöttség tagjai között van Kuzny.-icov, Sztálin-díjas
üzemvezető, aki Lidia Korabelnyikovévai cgyült elindítója volt az
úgynevezett Korabelnyiikova moz_
galnrmuk. A küldöttséggel érkezik
hazánkba V. P. Kucser, Sztálindíjas szén k ombáj hkeze'lö. Bányászaink még jól emlékeznek az első
magyar bányásznap alkalmából átjárt szovjet küldöttek segítségére, és
semmi kétség, hogy V. P. Kucser,
aki 24 éves korára kapta meg a
Sztálin-díjat, sók értékes tanácsot
tud majd adni egyre szaporodó bányagépeink laezciesére. Tagja a
szovjet küldöttségnek G. M. Orlov,
SztéJin.díjas építőművész, a ki minden bizonnyal olő fogja segíteni
cpítöművéazetünk nagyarányú fejlődését. Ugyancsak a Barátság Hóapjára érkezik hazánkba Nyikclaj ; va, a nálunk is nagy sikert ara-

úgy, mint az eddig itt járt szovjel
írók: Tyihonov, B abaj evszki j, Polevoj, Fegyin stb. —- ő is sok segít.éget fog nyújtani szocialista-realista irodalmunk kialakításában, a
falu irodalmi ábrázolásában. Dolgozóink mn'g nem felej let lék el Na ial ja
Dubjega, Róni n-rendes textilimiun.
kásnö tanácsait és a mostani küldöttséggel érkező Voi'kanszkája tanácsait. scgíiségét hasonlók'p sikeresen fogják hasznosítani. Az elmúlt évben Jegorov kolhozéinak jári
nálunk és tapasztalatai nyomán
megjavult
termelcszöveikezetoink.
ben a munka, számos igein értéke®
eredményt értünk cL. Most M. A.
Bukin gépállomásigazgató látogat el
hozzánk, hogy segítsen megoldani
legfontosabb problémáinlcat, a gépállomások területén. Örömteli várakozással fogadja népünl; a kulturális rendezvényeket, az ukrán
népi együttes szereplését, csakúgy,
mint a válogatott tornásaküldöllséget és a sakkcsapatot.
Eddigi eredményeink mind azt
tanúsítják, hogy a szovjet emberek
tanácsait népürlk megfogadta, hogy
sikerrel alkalmazzuk a Szovjetunió
többóvlizedes, gazdag tapasztalatait.
Erről fognak beszámolni a magyar
dolgozói; előadásokon, kisgyűléseken.
csoportos beszélgetéseken. Mintegy
450 központi előadáson fogják elmondani a Szovjetunióban
járt
küldöttek, mit láttál; a megvalósult
szocializmus országában. Előadásokat fognak fairlani azok, akik hazánkban találltoztak az ittjárt szovjet emberekkel. Beszámolnak eredményeikről azok is, akik a könyvel;
útján ismerték meg a Szovjeluniö
dolgozóinak murlkamódszerét és ígv
lellek követőikké sztahanovistákká,
élenjáró dolgozókká. Ezenkívül az
„Ismerd meg a Szovjetuniót" előadássorozatban is számos előadás
fog elhangzani a Szovjetunióról, a
szovjet
embarckről.
Munkásaink,
dolgozó
paraszt jeani;,
érteltmiségednk, mind.mind el fogják mondani, mit köszönhetnek a Szovjetuniónak, mit tanultak a szovjet emberek baráti segítségnyújtásából.
Nagy segítséget nyújtott a szov.
jet tapaszlalatok elterjesztésében a
Magyar-Szovjet Tár rasrág. Énpen
azért, hogy ezt a nemes feladatot
még tökéletesebben tudja
megoldani, a Magyar-Szovjet Barálság
Hónapján is tovább erősítjük az
MSZT milliós táborát, tagszervezéssel is hozzájárulunk a megbonthatatlan magyar.szovjet barátság kimélyí léséhez.
A Magyar-Szovjet Barátság Hónapjában arra is törekednünk keli,
minél többen megismerjék a nagy
orosz nép nyelvét, minél
több
hallgató kapcsolódjék be az MSZT
káderképző iskolájának
munkájába, 6 ezáltal i s az MSZT aktívák
százai neve'ódjenek ki. A Barátsági Hónap méltó megünneplésére
a szegedi MSZT-szervezetek
felajánlásokkal készülnek. így
például a Szegedi Textilművek M3ZT6zervezete
barátsági
műszakkal
vezeti be az idei barátsági
hónapot. A szovjet magyar barátság
méltó megünnep'ésére készülnek a
Szegedi Ruházati Bolt, SZETEX,
Bünletőintézet és Autójavító M3ZT6zervezetei ls, akik az elmúlt vasárnap
összevont
megyetiikári
értekezleten lelkes
felajánlásokat,
versenykihívásokat tettel; a megye
valamennyi MSZT-szervezetébez.
A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja időszakában, több jelentős év.
fordulót is ünnepelünk. M-agünnepli
népünk a Szovjet Hadsereg születésnapját. Gogolj halálának
100.
évfordulóját, a Nemzirtközi Nőnapot, a z 1848-as szabadságharc é:
forradalom évfordulóját. A barátság hónapján bizonyára magasabb
ra csap a dolgozók lelkes készülő,
dése, tovább szélesedik népünk munkamozgalma, hogy újabb munlkasökerekkel. újabb győzelmekkel köszöntse népünk szeretett vezérét, o
60 esztendős Rákosi Mátyást. Legyen a Barátsági Hónap népünk
egyöntetű kiállása a szovjet-magyar
barátság eszméje mellett, nyújtson
szilárd alapot a szovjet lapasztala,
tol; további felhasználásában.
A
Barátság Hónap''n köszöntjük hálás szívvel felszabadítónkat, népünk
legjobb barátját, a nagy Sztálini.

A február 18-án kezdődő Barátsági Hónap alkalmából szombaton
reggel érkezett Magyarországra a
szovjet küldöttség. A kulturális de.
iegációt. az ur a li ének- és táncegyüttest. valamint a Barátság Hó.
napjára érkező szólistákat Bernát
György, az MSZT országos titkára,
Csillag Miklós, a népművelési minisztérium főosztályvezetője, valamint N. G. Reznylcecnko, a Szov.
jetunió budapesti nagykövetségének
első titkára, Sz. D. Prohorov, a
debreceni szovjet konzul s a külügyminisztérium képviselői fogadták a záhonyi határállomáson.
A szovjet küldöttség vonata a
szovjet és magyar himnusz hang.
jai mellett futott be a fellobogózott záhonyi állomásra. Dörgő taps.
lelkes „hurrá" kiáltás fogadta a
vonaliból lelépő küldötteket. Györc

Az üdvözlő szavakra
Szkrjabin
akadémikus, a küldöttség vezetője
válaszolt.
— A szovjet embereik — mondotta — nagyon jól ismerik azokat
az eredményeket, amelyeket a magyar nép a Magyar Dolgozók Pártja
vezetésével a szocializmus építésé— Nevük és munkásságuk nyoben elért.
mán önök híresek és megbecsültei;
dolgozó népünk körében. SzociaA szovjet emberek örömmel és
lizmust építő harcunkban követőik
boldogon üdvözlik
a magyal"
is vannak, akik sikerrel alkalmaznG
dolgozó
P
minden
újabb sízák tudományos, művészi és az
kerét ezen * téren.
építő munkában elért sikereiket.
József, a Szabolcs-Szatmármegyei
Pártbizottság titkára a megye dol.
gozó népe nevében üdvözölte a
várvavárt szovjet ven,elegeket, majd
Bernát György, a Magyar-Szovjet
Társaság országos titkára mondott
üdvözlő beszédet.

Meggyőződésünk, hogy látogatásuk, amit nagy érdeklődéssel
és szeretettel vártunk,
újabb
csatanyerést jelent a kulturfor.
radalomban, újabb győzelmeket hoz a szocialista
munka
frontján-

Meg vagyok róla győződve, hogy
a Magyar.Szovjet
Barátság Hónapja a magyar és szovjet nép barátsága
további
megerősítésének
ügyét fogja 9zolgálni és hozzá fog
járulni a béke védelméért folyta,
lott harchoz.

fl Ml lEGFŰDD ERŰIfK ü NSGY SZOVJETUNIÓHOZ
ELTÉPHETETLEN SZÍSLöKKflL FÜZÖDŰ SARflTS&GUNK
Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter beszéde a szovjet kulturális küldöttség
budapesti fogadtatásán
Záhonytól Budapestig fellobogózott állomásokon a dolgozók mindenült kitörő lelkesedéssel fogad,
ták szovjet vendégeinket g lelkesen
éltették a szovjet-magyar barátságot.
Budapesten a Nyugati pályaudvaron a szovjet kulturális küldöttség fogadására megjelent Horváth
Márton, a Magyar Dolgozók Pártja
Politikai Bizottságának tagja. Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter, a Magyar-Szovjet Társaság elnöke, Darvas József közoktatásügyi miniszter. Ott volt J. D. Iíiszeijov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete s megjelenítek a
többi baráti államok budapesti külképviseleteinek vezetői is.
Hatalmas tapa. lelkes éljenzés és
hurrá köszöntötte a magyar nép
szeretett vendégeit, amint vonatjuk b;gördült a pályaudvarra. A
magyar és a szovjet himnusz elhangzása után Erdei Ferenc, a Ma.
gyar-Szovjet Társaság elnöke köszöntötte a szovjet kulturális küldöttséget.
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa és a Magyar-Szovjet
Társaság nevében forró szeretettel
köszöntöm a Szovjetunió kulturális
delegációját, a delegáció vezetőjét,
Konsztantyin Ivanovics Szkrjabin
Sztálin-díjas akadémikust és a de.
legáció minden tagját — mondotta.
Egész népünk határtalan sze.
retetlel várja és fogadja a
nagy szovjet nép küldötteit: a
ml felszabadítónk, legjobb barátunk és példaképünk képviselőit, a szovjet embereket.
A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja és az önök látogatása kü'ön.
külön ünmepi eseménye munkásosz_
táljainknak, dolgozó parasztságunknak, értelmiségünknek , tudósainknak. művészeinknek, íróinknak és
velük egyült a z egész dolgozó magyar népnek- A mi népünk most
vívja első csatáit ötéves tervünk
harmadik évének teljesítéséért és
újabb és újabb eredményekért folytatott harcában különleges erővel
'elilcesíti népünket az a tudat, hogy
most készülünk a mi nagy tanítónk és forrón szeretett vezérünk,
Rákosi Mátyás elvtárs 60. születés,
napjára.
Rákosi Mátyás elvtárs 60. születésnapjának tiszteletére mi!,
liók adják erejük legjavát, vállalnak újabb és újabb feladatokat, érnek el újabb és újabb
eredményeket,
hogy országunk szocialista építését, termelésünk növelését, a béke
erőinek gyarapítását
minél nagyobb mértékben elősegítsék.
Munkásosztályunk a nagy Sztálin
nevéről elnevezett város épülő üze.
meiben éppen úgy, mint a martinkemencék meltelL bányákban és
gyárakban
napró'-napra
többet
termei s a szovjet példát követő.

élenjárók nyomán
napról-napra
százezrek teljesítenek többet, mint
korábban.
Szocializmust építő
országunk
dolgoséi, dolgozó
parasztságunk
egyre nagyobb tömegei követik ezt
a példát és hasonló módon kelnek
versenyre egymással Rákosi elv.
társ születésnapjának tiszteletére.
Rámutatott, hogy értelmiségünk
lelkesen támogatja a munkásosztály és a dolgozó parasztság harcát és így folytatta:
Tudósaink, művészeink. íróink
pedig az új szocialista kuliura alkotásaival, segítő és lelkesítő műveivel támogatják népünk munkáját és egyre sikeresebben sajátítják el azt, amit a szovjet tudósoktól, művészektől, íróktól tanulhatunk, art, hogy minden alkotás a
népet, a nép törekvéseit szolgálja
így virágzik ki népünkben a magyar-szovjet barátság és így teszi
képessé népünket
egyre nagyobb
és nagyobb eredmények elérésére.

Amilyen mértékben
fokozzák
háborús erőfeszítésüket az építő munkánk eredményének és
békénknek a feldulására törő
imperialista háborús uszítók,
mi oly mértékben fokozzuk erőfeszítéseinket a termelő, a'koló
munkában, a béke védelmében
— mondotta a továbbiakban Erdei
Ferenc.
S ugyanilyen mértékben érezzük
át azt. hogy „ mi legfőbb erőr.k a
nagy Szovjetunióhoz eltéphetetlen
szálakkal fűződő barátságunk, a
nagy szovjet nép példája, lítmula.
tára és segítsége. A Magyar-Szovjet Barátság Hónapját annak az
alkalomnak tekintjük, amikor még
erősebbé. még élesebbé tehetjük a
mi fegyvereinket, n béke fegyvereit. Azokat a fegyvereket, amelyek a diadalmas lenini-sztálini
zászló alatt, minden
imperialista
fenyegetéssel szemben győzelemre
viszik a szocializmus ügyét, a béke
ügyét.

K. I. SZKRJABIN:

A ssov.fet
és örömmel

emberek
ünneplik

a legnagyobb
a magyar
nép

Az üdvözlésre K. I. Szkrjabin,
Sztálin-díjas akadémikus, a Szovjetunió legfelső Tanácsának tagja,
a szovjet kulturális delegáció vezetője válaszolt.
— Kedves Elvtársak, kedves Barátaink! Engedjek meg, hogy a
szovjet kulturális küldöttség és az
Urati Népi Együttes nevében melegen megköszönjem a baráti meleg fogadtatást, amelyben bennünket részesítettek és engedjék meg,
hogy megköszönjem a Magyar
Népköztársaság kormányának és a
Magyar-Szovjet Társaságnak meghívását, amely lehetővé tette, hogy
résztvehessünk a Magyar-Szovjet
Barátság Hónapján— Ugyanakkor hadd tolmácsoljam a hazánk fővárosából érkezeti
művészdelegációnk legmelegebb üdvözletét. amely abból a városból ér-

lelkesedéssel
eredményeit

kezett, ahol nagy ta n Ró n k. Sztálin
elvtárs él és dolgozik.
— Kedves Elvtársak! A Magyar.
Szovjet Barátság Hónapja, amely
szép országuk fővárosában kezdődik meg, kétségtelenül hozzá fog
járulni népeink barátságának megszilárdításához és a béke ügyének
megszilárdításához és a béke ügyé.
nek g'yőzelemrevitetéhez.
— Éljen és virágozzék a magyar
nép, amely országában a Magyar
Dolgozók Pártja és vezére Rákosi
Mátyás vezetésével építi a szocializmust.
Növekedjék és erősödjék a szovjet és a magyar nép közti megtörhetetlen. szétszakíthatatlan barátság!
Éljen a béke zászlóvivője, a magyar nép legjobb barátja, a nagy
Sztálin! — fejezte be szavait K. I.
Szkrjabin akadémikus

Operaházi díszelőadással nyitják meg Budapesten
a Magyar-Szovjet Barátság
Hónapját
A

Barátsági

Hónnp Ideje alatt nagyszámú előadód
Magyarországról a Szovjetunióban

A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja február 18-án az operaházi
díszelőadással kezdődik. A díszelőadáson Darvas József közoktatás,
ügyi miniszter és a Szovjetunióból
hazánkba éikezett kulturális küldöttség vezetője. K. I. Szkrjabin
Sztálin-díjas akadémikus, a Szovjetunió Legfelső Tanócsána]j tagja
mond beszédet.
Ugyanakkor, amikor hazánkban
köszönthetjük a Szovjetunió kulturális küldöttségét és átvehetjük
gazdag tapasztalataikat, a Szovjetunió népei is .nagy szeretettel, iga*

tartanak

barátsággal emlékeznek meg hazánkról. Bizonjítja ezt az is, hogy
a Magyar-Szovjet Barátság Hó.
napja idén a Szovjetunióban tartandó ismeretterjesztő előadások 40
százaléka Magyarországról szól éa
bőven
foglalkozik
szocializmust
építő hazánk életével a moszkvai
rádió is- A Magyar Állami Népi
Együttes, a magyar szólisták, a
magy a r filmdelegáciő látogatása a
Szovjetunióban, a Szovjetunióban
rendezendő Magyar Filmhét is tanúbizonyságot tesznek az egyre mé.
.jyülű szovjet-magyar barátságról.
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Zákányszék község dolgozó para&zisaga
versenyre hívia a szegedi járás községeit
Rákosi

elvtárs

60, születésnapjának

méltó

Zákányszék község dolgozó parasztsága a z elmúlt napokban kisgyűlésekon beszélte meg az új begyűjtési rendeletet. A kisgyűléseken a dolgozó parasztok lelkes felajánlásokkal
tettek
tanúságot
Rákosi elvtárs iránt érzett szeretetüknek. Valamennyi dolgozó paraszt vállalta, hogy első negyedévi tojás- és baromfi begyűjtési
tervét március 9-ig 190 százalókig
teljesíti. Hogy ezt a vállalást valóban teljesítsék, mintegy 15 kisgyű.
lésein 80 dolgozó paraszt hfvta ki
egymást párosversenyre.
Ugyanakkor a lelkes hangulatú
közgyűléseken a dolgozó parasztság
kezdeményezésére az alábbi ver.
senykihivás született meg Rákosi
elvtárs születésnapjának tiszteletére.

1. Az egész évi terménybeadás)
tervet mindenkor az esedékesség
előtt. 10 nappal teljesítjük.
2. A tavaszi mezőgazdasági talajmunkát. vetést, szőlőnyitást és
metszést mindig egy héttel a megállapított határidő előtt teljesítjük.
3. A növényápolásnál, különösen
a kukoricakapálásnál
vállaljuk,
hogy a tengerit négyszer kapáljuk
és alkalmazzuk a pótbeporzási módszert.
4. A szőlő megművelésében vállaljuk n kártevők elleni védekezést,
amelyet kölcsönös segítségnyújtással. szakszerű eljárásokkai valósítunk meg.
5. A burgonyát az eddigi kétszeri
kapálás helyett háromszor kapál,
juk és a harmadik kapálásnál töl.
tögetünk.
6. Vállaljuk. hogy az elmúlt év
Versenyfelhívás
tapasztalatai alapján felkészülünk
' ..Zákányszék község dolgozó pa- az amerikai szövőlepke irtására
rasztsága nz alábbi versenyvállalás Ehhez kerületenként egy-egy brisal és annak teljesítésével akarja gádot szervezünk, amely állandóan
méltóképpen megünnepelni Rákosi foglalkozik a szövőlepke felderítésével és ugyanakkor az e téren
elvtárs 60-lk születésnapját:

megünneplésére
mulasztók figyelmét felhívja a kötelességlel jesítésre.
A fenti vállalások teljesítésében
versenyre hívjuk a szegedi iárás
valamennyi községének dolgozó Pa
rasztságát, ugyanakkor pedig párosversenyre hívjuk Csórva községet. Vállaljuk még, hogy a dolgozó
par-sztság túlnyomó részét jó nép.
nevelő munkával beszervezzük a
párosversenybeA községi pártszervezet
nevében:
HORVÁTH GÁBOR
párttitkár
A VB nevében:
TÓTH SZILVESZTERNÉ
VB-clnök'
•
A szegedi járás községei között
meginduló versenyt minden hónapban kiértékeli egy háromtagú versenybizottság és a verseny eredimé.
nyeiről beszámolnak a járási pártbizottságnak. A havi kiértékeléseknél a z élenjáró község dolgozó parasztsága a járási pártbizottság
vándorzászlóját nyeri el.

MEGÁLLJÁK HELYÜKET AZ ALKOTMAKY-TERMEIŰCSOPQF.T 10 T3G13I
A szegcdi
Alkotmány, tszcs-ben
most sem szünetel a munka. A csoport tagjai ilyenkor télen ia találnak
mcguilcnak bőven elfoglaltságot. Néhányan az udvaron lévő hatalmas
szalmakazlakat hozzák rendbe, javítják a szekereket, mezőgazdasági
szerszámokat, hogy tavasszal, mire
eljön a nagy munkák ideje, zavartalanul, jó szerszámmal kezdjenek
hozzá a harchoz a bő termésért.
Ilyenkor, amikor a földeken még
nem akad munka, a csoport tagjai
különösen a z állattenyésztésre for.
dtíamak nagy gondot. Az őiszi mezőgazdasági munkák befejezéséig 18
iéterünket csak ketten gondozlak.
Dcrokasaa ki kellett venni részüket
a munkából ha azt akarták, hogy
minden rendben legyen
a jószágok körűi.
A tél beáll Iával azonban számos
munkaerő szabadult fe], s így a
szarvasmarhákat
ma már három
csoporttag gondozza s harcol a magasabb tejhozam eléréséért. Hárman
m a r könnyebben vágziik a munkát
a z etetésnél, itatásnál, az isiálló laksirításánúl már soJakal tervszerűbb
a munüta, min* eddig volt. Van idő
a takarmány ponlos kimérésére,
egyenletes elosztására, a jószágok
1isztán'artására. így a csoport elérte, hegy a fejési átlag — ami az.
előtt tehenenként napi 7 liler volt —
10.6 literre emelkedett. A csoporttagok még önnél is jobb eredményt
várniuk a háromszori fejés bevezetésével. Ezen a hélen már naponta
háromszor fejik a teheneket. A napon la háromszori fejés bevezetésével — mini ahogya a Dózsa-terma,
lócsoportban is bebizonyosodott —
eddig soha n<xm remélt magasra
emelhetik lermelőcsoporljaink a tejhozamot.

kozó nagy feladatoknak. Különösen
a fiatalokért, s a nőket képezik tovább szakmailag. Kél fiatal leányt:
Molnár Erzsit és Bálint Verát, —
mindketten DISZ-tagok — küldtek
a lermelőcsoport dolgozói tnaktorosisk ólára. Már tavasszal, a tavaszi
szánlás-velés megkezdésére vissza
jönnmek az iskoláról, s mint a tor.
mclőcsoport traktorosai végzik a tavaszi szániós-vetésd munkálatokat
a minél magasabb terméshozam érdekétel. A női munkaerők fokozott
bevonásával a termelőcsoport férfi,
tagjai a szántás-vetési munkálatok
ideje alalt nyugodtan végezhetik a
többi, nehezebb fizikai mur.kál, mert
a traktoroslányok
berregő gépükkel elvégzik azt a
munkát, ami eddig a férfiakra várt.
Az Alkotmány-lermelőcsoportban
mind nagyobb téren bizonyítják be

a nők, hogy becsülettel megállják
helyüket. Bálint Erzsébet ifjúmunc
káslányt nemrégen küldték el kertészed iskolára. Tanulmányai befejező?- után kiváló szakember lesz
belőle, a majd a termelőcsoport egyre fejlődő konyhakertészeiéneik irányítását veszi át. Szak ludasával, a
szovjet péklák segítségével egyre
több zöldségfélével lálja el a szegedi üzemek, hivatalok dolgozóit.
Az Alkolmány.tormelőcsoporlban
az elmúlt évben, a vezetők; lyeken
csaknem teljes egészében férfiak
dolgoztaik. Pártunk, Rákosi elvtárs
útmutatása nyomán a csoport vezetősége a tagsággal karöltve átszervezte a brigádokat, munkacsapatokat. A munkacsapat élére közel
ötven százalékban az olyan dolgozó
nők kerüllek, akiknél? szaktudása,
munkája vetélkedik az eddigi férfi
brigád- és munkacsapatvezetőkévej.

Befeiezetíiüt a Francia Kommunista Párt
Központi SszoifságánaK
auííerviiiiorsi értekezlete
Párizs (MTI). Pénteken véget, e cél elérésére. E munka eredméért a Francia Kommunista Párl nyességét a békéért, a nemzeti
Központi Bizottságának kétnapos függetlenségért, a kenyérért, s a
értekezlete. Az értekezlet második szabadságért folyó tömegmozgalom
napján a Francia Kommunista Párt
szervezetéiül, feladatairól és tevé- méretei mutatják. Munkánk ered.
kenységéről Auguste Lecoeur ter- ményességét — folytatta — a kormány politikájának népszerűtlenséjesztette be jelentését.
.,A legfőbb cél továbbra is —. gével, s az e politika ellen tiitakozó
mondotta — a béke megőrzése. hatalmag mozgalommal is fel lehet
Minden erőnket latba kell vetnünk mérni."
A Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának
a francia néphez
A Francia Kommunista Párt
Központi Bizottsága kétnapos értekezletének végén felhívást intézett
a francia néphez.
A felhívás megállapítja, hogy az
amerikai beavatkozással hatalmas
tömegmozgalom áll szemlben.
„A békén és a nemzeti függetlenségen alapuló francia politikát
kell folytatni — hangsúlyozza a
felhívás, majd így
folytatódik:
meg kell menfeni országunkat, ezért még határozottabban kl kell
fejleszteni a® egységet és az akciót

felhívása

a béremelés mellett. Nyugat.Németország felfegyverzése ellen, a
francia hadsereg elnemzetietlenífése ellen, az amerikai megszállás
megszüntetéséért, az Indokínai háború befejezéséért, a tuniszi megtorló intézkedések ellen, az öthaíalmi békeegyezmény megkötéséért, normális kereskedelmi kapcsolatok létesítéséért valamennyi állammá], a dolgozók kenyerének
védelmében és a háborús gazdálkodás felszámolásáért.''

Madrasz tartományban a baloldali pártok megalakították
az Egyesült Demokratikus Frontot
Madrasz (MTI). Az indiai Madrasz tartományban a baloldali pártoknak a legutóbbi választás során
megválasztott tartományi képviselői február 14-én megalakították
az Egyesült Demokratikus Frontot. A megválasztott 375 képviselőből 198 az Egyesült Demokratikus
Fronthoz tartozik. így valószínű,
hogy az Egyesült Demokratikus
Front alakít kormányt- Az Egyesült Demokratikus Front 16 pont-

ból álló közös prognammort
dod el.

foga-

Az indiai Szocialista Párt
súlyos vereséget szenvedett
a nyugatbengáiiai választásokon
Delhi (TASZSZ). Az Indiai Szo.
cialista Párt komoly vereséget
szenvedett a nyugatbengáiiai választásokon. A párt hatvanhárom
jelöltje közül egy sem került be a
törvényhozó gyűlésbe, 43 jelölt óvadékát is elvesztette.

Bíráljon igazságosan a Felépítmény
és Vasanyagjavító fegyelmi bizottsága

A SzegedS Felépítmény és Vas. Gyevi Máriái 50 forint pénzbünteanyagjavító Üzemi Vállalat dolgozói tései sújtotta,
emellett pedig az
Rákosi elvlárs 60-ik születésnapjá- évi szabadságából is leírtaik egy nanak méltó megünneplésére szint a pot. Véleményem szerint ez a z el1
Schnittcr Károly elvtárs, az Ál- folytatott az ügyben. A vizsgálat egymást múlják felül vállalásaik járás nem helyes, főleg akkor nem
sorár.
Surmann
elvtárs
azt
hanlami Műércönlöde
dolgozója nétúlteljesítésében. Egyre löbb dolgo- heiyes, ha ö szehasonlítjuk Fodor
hány héttel ezelőtt írt leveleiben goztatta, hogy Schnitler elvtársat, zónk csatlakozik Loy elvtárs moz- Lajos raktárvezető cselével.
mint
lélszámfelet'lit
kel'etrt
elbocsáfelhívta figyelmünket az üzemben
galmához, mert valamennyien megGyevi elvtársnőnek kisgyermeke
uralkodó
felháborító állapotokra. tania. A tények azonban azt mu- értették. hogy a „Termelj m.% többel vart, aki azon a napon, amikor netm
latták,
hogy
Schnitter
elvlárs
csak
Megírta, h?>gy az üzemben nagy
mint
tegnap"
mozgalomnak
hatalmas
jött dolgozni, megbetegedett és ora szervezetlenség, sok az ellensé- azután vált hirlelen „létszámfelet- jetlntös-jg© van ötéves tervünk sike- voshoz kellett vinni. Erről még kora
amikor napvilágra hozta az res idöelőtli befejezésében.
ges elem, 6 a drága anyagból ké- tivé",
reggel értesítette Gyevi elvlársnö a
lévő bajokat. A vizsgálat
szült öntvények egymásután válnak üzemben
Ugyiátszik azonban üzemünkben vezetőségei, sőt orvosi bizonyítványt
után a váltalatvezető ígéretet telt,
selejtté. Schnitter elvtárs a párt hogy Schnitter elvtársat azonnal még mindig akadnak olyan dolgo- is hozott, hogy az orvosnál volt
segítségét kérte, mert az üzemben visszaveszik a vállalathoz.
zók, akik nem érlelték meg a fent gyermekével, fts mégis elég súlyos
pártszervezet nincs és az ott dolleírtakat cs fegyelmezetlenségükkel büntetést kapott. U gyar rétkor mi
Ez azonban mindezideig nem tör- hátráltatják
gozó párttagok így nem tudnak
eredményeink eléréséi. a helyzet Fodor Lajos esetében, aki
elég eredményesen harcolni a hi- tént meg Surmann vállalati igaz- Elöl járóban meg kell írnom, hogy az két napig volt valóban igazolatlanul
gató az ígérettel csak félre akarta
bák ellen.
távol? Mindössze 5 forint pénzbünvezetni a pártbizottságot. Nem vette elmúlt é<v novemberében, és decem- tetést kapott, valamint mint minSchniller elvtárs bejelentése alap- vissza Schnitter elvtársat,
e'len- berében alig volt egy-két ellkésés, den igazolatlan mulasztónak, az ő
jár. a kerületi pártbizottság lépé- kezö'eg: külön nyomozást indított vagy igazolatlan mulasztás. Ezzel
seket tett, hogy pártcsoport ala- „múltja" után, s mindenáron be szemben mi mosl a helyzet? Január szabadságából is leírlak két napot...
kuljon és Surmann elvtársat, a akarta bizonyítani, hogy Schnitter 1-től a mai napig 22 elkóscs, vagy
Mcstmár csak a kérdés, melyik
figyelmeztet- elvtárssal „bajok vannak" őt az 1 igazolatlan mulasztás vol'l. Különö- büntetés az igítzságos Gyevi Máriáé,
Nemcsak a tehenek helyes gon- vállalat igazgatóját
son
élen
járnak
az
elkésés
leijén
vagy Fodor Lajccé? Véleményem
dozásával, a tejhozam emelésével, ték: sürgősen javítson a hibákon. üzembe visszavenni lehetetlen.
Dobó István, Kúti István, Horto- szerint, ha Gyevi Mária az egynapi
Amikor Surmann igazgató
megA
XIII.
kerületi
pártbizottság
a
bágyi Olivia. Kulcsár Márton, Csá. távollétéért — amely bizonyos fokig
tudta, kinek a levelei tárták
fel
a do'gozók
az üzem hibáit — Schnitter elv- kohó- és gépipari minisztérium il- nyi János. Rácz Antal, Albert Fe- indokolt volt — megérdemeli 50 fo'elékes
osztályának
tudomására
renc
Fodor Lajos raktárvezető. rintos büntetést, akkor Fodor Lajos
fokozott továbbképzésével
társat azonnal elbocsátotta.
hozta az ügyet 5 javasolta SurA Szabad Nép kérésére a XIII. mann vállalati igazgató leváltását.
A legsúlyosabb fegyelemsértést jóval súlyos:bb bünlctést érdemelt
láttak hozzá az 1952-es év, ötéves
mert
két napot
vizsgálatot A minisztérium is vizsgálatot indí- Fodor Lajos raktárvezető követte el. voltra, egyrészt
tervünk döntő évében a rájuk vára- i kerületi pártbizottság
teljesen indokolatlanul,
tott az ügyben, s ennek vezetésé- aki egy átmulatott éjtszaka után két hiányzott
vel Kecskés e vtársat bízta meg. napig volt távol igazolatlanul, anél- másrészt pedig vezető állásban dolA vizsgálat ismét megállapította a kül, hogy az üzembe egy szóval is gozik és neki példaként kellene, állL e v e l e z ő i n k
h i r e i
tényeket. Kecskés elvtárs, a mi- megüzente volna, miért nem jön nia a többi dolgozó előtt... Hogyan
nisztérium képviselője azonban arra dolgozni, holott ez módjában lett akatr Fodor Lajos fegyelmet tartani
A Szegedi Konzervgyár kuKúrcso- lep mellett legjobban teljesítették és a minden józan észt megcsúfoló, volna. Fodor Lajos állítása szerint munka társai körében , ha ő ma ga
porija Rákosi elvtárs születésnapja a december 21_i felajánlásukkal fe'háborító álláspontra helyezke- minőkéi napon beteg voll, de erről jár elől rossz példával?
dett: „oz az ember —
Schnitter orvosi igazolvány! nem hozott. Tertisztelőiére versenyre hívta ki a DE- 2.652 forintot takarítottak meg.
Ezzel a levelemmel fel szeretném
Vadaszán Marica elvtárs — nem ér annyit, hogy egy mesz: lesen az eMtésők, valamint az hívni az üzemi háromszög figy.ti.
MA Cipőgyár kuMúrcsoportját. A
váilalati
igazgatót
leváltsanak
miigazolatlanul mulasztók megkapták mét arra, hogy egyforma igazsáSzeged-Rókus állomás középfokú
DEM A Cipőgyár kuRűrcsoportja elfogadta a versenykihívást s most polilikai iskolának hallga'tói ver- atta", Ugyanis — és ez az indo- a maguk pénzbüntetését. Azonban gosságai járjon el a munkafegyemindkét kultúresoport azért harcol senyre hívták ki a MÁV Igazgatóság kolás legfelháborítóbb része: „egy ilt a fegyelemsértők megbüntetésé- lem lazítások elbírálásában és az
a próbákon, hogy minél szebb kul_ 111—as alapszervezet középfokú po- igazgatót nem tudnak úgy nélkü- nél dolgozótársaimmal együtt egy igazságnak megfelelően büntessék
tudnak
helyette nígy hibát lálok.
túrműsorral ünnepelhesse Rákosi litikai iskolájának hallgatóét. A lözni és nem
azokat, akik n munkafegyelem lazíhallgatók több és jobb tanulással olyan könnyen mást beállítani".
elvtárs 60-ik születésnapját.
Gyevi Mária dolgozónőnk is hi- tásával gátolják termelő munkánakarják kifejezni
szere'telükert és
>
Az eset után a XIII. kerületi párt. ányzott január hónapban egy napot, kat.
Gyémánt Imréné
hálájukat Rákosi elvlárs iránrt.
Katona
Lajos
bizottság január 5-i ülésén határo- amelyet a vállalat vezetősége igazoPál László zatot hozott, hogy Schnitter
Deszk község I.-eS tipusú Békemegbízótl tudósító
elv- latlan mulasztásnak minősített és
ttzesje Rákosi elvtárs születésnapja
társat azonnali hatállyal
vegyén
A
Szegedi
Cipőgyár
dolgozói
válvissza munkahelyére és részesítsék
tisztelőiére versenyre hívta ki a
kártérítöbbi deszki I. tipusú tszcsket. A lalásuk túlteljesítésével készülnek teljes anyagi és erkölcsi
március
9-e
méltó
megünneplésére.
Népművelési előadók
tésbe. Ezenkívül javaslatot tett a
verseny pontjaiban a tojásbeadás
100 százalékos teljesítése, a korai A csákózóban 8. a gépieremben 16. VIII. kerü'eti pártbizottságnak —
9, a tűzőben pedig ahová a vállalati igazgató
tapasztalatcsere értekezlete Szegeden
pártaprómagvak határidő előtti elvetése a10szabászaton
do'gozó teljesítette túl 15—20 •szervezetileg tartozik —, hogy a
szerepel. A csoport tagjai vállalták százalékkal
felajánlását.
Dolgozó népünk
műveltségének előadásokkal kapcsolatos tapasztalatlevelező ü dözéséért, a
bírálat
azt is. hogy a szük-éges mezőgazdaVágvölgyi János durva elfojtásáért Surmann elvtár- további emelése lettén igen nagyje- csere
értek: zle ton
résztvesznek
sági munkákat a haláridő előtt 10
nappal elvégzik.
Vasutns dolgozóink nagy lelkese- sat állítsák pártfegyelmi elé. Ja- lentöségűek ázol? az ismeret terjesz- Hódmezőv.várhely, Makó Csongrád,
vasolták a kohó- és gépipari mi- 1 lő előadások, amelyeke! tanácsaink Szentes, Békés. Békéscsaba, Gyula,
Korom Istvánné déssel fogadiák a vonatol? pontos nisztérium pártszervezetének
is, népművelési osztályai rendeznek az Orosháza, Sarkad. Gyoma Szarva©,
közlekedése érdekében indított mozhogy Kecskés elvtársat, aki meg- ország különböző városaiban. Az Szeghalom népművelési előadói.
galmat
és
közösen
vállvetve
harcolA Hódmezővásárhely] Vcgylanyag
alkuvó magatartásával támogatta a i ismeretterjesztő előadásokkal kapAz értekezletet
ismeretterjesztő
Nagykereskedelmi Vállalat 3_as szá- nak a vonni késések ellen. Eddig a bírálat elfojtását, ugyancsak ál- csolatosan eddig már sok ériékes
előadás bemutatásával kötik össze,
nni fióktelepének dolgozói a ,,Ke- szögeli Igazgatóság menetir.inyítóin lítsák pártfegyelmi e'é.
kezdeményezés
vetődött
fel,
sok
érreskedelmi 'és Pénzügyi Dolgozók kívül'Szeged. Békéscsaba. Kiskunamelyre ma, vasárnap délután hat
Szigorú, kemény
felelősségrevo- tékes tapasztalai adódott. Ezeket a
Szakszervezetének legjobb vállalata" félegyháza, Dorozsma, Baja, Tisza- nást
órai kezdettel kerül sor a szegedi
tapasztalatokat
beszélik
meg
azon
az
érdemelnek,
akik
a
dolgozón
zász'aját nyerték el. A vállalat dol- tenvö. Kötegván. Kétegvháza, Pusz- igazságos bírálatát elíojlani
me- értekezleten, melye! a szegedi Vá- Zenckonzerva tóriumban Itt Bálint
gozói ozéri kapták meg a zászlót, bapó, Kistelek, Csabacsüd és Kondo- részelik!
' rosi Tanács népművelési osztályán György elvlárs. a Szegedi Nemzeli
mert a 3-as számú fióktelep dolgo- ros állomás dolgozói csatlakoztak a
rendez hétfőn a népművelési mi- Színház igazgatója beszél „Haladó
(A
„Szabad
Nép"
mozgalomhoz.
zói az elmúlt év negyedik negyednisztérium Ezen az
február
1
5
—
i
száoté-bóij,
.színházi, hagyományaink,'' címmel
Kovács
József
évi tervét valamennyi területi te-

Tűrhetetlen

eset
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A szegedi üzemek dolgozói valóra váltfák
Rákosi elvtársnak tett Ígéreteiket
Amint közeledik március 9-n
úgy növekednek üzemeinkben
a
termelési eredmények, a Rákosi
elvtárs születésnapjára tett munkafelajánlások
teljesítése
nyomán.
Ezer és ezer dolgozó
munkáját
vezérli, hatja át a Rákosi elvtárs
iránti szeretet,
ajnely kiindulópontja a nagyszerű termelési eredményeknek Szeged minden
üzemében.
A Délmagyarország
Vállalat

Nyomda

dolgozói lelkes munkával Igyekeznek bebizonyítani Rákosi elvtárs iránt érzett határtalan szeretetükeit. Bizonyítja ezt, hogy
a
vállalat do'gozóinak 90 százaléka
tett felajánlást március 9-re, sót
számos dolgozó már nemcsak teljesítette, hanem túlteljesítette vállalását.
Március 9-« tiszteletére a vállalatnál brigádok alakultak, amelyek a többtermelés mellett, a minőségi, anyagtakarékossági munkáit tűzték ki célul maguk elé. Igen
nagv jelentőségű például a gépteremben dolgozó ifi-brigád
felajánlása. Ez a brigád ipari tanulókból áll. A tanulók tudatában
vannak a párt és Rákosi elv'iárs állandó segítségének, éppen ezért
vállalták március 9-e lüszteletére,
hogy júniu6 l-ig úgy elsajátítják
szakmájukalt hogy június elseje
után mint szakmunkások végzik
munkájukat
A Dé'maoyarorSzág Nyomda Vállalat dolgozóinak vállalásaiban és
azok
teljesítésében
kiemelkedő
eredményt értek el Balogh Józsefné
és Mitrov
Jánosné könyvkötők,
akik vállalták, hogy első negyedévi tervelőirányzatukat 8, illetve
7 nappal előbb befejezik. Mindkettőjüknek már januárban 30 napi
tervelőnyük vo'-t, tehát jelentősen
túlteljesítették már eddig fe vállalásukat. Nem egyedül állóak azonban a Délmagyarország Nyomdában azok, akik máj is 6zépen teljesítik vállalásukat.
Itt
dolgozik
például
Vincze
György, aki március 9-ére, Rákosi
elvtárs születésnapja
tiszteletére
vállalta, hogy I. negyedévi tervét
6 nappail előbb befejezi. Már eddig
4 napos tervclőnyt szerzett Vincze
elvtárs.
A laposzt'ályon
Kőnig
Sándor elvtárs felajánlotta,
hogy
első negyedévi tervét 5 nappal
előbb teljesíti. Ezt a felajánlást
Xönig elvtárs nemcsak
teljesíti,
hanem túl is teljesíti. Ezt bizonyítja
állandó 153 százalékos teljesítése
ls. Teleki István és Téeki József
gépszedők állandóan 160 százalékon felül teljesitik tervelőirányzatukat.
A S z e g e d i Bútorgyár
dolgozói hűek' akarnak lenni adott
szavukhoz. Ezt bizonyítja az üzem
udvarán
lévő versenytábla
is,
amelyen naponta új, maigiasabb
eredményeket közölnek. Az üzem
dolgozóinak 98 százaléka lett értékes felajánlást. Globálisan vállalták, hogy első negyedévi tervüket
határidő előtt 2 nappal teljesítik.
Ehhez a vállaláshoz
nyújtanak
nagy segítséget az üzem brigádjainak magas termelési eredményei.
A Rákosi-brigád tagjai például vállalták Rákosi elvtárs születésnapja
tisztéé téré, hogy az eddigi 173
százalékos
átlagteljesítményüket
176 százalékra teljesitik. E helyeit
azonban már eddig is át'agosan 178
százalékot érnek el. A Vörös Csillag-brigád vál'alta. hogy teljesítményét 154 százalékról 156 százalékra emeli, vállalásukat, amint a
versenytáb'a is mutatja, 162 százalékra teljesítették.
Az egyéni felajánlások
teljesítésében sem maradnak el a Bútorgyár dolgozói. Hamar Pál, Tomorics
János
szalagcsiszolók
vállalták,
hogy első negyedévi tervükeit határidő előtt 7 nappal
befejezik,
ezenkívül
átlagteljesítményüket
173 százalékról 176 százalékra emelik. Ezt a vállalást máris 3 százalékkal túlszárnyalták. Bálint
Jánosné és Kovács Miháiyné páco'ók
vállalták, hogy az eddigi 152 százalék helyett, 157 százalékot teljesítenek. Mindkét elvtársnő becsülettel teljesíti fe'ajánlásál.
A
vállalások
teljesítésénél
korát
meghazudtoló lendülettel jár é'en
a Bútorgyár dolgozói közül Dezső
Zsuzsanna 56 éves dolgozó
aki
vállalta március 9-e tiszteletére,
hogy az eddigi 146
százalékos
eredménye helyett, 148 százalékra
fogja teljesíteni tervelőirányzatát.

vező üzemrész dolgozói eddig be- albumba helyezve küldik
Rákosi
csülettel teljesítik
vállalásukat
elvtársnak. Ezt a munkát Rákosi
elvlárs iránt érzett szeretetük jeA V a s - á s Műszaki
léül kettőzött szMrgaiommal
igye.
kéznek végrehajtani a kisipari terNagykereskedelmi Vállalat
melőszövetkezet dolgozói. Ezenkívül
szegedi telepének valamennyi dol- a dolgozóknak több mint 95 százagozója munkafelajánlásokkal ké- léka tett értékes felajánlást márszüli március 9-ére, Rákosi
elv- cius 9,-ére.
társ 60. születésnapjára.
Ezzel _A Fényképész Szövetkezet dolgoakarják
bebizonyítani a párt és zói vállalták a villanyárammal való
Rákosi elvtárs iránit érzett határ- fokozott takarékosságot is. A szövettalan szeretetüket. Különösen az kezet dolgozói elhatároz iák, hogy a
anyagtokarékoeság terén történtek nagyobb fogyasztást igénylő világíértékes felajánlások. A
vállalat tást csak a
legulolisó pillanatban
dolgozói tfeztában vannak minden kapcsolják be. Ezzel jelentős öszegyes csavar, hulladék
jelentőse- szeget takarítanak meg mind a szögével. Ezt bizonyítja Gál Lajos cso. vetkezet, mind népgazdaságunk szá_
magoló fe'ajánlása.
Gál
elvlárs mára. Ez a megtakarítás az elmúl t
vállalta, hogy a
beérkezó,
már hónapban, az előző hónaphoz viszohasznált csomagoló anyag 50 szá- nyítva 10 százalék volt Az egyéni
zalékát ismét felhasználja.
Ezt « felajánlások teljesítésében Ls eredvál'alást Gál elvtárs nem 50 szá- ményes munkát végeztek a Szegedi
zalékban, hanem 65 százalékban Fényképész Kisipari Termelő Szöteljesítette. Nagyban
elősegítette vetkezet dolgozói.
a vállalat munkáját Dami Zoítánné
Roziár Lászlómé, retusör vállalta,
vállalása is. Ez a vállalás a kötbér
nyilvántartásra
vonatkozik. hogy az eddigi 100 százalékos tervDani Zoítánné felajánlotta,
hogy teljesítéae helyett, Rákosi elvtárs
az eddigi 15 nap helyett, 5 napon- születésnapja tiszteletére 110 száként adja á'i a kötbér nyilvántar- zalékos átlagteljesítményt ér el. Rotást az üzletvezetőnek és ezzel ziár elvtársnő azóta állandóan 110
az üzletvezető gyorsabban túd tá- százalékot teljesít. Lengyel Irén a
jékozódni a vállalat kötelezettségei termelés növelése mellett vállalta,
felől. Jelentős
megtakarítást je- hogy a selejtet 3 százalékról 1.5
lentett még a vállalat részére Csi- százalékra csökkenti
kós István. Kovács István,
Kanyó
Mihály és Kiss István dolgozók
felajánlása, akik vállalták,
hogy
Tovább sorolhatnánk
azokat a
a szétszedve érkező 24 varrógépet jól dolgozó elvtársakat, akik nemüzemközben összerakják. Ezzel 900 csak megígérték, de teljesítik is felforintot takarítottak meg népgaz- ajánlásaikat, hiszen giz ország, de
daságunk számára.
\ Szeged valamennyi ön,ludatos dollelkiismereti kérdéssé
Nagy és felel ősségtel j*s munkát gozója is
végeznek általában., de moet különö- tette a felajánlások teljesítéséi A
felajánlások mielőbbi teljesítésének
sen
érdekében azonban szükséges, hogy
a dolgozók vegyék, át az élenjárók
a Szegedi Fényképász
tapasztalatait, küszöböljék ki azoKisipari Termelőszövetkezet
kat a hiányosságokat, amelyek m'ég
dolgozói. Az egyo»em álltai összeál- gátolják a felajánlások sikeres tellított munkákat fényképezik le, és jesítését.

Ü3 GYŐZELMI ÁLLOMÁS
Kormányunk december el*ejeu
határozatot hozott a jegyrendbzez
megszüntetéséről, az ar. és bér
rendszerről és a mezőgazdasági
termékek forgalmának felszabadi
lásárói. A határozat kimondotta,
hogy a hús- és zsiradék.jcgy országunkban legkésőbb 19;>2 február
29-én megszűnik és ezután az idő.
pont után hús és zsír teljesen
szabadon, jegy nélkül vásárolható.
Pártunk és kormányunk ezúttal is nemcsak teljesítette, hanem
határidő c'őlt teljesítette ígéretét.
Február elsején megszűnt a zsír.
jegy és most, február 17-én eltörölte a húsárak jegyre való árusítását is. Ezzel hazánkban a jegyrendszer uto'só maradványait i§
felszámolta. A hús- és zsírjegy
megszüntetése
ötéves
tervünk
újabb eredménye, népi demokráciánk jelentős sikere.
Rákosi Mátyás etvtárs november
30-1 beszédében mond-itta: ,,A
jegyrendszer megszüntetésével kap
csolatos árrendezést ki kell egészíteni
olyan
intézkedésekkel,
amelyek a falu dolgozó népe számára előnyösek és arra ösztönzik
a gazdákat, hogy fokozzák termelésüket és minél több élelmiszert
hozzanak a piacra. Ezért javasoljnk, hogy a jegyrendszer megszüntetésével egyidejűleg minden
termelő számára, aki beadási kötelezettségének eleget tett, december 2-án tegyük szabaddá a mezőgazdasági termények és termékek forgalmát".
Rákosi elvtárs útmutatásának
meg is lett az eredménye. Már
decemberben megjelent a piacokon a szabadforgalma hús. A dol-

latnak, hogy a vállalat egyes munkahelyein üzemi ta'canékpénztárakat állit fel.
Pénteken, a szegedi Textilművek,
nél kezdte meg működését az Országos Takarékpénztár ilyen üzemi
takarékpénztára, vagyis kis fiókja.
Ez vidéken az első működő üzemi
takarékpénztár.
Nagyjelentőségű
azért, mert a dolgozók saját munkahelyükön., minden időveszteség
nélkül lebonyolíthatják
pénzügyi
műveleteiket. Elhelyezhetik ott takarékbetéteiket, megvásárolhatják a
nagy népszerűségnek örvendö szelvényes betétkönyvet és takarékhólyeget, de válthatnak mind szélesebb
körben elterjedő
nyereménybetétkönyvet is. Az Országos Takarékpénztárnak ez a fióknyitása isimét
bieonyíléka. hogy pártunk és kormányzatunk a legmesszebbmenőkig
szem előtt tartja a dolgozók érdekeit, megkönnyíti napi életüket és a
szociális, valamint jóléli intézmények után munkahelyükre viszi az
azelőtt megközelíthetetlen bankot is.

„Minden hónapban egy könyvet" mozgalom indult a
Radnóti-gimnáziumban
I olvasson. Nem lesz olyan diák, aki
Kedves Szerkesztő Elvtárs!
örömmel olvastuk a Dckruagyar. Solohov köteteit féiretegye egy unország hasábjain a Városi Tanács dok ponyva kedvéért.
és az Egyetemi Könyvtár felhívás.át,
Teljes erőnkkel, minden tudásunk.
azt a pályázatot, mely a jó és hasz- kai csatlakozunk a felhíváshoz és
nos könyvek kiválasztására szolgái. pályázatainkkal mi is segíteni fogAz irodalmi
A Radnóti-gimnázium irodalmi juk annak sikerét.
szakkörében is beszéltünk már sokat szakkörünk minden tagja nagy lelarról, hogy diáktársaink nem tud- kesedéssel vállalta, hogy megírja
nak jól választani a rendelkezésük, véleményét két-két könyvről.
re álló jobbnál-jobb
könyvekből.
A DISZ szervezetünk támogatáMai, amikor a szovjet irodalom re- sával és a mi egyéni agitációnkkal
mek termékeit sietve fordítják le elértük azt, hogy a Radnóti-gimművészeink, hogy az olvasni vágyó náziumban már több mint 130 diák
dolgozó.k hozzájuthassanak a világ elvállalta: bekapcsolódik a mozgaleghaladóbb Íróinak soraihoz, pirul- lomba.
va mondhatjuk, hogy még mindig
Rákosi elvtárs születésnapjának
akadnak olyan diákok, akik tízperc- tiszteié lére — túlteljesítésül — válben vagy otthon ijedten dugják el laljuk, hogy minden hónapban egy
rongyos, sárgatáblájú vadregényei, könyvet elolvasunk és tapasztalaket, ha szüleik vagy tanáraik kö- tainkat, érzéseinket az Egyetemi
zelednek.
Könyvtár levelesládájába eljuttatjuk.
Ez a
„minden hónapban egy
A könyv a mi legjobb barátunk,
tanítónk, esetleg vidám társunk., s könyvet" mozgalom reméljük, teljea legjobb barátainkat nem szoktuk sen leszámol a sárgaregíny fantom,
jávai, és meghozza számunkra azt
gyégyelni senki előtt!
Reméljük, hogy kritikáinkkal el- az eredményt, hogy művelt, szorgalérjük azt az eredményt, hogy nem mas é? hasznos tagjai legyünk vilesz többé olyan ifjúmunkás, aki- rágzó népi demokráciánknak.
nek problémát okozna az, hogy mit
Bíró János III/'o.

A minőség megjavítása érdekéNáci diplomata
ben is igen komoly felajánlás törindonéziai
tént a Szegedi Bútorgyárban. Az
enyvező üzemrész dolgozói vállalMinit a De Waarheid írja, Wer.
ták, hogy minőségi
munkájukat mer Oltó von Hentiget kinevezték
dzsaikartai
megjavítják úgy, hogy az üzemből Nyugat-Németország
állandóan 100 százalékos minőségi követévé- Hentig annakidején Hitnwmkad'P* b kei/Vi<jn kii. Az eny-

Nyunat-Németorszás
követe
Franciscóban, Kolumbiában, Libanonban ós Szíriában. Bonni meg.
állapítás szerint az új indonéziai
követ ,,a gyarmati ügyek szakértője".

A húsJegy megszűntetése, a
jegyrendszer végleges felszámolása "mindenekelőtt Rákosi Mátyás
elvtárs előrelátásának, pártunk és
kormányunk helyes politikájának
köszönhető, ötéves tervünk sikeres megvalósításának egyik állomása ez. Ezek a sikerek egész né.
pfink erőfeszítéseit és eredményes
munkáját tükrözik.
A jegy rendszer megszűntetése
országunk békepolitikájára mutat.
Nálnnk a jegyrendszer eltörlésével emelkedik a dvlgozók életszínvonala, a tőkés országokban pedig a háború előkészítésének po
I Bikája a dolgozó nép életszínvonalának csökkenéséhez vezet. A
jegyrendszer felszámolása azt mutatja, hogy párlnnk és kormányunk helyes úton vezeti a dolgozó népet és amit ígér, azt meg
Is vatósttia.

Megszűnt a hiisjegy
A február 16-t, SBcmbatt Magyar Közlönyben megjelent a belkereskedelmi miniszternek a begyűjtési miniszterrel egyetértésben
kiadott rendelete a húsjegy megszüntetéséről, A rendlelet értelmé-

ben február 18-tól kezdve mindenféle hús és húskészítmény a z egész
ország területén a hivatalosan meg.
álilapított eddigi
,,jegyes" áron,
jegy nélkül, szabadon kapható.

Ma rendezik meg a Magyar-Szovjet
Barátsági Hónap
ünnepélyes szegedi megnyitóját

A Textilkombinátban megnyílt
az ország első vidéki üzemi takarékpénztára
Népgazdaság®nk mindéin terütetén
nagyarányú átalakulásnak és ennek nyomán napról-napra hatalmas
méretű fejlődésnek vagyunk szemlélői, egyben résztvevői. Bankrendszerünkben is mélyreható változások
történtek a felszabadulás ót a . Felszámoltuk a régi, kapitalista bankrendszert ós leraktuk a szociális la
bankok alapjait, olyan, pénzintézetekét, amelyek a dolgozóké és amelyek
a nép érdekeit szolgálják.
Bankrendszerünk e gyik szerve az
Országos Takarékpénztár most fej.
lődésének újabb szakaszához érkezett. Ennek a vállatatmk az a feladata, hogy egyrészt megismer! esse
a dolgozókkal a takarékosság jelentlősógét. másrészt a nevelő és felvilágosító munka nyomán begyüjjse
a dolgozók megtakarított pénzét. Ézt
a feladatot úgy tudja a vállalat
megvalósítani, hogy részben saját
dolgozói, részben a különböző tömegszervezetek sajateakörű aktivahálézaita útján közvetlen kapcsolatot
teremt a dolgozókkal.
Egy másik
módja ennek a közvetlen kapcso-

gozó parasztok egyre nagyobb tömegű árnt szállítottak a piacra •
ezzel biztosították a városi dolgozók jobb ellátását. December kö
zepén
kormányzatunk lehetővé
tette, hogy jegy nélkül árusítsa,
nak 'az üzletek közel negyvenféle
felvágott fajtái. Fokozott az árubőség hazánkban és a hús szabadpiaci ára fokozatosan esőkkent.
így például a sertéshús ára, amely
december elején 40 forint körül
volt, 30 forintra escll. A húsjegy
megszüntetésével
a
dolgozók
ugyanolyan
árban,
korlátlan
mennyiségbe jutnak
húsáruhoz.
Kormányunk gondoskodik arról,
hogy a húsjegy eltörlésével egyldőbcn ne alakuljon kl a feketepiac.

M», vasárnap nyílik meg Szeg ede® ls ünnepélyes keretek köróit
a Magyar-Szovjet Barátság Hóna,, ja. Az ünnepélyes megnyílót a M«gyar-Szovjet Társaság szegcdi titka rsága rendezi délelőtt 10 órai kezdettel a Szegedi Áttanít Nemzeti S ztnházban. Megnyitó b-szc let » ászé
tori Bété.né elvtársnő, a Magjar-.Sz ovjet Társaság városi Uikára mond
Az ünnepségen a tápéi népi egy ül tcs és a Béke-zenekar nyújt műsort.

Sikeresei) zajlott le a tanácstag beszámológyfilés
a szegedi Gáz- és Erőműnél
A Szegedi Gáz. és Erőmű dolgozói nagy érdeklődéssel hallgatták
végig Pozsár Mikh>s elvtárs, tanácstag beszámolóját. Értékes be.
számolójához sok hozzászólás is
hangzott el, amelyek nagyban elősegítik a tanácstagok további jó
munkáját felaji&taik végrehajtásában. A felszólalások során Jenei
József elvlárs. a Gázmű dolgozója
arról panaszkodott, hogy a Petresutcáiöan a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat dolgozói megcsonkították az akácfákat azz a l az
mdokkal hogy azok elérik a villanyvezetéket. Ezzel sízemben azok
legfeljebb két év múlva nőnek akkorára- Balogh Károly elvtárs, az
Erőmű dolgozója a tanács intézkedését "kérte, hogy a Tüzép a tüzelőfa elosztást igazságosan
intézze.
Előfordult ugyanis, hogy némelyek,
akik régen kifizették a f a árát,
nem kapták meg a tüze'.őt, olyanok

pedig, akik nemrégen
rendelték,
már meg is kapták. Kardos Imre
elvtárs, az Erőmű vállalatvezetője
felhívta a tanács figyelmét, hogy
az üzem már régebben felajánlott
salakot a sáros utcák feltöltéséreSzűcs György elvtárs, az Erőmű
élmunkása a tápéi villamoskitérőhöz kért villanyvilágítást. Selm"czi Mihály elvtárs, sztahámovista
művezető a kenyérgyári dolgozókra mondott bírálatot. Kifogásolta, hogy az autón szállított ke.
nyeret csak egyszerűen bedobálják
az autóba. a minek következtében a
kenyerek összetörődnek.
Több értékes felszólalás hangzott
még el ezeken kívül. Mindezekre
Pozsár elvtárs válaszolt és megígérte. hogy az elhangzott kéréseket a városi tanács tüzetesen megvizsgálja.
Misán György
üzemi levelező. Szegedi Erőmű

A begyűjtési minisztérium jelentése
a begyűjtési verseny állásáról
A hizottsertés begyűjtésben
a mellett a termelök minél előbb tefebruári tervek teljesítőében Ko- gyenek eleget 1952. évi első nemárom megye tört a z első helyre. gyedévi kötelezettségüknek.
A harmadik helyről Pest megye a
A tojásbegyüjtésbsn
második helyre küzidiötte fel magát.
februárban legjobb eredményt Fejér megye ért el. Tanácsaink tudaA hízotfserfésbegyüjtés
tosítsák, hogy a termelők egész
rangsora: 1. Komárom, 2. Pest, 3- évi tojásbeadási kötrlezettségük 30
Hajdú-Bihar. 4. Heves, 5. Borsod, százalékát március 31-ig késedelem
G. Csongrád.
nélkül teljesítsék.
A

vágómarhabegyüjiés

rangsora: 1. Borsod, 2- SzabolcsSzatmár. 3- Csongrád, 4. Korárom,
5. Heves. 6. Somogy.
A

bcromfibegyüjféaben

továbbra is Szolnok megye vezet.
Közvetlen nyomában halad Csongrád megye. T ná.saraknak folcozniok kell a baromfibegyüjtés ütemét, hogy a hátrititáví" bgaiína

A tejbegyűjtés
terén minden megyében további jó
eredményeket értek el. A február
1-tői 10-ig terjedő időszakban 30
százalékkal több tejet gyűjtöttek
be, mint az elmúlt év megfelelő
időszakában. 12 megye 100 százalékén felül teljesítette tej be gyűjtési tervét. Különösen szép eredményt értek et Szabolcs-Szatmár
és Borsod megyék, amelyek az elemit ybeji lemaradtak.
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Varga néni kint lakott a váelintézetlenül mariad, ha egyezer
Ros végén, a cserjést dombolda'on,
rábízták.
Racka Szűcs Mihály náiában. Ez
Varga néni pedig már azt álmodRacka-Szűcs Miháiy házában. Ez
ta, hogy a malaca jön hazafeléber volt,
foglalkozáséra
r.ézve
Szépen ki volt takarítva az ólja.
Irta: Molnár
Zoltán
tímár és igen haragudott Varga
Még a kapu is zöld gajyakkal kidínénire. Köztudomású, hogv a ház— Nagyon jól tette, hogy Ide- növekedni se tudóit a szegény a mondja, mert ő nem leaz itt. Na- stzítve. Az utca meg — hát ezen
tulajdonosok. még a iokiik técldöktől fogva nem nagyon ssivlettk j jött néni. — szakította félbe » ba- messzi idegenben. Jó helye voll a gyon komoly olvtárs volt ez. Ko- már igazán nevetni kell — virámin- Kosztica bácsiék óljában, dohát a
Egymást. De Racka-Szűcs nemcsak j juszos — obbsm a házban
Mért haragudott Varga nénire, A den ügyét.bsiü elintézik a mun- malac is úgy van, hogy legjobb ott- molyan hallgatta a titkár elvlárs gokkal behintve, mintha püspök
szavait.
Nagyon
megnyugodott jönne. Jött is a Dönci malac végig
felszabadulás óta évről-évre eró- I kásemfcernek, — csakhogy éppen hon.
eebben haragudott
minden
élő ! rossz szobába révedt be, mert, hogy — - No, mi v a n a malacával, Var-Varga néni.
az utcán, boldogon röfögve. De migáné? — kérdezte részvéttel a Kisemberre. Most éppen abba ülődölt «* nem miránk tartozik.
De ki is tehet róla, hogy a malac kor a kapuhoz ért, akárhogy került,
—
De
hiszen
ide
küldtek.
kocsis hentes feloségc.
bele, hogy Varga néni
disznót
ügye még sem intéződött el. I'cdig sohogyse tudott bejönni rajta, pedig
— Ki küldte ide?
tart. A disznó pedig bármikor kiTudta pedig jói, hogy mi van a
Varga néni elmondta,
milyen malaccal, de nem állhatta meg, a komolyarcú elvtárs egész biztosan tárva+nyitva voit.
szabadulhat az ólból. Áttörheti a
lódkeirílóst és összetúrkálhatja a i udvarias volt hozzá az a szem- hogy az orra alá ne dörgölje Varga telefonált, ahova kelleti. Meg is Háromszor is egymás után ugyangazda kápoaztáskertjét. Varga néni üveges fiatalember.
néninek;
ígértéi? ott neki. hogy elintézik Var- azt álmodta. Fáj} a feje. szédült,
— O, a csirkefogó — ugrott tel
ugyan már hosszú osztondok óla
— Látja, látja, mondtam éin maminden évben felnevelt egy mala- a bajuszos — látja? — fordult a gának, hogy hiába is megy ezek- ga néni malacának a baját. És m a r majdnem ágynak dőlt. Mielőtt
cot, ez a ma'.ac még eddig soha sovány leányhoz — ez a reakciós hez, nem törődnek a szegényember mégis . . . vagyis mégse . . . Talán azonban megadta volna magát a
Eemmi kárt sem telt, de hol a biz- Pereszlel. Nem véletlen már ez bajával, csak a gyűléseken.
az is baj volt, hogy sok munkája betegségnek, nagy dolgot határozott
provokátosíték, hogy az idén sem log kérem, hauem tudatos
De Varga néni még most sem volt akkoriban a párttitkár elvtárs- el. A fiókos szekrényből előkereste
ció.
Ide
küldenek
minden
marhatenni? Racka-Szűcs hite szerint az
engodelt.
nak. Nagy nemzetközi, meg orszá- a régi tintásüveget. Félig ki volt
emberek, s talán a malacok 'a év- ságot. így akarják lejáratni a munTalálkozott egyszer — makor a
ről-évre gonoszabbak lesznek. Mi- káskádercket. Na majd adok én malacnál volt — a Kosztics bácsi gos dolgokkal volt leJe a feje, a már belőle száradva a tinta, de egy
nekikl . . .
csoda vi'ágl
vejével, alki a cukorgyárban dolgo- fiókja, az íróasztala. Bizany-bizony levél megírátára még tellett. A PisIdefigyeljen anyám — odalépett zott. Az. mdkor meghallotta a ma- egy malac picike jószág az ilyen ta unokája ottfelejtett füzetéből kiA harag azonban kölcsönöséé és Varg® nénihez, s egészen közeiről
mind dühösebbé vált. Varga néni beszélt hozzá a szúrás bajsza alól, lac viszontagságait, azt mondta nagy gondokhoz képest. Nem csoda tépett egy lapot. Nem kért most
ugyanis
egyáltalán nem
akart — most lemegy szépen az első eme- Varga néninek:
hát, hogy a titkár elvtárs elfelej- senkit, saját kezével írt Míg neki— Igazit van Vairgia némi, ne tette megkérdezni attól a rendes,
Irmondani a malactartásról. Varga let háromba és elmondja a malac
készüli, most is a malac járt az
hagyja magát! De most már igazán
nént azért tartott ma acot,
mert ügyét doktor Boldizsárnak.
nincs más hálna, menjen el a póri- kotttolyarcú elvtárstól, hogy mi mó- eszében, de talán még jobban a
Ezt a malacot karácsonyra le akarta
5óha|<ott egyet
Varga néni hoz. Mondja el a párttitkár elvtárs, don is intézte hát cl a Varga néni Racka-Szűcs gőgös pofája, meg a
yágnl. A zsírjából, szalonnájából,
egész évben akart ebédet fózni. va- Ó6 lement az első emeletre dr. niak a malac históriáját.
panaszát. Hiszen olya® komoly elv- Kiskocsisné gunyoros saeme. A boEforát enni. A kolbászából pedig Boldizsárhoz. Ez egy dülledIsae.
Áhítattal lépeti be Varga néni a társ, ki gondolna rá, hogy valami rítékra ezt írta:
Peslre akart küldeni a két unoká- mű úriember volt, nagy vörös to- pártbizottság házába.
jának, mert az egyik ott iparosta- kája belesoc/rítva a kemény ing.
Ó, milyen nagy sürgés-fcwigás,
nuló volt, a másik pedig, a na- gallérba.
mennyi siető ember. Bizony innen
RÁKOSI MATYAS elvtársnak, Budapeaf.
Sehogy
som
bírta
megérteni,
hogy
gyobbik, szorgalma révén már anytalán még a polgármesternek js paA levélben pedig ez állt:
ryira vtfte. hogy az egyetemre Járt. Imii akiar Varga néni.
rancsolnak. Várj csak Racka-Szűcs,
Szóval kié is az a malac tulaj- meglátjuk, kinek lesz igaza?!...
Varga néni nát ragaszkodott a
Édes jó Rákosi elvtárs!
' j'
doniképpen? — kérdezte, s idegesen A nagy nyüzsgésben csak besodró.
yna'achoz.
dobolt
ujjaival
az
asztalon...
VéHallgassa
meg
egy
szegény
özvegyasszony
panaszát.
Nagyon
godott
egy
nagy
szobába.
Meglátogatta egyszer a gazdag
gül ig behívatta a titkárát. A tit- — Nézzétek, itt varrnák a válasz- nosz ember az én házigazdám, Racka-Szűcs Mihály, ez a gazdag títimár Racka-Szűcs.
— Vargáné, ha el nem tünteti kár szépen kitessékelte Varga nénit tási plakátok — bontolt ki egy nagy már. Nem engedi meg nokom, hogy malacot tartsak. Pedig én itt
innen azt ,r disznót, én felmondom a másik szobába, leültette egy szék- csomagot vulaki. Kiteregette a s®ép lakok a város szél in és a polgármester elvtárs, meg a párttitkár elvre cs jegyzökönyvet vett fol. A színes képet.
e lakást — mondotta.
Varga néni is alá— Tán még ahhoz is volna azive jegyzökönyvet
a békéért! — betűzte társ is eet mondta, hogy lehet. Dc Radaa-Szűcc nem hiszi, neki írás
Aztán nagyot sóhajtott, meg- ki Népfronttal
kéli. Az én malacom meg odaát van Koszticséknál, csak fel ketl
«— mondta Vurga néni —. De a írta.
Varga
néni.
igazította a fejkendőjét ós aliindult
malacom nem hagyom.
ncveJjom, kolbászt szeretnék belőle küldeni az unokáimnak. Ne haraEgy
középtermetű,
borrm
férfi
haza...
sebtében útnak indított egy gyors- gudjon rám R a k»si elvtárs, hogy országos dolgaiban aavarom. De ha
A tímára krumpli.orrát törülgete
Nagyon
éhes
volt
már,
de
útüoöebeszédű női, mert már másodjára
Egy, szép tarka
6elyemkendővel,
btn még bceaaladt Tamási dokto- hívták a telefonhoz. Mikor koresz- nincsen senki, aki megtanítaná ezt az erőszakos, rossz embert a tiszmajd lebiggyeszleitte a S7-éjál.
— Közöttem már magával, hogy rálthoz, ahova mosni szokott járni, tülsietett a szobán, megpillantotta tességre. Hogy ne bánjon így egy szegény özvegyasszonnyal. Parancsólja meg neki drága Rákosi elvtárs, hogy engedje haza az én
nem engedélyezem a sertéstartást. s jövő píntelkre megbeszélte velük Veirga nénit.
— Eddig is volt — állta a sarat a nagymosást.
— Hát maga mi járatban van, Dönci malacomat.
Vargn néni, R dühében megreszPénteken azonban nem tudott el- néni — fogta meg a karját.
Szeretettel üdvözli
ketett egész nz orra hegyéig, — menni, Lejárt a határidő és csüMegismerte a titkár elvtársat,
Eztán most nem tudom, ml ülőit törtök este Racka-Szűcs megjelent, így köze! mintha nem lett volna
özv. Varga
BalAzsvi,
magába, hogy nem engedi.
hogy lebontsa a disznóólat.
Cserjesi-utea 107.
már olyan jó egészséges bairna szí— Nem ál! módomban —, húzta
Varga néni malacát ideiglenesen ne, mint tavaly május elsején. So.
ftssze a senmtfldökót Racka-Szűcs. a Kosztics bácsiék óljába költöztet te vány, borotvált arca fáradtnak látHárom napig feküdt betegen
— Megkapta a levelem Rákosi
_ A szavai! pedig válogassa meg. át, a szomrzód ulcába. Oda hordta szott.
Varga néni. A Koszticsék
lánya elvlárs! Tudtam én, tudtam —
Nem áll módomban — válá- utána a moslékot, s közben panaGyorsan leültette egy székre.
szaladt el néha hozzá. A negyedik
Szólta Varga néni és becsapta a szolta szegény mindenkinek, milyen
tette hozzá.
konyhaajtót, azután ijedt csak meg, kegyetlen gonosz pimber ez a Rac- — Bocsánat, a lelefon — mondta. •napon. amikor felébredt, hát ott
A polgármester
elvtárs sza—
De
két
perc
múlva
már
jött
is.
vannak
az
ágyánál
Koszticsék,
de
hogy most még jobban magára ha- ka-Szűcs, s hogy bánt el az ő mala.
Látta Varga néni, hogy sók a ott von Kiskocsisné, m:g vagy két porán bólogatott. Talán szégyelte
íagitotia a ház gazdáját.
cával.
dolga. De azért milyen szépen meg- szomszéd. S még két idegen ember,
Varga néni jogtalannak érezte
Hát senki sánc*, aki ebben igaz- hallgatja. Mégis csak megbecsülik alig ismerte meg őket. Az egyik magát... Taián csodálkozott, mit
is tudott Varga néni... Vágjon honRacka-Szűcs
támadását.
Elhatá- ságot tegyen? — kérdezte valaki.
manapság a munkásembert, még az maga a polgármester elvtárs volt, a nan is tudhatta ez a Varga néni,
rozta, hogy segítséget keres a ma— Mondtam én — vágott közbe özvegyet is . . .
másik az a komolyarcú, a párttól.
lac. megvcdelineBÓsöre.
hogy az ő kis Dönci malacának az
Kiskoc&isné —, hiába megy arra a
— Itthon van a malaca Varga ügyét, almit sehogy sem tudott elinKocztics bácsi, aki valamikor városházára
O yan jól érezte
magát, el.
néni.
együtt fűtötte a cukorgyár kazán— Nem is a lábhoz kell memni — mondta még gyorsan, hogyan gúgát a néhai Varga Balázzsal, s a mondta Kosztics bácsii — hiszen én nyolódik vele az álszent Kiskocsis— Maga Racka-Szűcs uram haj- tézni a z egész városban, — végül
szomszédos utcában lakott, taná- úgyis mondtam, menjen egyenesen né, a hentes felesége.
totta haza — mondta lelkendezve mégis elintézte valaki.
rsolt neki valamit. Azt a tanácsot
Akinek mindenre van ideje.
Egy erős, széles vállú, komolyareú Kisfcocsi3né — s összecsapta a kezél
a polgármesterhez
E d t a , hogy Írja meg a panaszát leelvtárs volt ez, akinél? a titkár elv- — nahát ilyet.
— Pedig nem is tudtom a címéí
A
polgármesternek
a
régi
világvélben. A levele* pedig vigye el
Varga néni mintha elszállni éreztárs ott Varga néni elült elmiagya.
a városházéra, a városházán dobja ban még a kocsisát sem merte vol. rázta, hogy holnap reggel kinek te- te volna magából a betegséget. Mo- — mondta Varga néni és kedveden,
be a „dolgozók panaszai"
cimű na megszólítani Varga néni. De lefonáljon, mit
boldogan neve lelt.
mondj o®, hogy solygott.
tudta, hogy most másképpen memládába, s várjon.
a dolgok.
Varga néni meg Is fogadta a jó- nek
A polgármester elvlárs értekezTanácsot. S nehogy az ő ákom-bákom betűivel keljen
veszódniök leten van — mondta egy jól fésült,
a városházi hivatalos embereknek, fontoskodó ifjú az előszobában. —
átment a szomszédba, s megkérte Kedden tessék jönni, akkor le® a
Horváth Jóskát, a Horvithék
is- fogadónapja.
Üzeműnk életében új győzet-' erősítésére, a műszaki
szinvonn' ; üzemek lettünk. Egész második fó'Varga néni, ha már elszánta makolás fiát, hogy Írja meg neki a
met ünnepeltünk a héten. A Kóny-'1 emelésére, az egyes géplépcsők,1 évi eredményes munkánk alapján
gát
nem
engod'rtl
a
huszonegyből.
levelet.
Minisztérium
vándor- pépeink előírás szerinti pontos be- ! tulajdonosai maradtunk^ a niiniszKedden megint ott volt a nagy, nyűipari
Nagyon szép kerek betűkkel tuzász'.ajának elnyerése után alig pár állítására és jónéhány müszakniu" terianács vándorzászlajának.
dott trnt a kis Horváth Jóska. Var- tornyos házban. A polgármester héttel élüzem leltünk.
Az utóbbi kitUn'etesek elnyeEredmé- j tatot adott, amelyeket záros haga néni már látta maga előtt, hogv elvtárs leültette szépen. Mivel nem nyeink
ünneplése
közben egy! téridőn belül el kelet* érnünk._rése azonban már sokkal ne
hát finom cukorkával
a Dón ci.malac békésen szunyókál dohányzik,
krinkáját
es hezebben meni, mint az előzőeké,
percre sem feledkezünk meg arról j Altuchov e'vtárs
az ólban, Racka-Szűcs meg lógó kínálta.
valamennyien 1 mert időközben a többi fonoda is
a sok segítségről, amelyet a szov- iránymutatását
A
minapi
fontoskodó
fiatalember,
orral megy ki az utcára.
A modern örömmel fogadtuk és ezek 6zerim hatalmas fejlődést ért el. Olyan
akinek símárafésült hajából egyet- jet néptől kaptunk.
Elvitte a levelet. Bedobta.
munkához. Működésünk verseny indult meg a fonodák kőfonógépek, a pontos nyeregyapot lilitunk
len
szál
sem
állt
ki
a
sorból,
ott
ült
| Várt három hétig. Semmi válasz. egy külön kis asztalnál. Följegyezte, szállítások telüiék lehetővé,
hogy eredménye az lelt, hogy a fo'me- zött, nme'-yet még eddig nem ta1
Felismertük,
hogy
A ház tulajdonosa pedig mindig mit mond Varga néni.
Közép-Európa egyik legmodernebb rüit hibák napról-napra csökken- pasztaltunk.
eddig alkalmazott
munkamódszeJobban fenyegetőzött.
és
legszebb
textilüzeme,
a
Szegedi
tek
ás
üzemünk
1950.
szeptemberé— Legyen nyugodt Varga néni
már nem elégségesek ahhoz,
— Még egy hetet adok magának, — fogott vele kezet a polgármester Textt'.kombinát az ország élenjáró ben már három szakmányra fej- reink
hogy
biztosíthassuk
üzemünk
lődött fel.
Vargáné — mondotta — aztán rá- elvlárs. Szép nagy nyugodt ember üzemei közé tartozzék.
élenjáró helyét. Ismét segítséget
Nemcsak
kiváló
minőségű
es
Feilödésünk
viszonylagosan
dőlöm az ólat a disznajára.
volt ő maga is. Jóindulatú arcán kis
gépeket kap- olyan javulást mutatott, hogy en- kértünk Alluchov elvtárstól, aki
' Szegény Varga néni még sirt ls. gödröcskék keletkeztek, mikor mo- nagyteljesítményű
tunk
a
Szovjetuniótól,
hanem egy- nek eredményeképpen még ez év tanácsait most sem tagadta meg
Elpanaszolta
Kosztics
bácsinak, solygott. — magának joga van a idejűleg elküldte hozzánk
leg- utolsó negyedében élüzem lettünk. lő'ünk.
hogy nem segített rajta a leveles- steTtéshizlalásra. Külterületen lakik. jobb szakembereit, hogy a szovjet
következő negyedévben
kissé
Alluchov elvtársat minden dolEbbe semmiféle háztulajdonos neim textilipar tapasztalatait, technoló- A
láda.
elblztiuk magunkat, a fej ődés ntm gozónk szereti és alig várjuk, ho^v
köthet
bele.
Majd
mi
móresre
ta— Nincs más hátra, beszélni kell
giai e'járásait, a mennyiségi és volt olyan eredményes, mint ami- üzemünkbe
ellátogasson,
hiszen
valamilyen
hlvatalbélivel,
sze- nítjuk ezt a Racka-Szűcsöt...
minőségi termelés fokozására for- lyent vártak tő'ünk és ezért csak nemcsak a műszaki dolgozók, de
mélyesen. Ott a városházán. —
Majd ad magának a polgármester dítsuk. Ezek közül a kiváló szov- a második helyot értük el az él- mindenegyes dolgozó támogatást
Így Kosztics bácsi.
elvtára — telte csípőre a kezél jet szakemberek közül
legtöbbet üzem kiértékelésnél.
kapott tőle. Büszkék vagyunk arra,
—. Sokat törődnek ott a sze- Varga néni, mikor másnap a ház. köszönhetünk Szergej
Ivauovios
Az Alkotmány ünnepére rende- a nagy kitüntetésre, hogv Alluchov
tulajdonossal
találkozott
—
meggény ember bajával — szóti közbe
Alluchov szovjet főmérnök
elv- zett munkaverseny javított lema- elvtárs és mi, a Textilkombinát
mondta, hogv jogom von a sertés- társnak.
Kiskocsismé, a hentes felesége.
radásunkon. Mi még többet akar- dolgozói igen jó barátok vagyunk.
I De Varga néni már elhatározta tartásra.
elvtárshoz A vele való beszélgetés kapcsán
Elsőízben 1950. júniusában talál- tunk. Újra Altuchov
Racka-Szűcsnek felszaladt
a koztunk vele, amikor eljött hoz- forudtunk segítségért, további út- sokat emlegetjük azt az esete*,
ivolt, hogy nem hagyja magát. ElAltuchov
elvlárs ím'kor egy hibás tisztítóhengerrot
nagy csúnya szemöldöke a homlo- zánk, hogy megnézze és fe'ülvizs- mutatásokért.
ment a városházára.
meg bennünket, hogy
Elöször egy nagyon udvarias, kára. Meghökkent egy kicsit. De gálja, hogyan termelünk mi ezeken javasolta nekünk, hogy vezessük fenyegetett
miért nem adunk a dolgozóknál?
szemüveges fiatalemberrel beszélt nem az a® ember volt, aki egyköny- a gépeken, amelyekkel a Szov- be a Szitahánov-komplex-mozgairnat. megfelelő munkafeltéte'eket. Örüjetunióban kiváló teljesítményeket Azonnal hozzáfogtunk ennek megVarga néni. A szemüveg ugrált nyen visszavonul.
írás bőszéi. írás nélkül a ma- érnek el. Első tapaszia'atai bi- valósításához, kido'goztuk terve- lünk, ha eljön hozzánk, örülünk
oz orra nyergén az előzékenységazoknak az eredményeknek, ametől. Alig is kezdte el a mondó- ga disznója ide be sem teszi a lá- zony nem voltak kedvezőek reánk inket és a Sztahánov-komplexegyrésziben 1 tyeket ebben az üzemben együttcmozgalom
üzemünk
nézve,
szervezetlenek
voltunk
bát!
káját, ez a fiatalember nagyon udmegvalósult. sen, közős munkával
értünk el.
De az írás csak nem jött. Sok műszaki vonalon, szervezetlen volt már július elején
variasan elirányitcrtla a második
Legnagyobb
kitün*etés
az
volt szagondja-baja
volt
abban
az
esztena gyártási technológiánk, a kar- Ennek a versenymozgalomnak a
Emelet harminckettőbe.
gépcsoportja- munkra, amikor a legutóbbi láOtt egy erős. bajuszos ember dőben egy polgármesternek. Nem bantartási munkánk is igen el volt megindítása egyes
hanyagolva. Erős
kritikát kap- [ inknál 11 százalékos
emelkedést togatáskor kijelentette, hogy szeÜlt. Mintha látta volna 's
már csoda, ha non jutott rá ideje, hogy tunk
ezért
Alluchov
elvtárstól,
mutatott
és
e
mellett
minőségi ret Szegedre jönni, szereti a Textilutánanézzen,
elintézte-e
az
a
szévalamikor Varga néni. Talán a
amely
értékes
útmutatást
adott
j
munkánkban
is
javulást
ériünk
el. kombinátot, mert itt úgy érzi mapeofésült
fiatal
ember
Varga
néni
cukorgyárban?... Szemben
ve'e
további munkánkhoz. Első útmula-j Az eredmény az lelt, hogy 1951. har- gát, mintha egy szovjet üzemben
malacának
az
ügyéi.
egy sovány fiatal lány. Nagy-nagy
Csak hordta a moslékot Varga tását több oldalas Írásban adta | madik negyedévében ismét él- ienne.
csomó papír volt mind a keltőnek
Elmondotta:
néni
a Kosztics bácsiék óljába. Töl- meg nekünk, pontos határidő és ' üzesm lettünk, sőt munkánk további
Ez asztaléin.
Nagy
Sándor,
lőtte vele a sók időt, s fájt a szíve ] felelősök nevének feltüntetésevei. I javításaként negyedik negyedévi
Varga néni elmesélte a malac ta
d fextilkombinát íómérnőke
malac kodvee pofába ulán. Még Rámutatott a műszaki gyártáe meg-1 eredményeink alapján ismét élPolcát a bajuszos embernek, 4
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RÁKOSI-TANTEREM

—

-- —•

a szegedi Magasépítőipari Technikumban
Ax iakola

minden

lagja

1
'A Horváth Mihály-utcában az I.
(Jzámú Magasépítőipari Technikum
első emeleti folyosójának egyik
tantermében kőművesek, szobafestők dolgoznak. Diákok, tanárok
egyaránt kíváncsian néznek időn.
ként be ide: hogyan halad a munka. A folyosónak ezen a részén
még a léptek is szinte halkabban
verődnek a kövezetre és önkéntelenül is elfogódottság tölti el az
arrajárókat. Szeretettel simogatják
a szemek az ajtót, boldogan méregetik a falaikat: ebben a teremben
volt diák népünk szeretett vezére,
Rákosi elvtárs-

— A főreáliskola
felső osztályait végezte 1905-től
1915-ig ebben az épületben Rákos:
Mátyás elvtárs — meséli dr. Pozsonyi Zoltán elvtárs, az Építőipari
Technikum igazgatója. — Ebben a
teremben érettségizett és ezért ez*
az ö tiszteletére, hálás szeretetünk
kifejezéseképpen
Rákosi-teremnek
rendezzük be. Mindig az iskola legjobb eredményt felmutató osztálya
tanul majd ebben a teremben, azt
b helyet pedig, amely Rákosi elvtársé volt annakidején, az osztály
— s így az egész iskola — legjobb
tanulója foglalja el.
Az egyik főfalon a kőművesek
munkái nyomán már látszik a széles nagy bemélyedés, ahova a tanterem történelmi jelentőségét hirdető emléktábla kerül majd. Fölé
Rákosi elvtárs fiatalkori arcképét
helyezik. A képet most festi nagy
művészi gond/diai Jánoska Tivadar,
az intézet festőművész tanára. Két
faliszekrényt is elhelyeznek itt, ebben láthatók majd Rákosi elvtárs
bizonyítványainak fényképmásolatai, régi közös értesítők, sőt egy
eredeti okmány: 1910 május 24-i
keltezéssel az írásbeli érettségi dolgozatokról készült jegyzőkönyv. Ekkor írt a érettségi dolgozatát Rákosi
élvtárs is.
A fényképmásolatok már ott fekszenek az igazgatói irodában- Az
érettségi bizonyítvány példamutatóan hirdeti majd a diákok számára: Rákosi Mátyás jelesen érett!
Rendkívül ösztönzően
hatott az iskola ifjúságára a
Rákosi-tanterem
gondolata
—
amint azt Szili-Török Dezső elvtárs, az iskola párttitkára elmondotta.
— A januárban tartott iskola.
DISZ gyűlésen szinte egyetlen diá.
kunk sem volt. aki ne tett volna
felajánlást Rákosi elvtárs születésnapjára — jelentette ki. — Mindannyian szeretnélek abba az osztályba jámi, ahol ő banult fiata.
korában. Berecz József és Berecz
László, iskolánk legjobb brigádvezetői például versenyre hívták a
többi brigádokat és egyken megfogadták, hogy a tanulás terén szerzett jó tapasztalataikat átadják
társaiknak. Ugyanekkor valamenynyi osztálytitkár megfogadta osztálytársa* nevében, hogy versenyre
lépnek egymással tanulmányi, mozgalmi téren egyaránt, de azért is,
hogy a Rákosi-tanterem felavatása
és a vele kapcsolatos ünnepségek
minél szebbre sikerüljenek.
A verseny ereáiményei máris igen
Szépen megmutatkoznak. Még a
gyengébb tanulók is nagy lendülettel törtek előre- A III. d-ben pél.
dául Barna Vince és Sári Miháy,
akik általában gyenge eredményeket értek el, most többször is jól
feleltek. Hankós Pál. a III/a tanulója nyolc tárgyból javított egyegy osztályzattal. Az I/b-ben Tóth
Klára hármasról négyesre javította
eredményét. Doszlop Erzsébet pedig, akinek félévkor ábrázolóból
kettese volt, a napokban ötösre felelt belőle. Valamennyi osztályból
lehetne hasonló példákat sorolni,
az élenjáró tanu'ók pedig még keményebben erősítik eredményeiket.
A ll/c osztály
eredményeit figyelik a legnagyobb
izgalommal az iskola diákjai, ök
járnak ugyanis a verseny élén:
őket éri az a megtiszteltetés, hogy
Rákosi elvtárs osztályában tanulhatnak. Az osiztályok közötti versenyt negyedévenként értékelik ki.
negyedévenként cserélhet gazdát «z
a tanterem. A negyedévenkénti kiértékelés így egybert biztosítja.
hogy a verseny n e legyen kampányszerű- A versenyszellem ál.
landó ébrentartását szolgátja a z is,
hogy az osztályfőnökök — a bri-

fokozott Jó munkával
Rákoai elvtára

fejezi
iránt

ki ragaaxkodó

axereleléí

A Mongol Népi Forradalmi Párt
Központi Bizottságának távirata
Rákosi Mátyás elvtárshoz

Rákosi Mátyás
Elvtársnak!
A Magyar Dolgozók Pártja Központi
Vezetősége.
A
Mongol
Népi
Forradalmi
Párt
Központi
Bizottsága
szívből
gádvezetők és az osztálytitkárok képpen az MSZT székházban renjövő háláját fejezi ki a
Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezevéleményének meghallgatásával — deznek igen színvonalasnak, ígértőségének és a magyar dolgozó
r.epnek azért a testvéri
együttérhetenként összeállítják osztályaik kező kultúrműsortzésért, amelyet Csojbalszan
elvtárs, a mongol
nép
vezére,
Népi
tanulmányi rangsorát.
Az ünnepségek előkészítésére min.
Forradalmi Pártunk
alapitója
és vezetője
halálával pártunkat és
Rákosi elvtárs születésnapjára denki megkapta a maga feladatát,
országunk dolgozóit ért súlyos csapás alakalmával tanúsított. A Monegyetlen becsületes diák sem akar tanárok és diákok együtt, dolgozgol Népi Forradalmi Párt és a Mongol
Népköztársaság
dolgozói
szégyenben maradni, valamennyien nak. hogy minél szebb, író né! s ke- minden erejüket megfeszítik, hogy sikeresen
valóraváltsák
szeretett
vezérük tanítását: építsék fel
a szocializmust hazánkban és tovább
javítani akarnak eredményeiken. resebb legyen ez a nap. Dr. Bokor
erősítsék a mi népünk és a nagy Szovjetunió népei, a mi
őszinte
Az ezt megelőző nap különben is István tanár, az ünnepségek felebarátaink közötti
barátságot.
jelentős erőpróbája lesz az iskola lőse pontosan kiosztotta mindenki
A Mongol Népi Forradalmi Párt
ifjúságának. Az ország valamennyi szamára a munkaterületet, de bemagasépítő ipari
technikumainak vonták még a szülői munkaközös, ,
Központi Bizottsága nevében
legjobb diákjai jönnek ugyanis Sze_ séget is. amelynek tagjai va/iameny.
J. Cedenbal.
gedre, hogy március 8-án tanul- nyi szülő figyelmét felhívják. A
mányi verseny keretében mérjék tanárok maguk is látogatják rendiössze tudásukat. Közel 300 diák szeresen a szülőket s népnevelő
Sikeres félévi számvetés a szegedi
vesz majd részit ezen a versenyen, munkát végeznek a családoknál,
amellyel egyidőben különböző sport- ötletesen elkészített térkép mutategyetemeken és f ő i s k o l á n
versenyek is zajlanak le. A nagy ja, hogy kihez, melyik körzet tarnapra. Rákosi elvtárs születésnap- tozik. kikkel tartja fenn rendszeresen a kapcsolatot.
jára különösen
Doldog életünk szabad fejlődé- ményeket a legkiválóbbak jutalma,
sének pártunk programinja zásával kormányunk 40.600 forintos
A szegedi I. számú Magasépítőgazdag ünnepségek
ipari Technikum tanárai, diákjai szab irányt. Konkrét feladatainkat jutalommal értékelte- Meleghangú
Pártunk II, kongresszusa hatá- ünnepség keretében tüntették ki a
egyaránt
rendezését tervezi az iskola. Délrozta meg. Ezen belül eredménye- munkának azoltat a z élenjáróit, akik
előtt avatják fel a Rákosi-tanterméltók akarnak lenni
inket a terv — ötéves tervünk — amellett, hogy maguk kiváló eredmet, amely a legkorszerűbb, legíz.
építéséhez mérjük., A párt pro- ményt ertek el, a közösségi szellem
lésesebb felszerelésű lesz az egész arra, hogy abban az iskolában dol- grammja, építőereje biztosítja az! ápolása vonalán is élenjárlak, mert
tanulhattiak,
ahová is. hogy egyfelől a kulturforrada. 20—25 fős csoportjukkal egész féliskolában. Ugyancsak délelőtt nyit- gozhatnak,
ják meg a z iskola kiállítását is, Rákosi elvtárs járt. Nem kis dolog, lom vonalán, másrészt ötéves ter- év sortul úgy foglalkoztak, hogy az
amely fényképek, rajzok, ügyes ké. nem kis megtiszteltetés ez. Egyet- vünk
megnövekedett szakember- ő jó átlageredményüket is biztosítszítmények útján mutatja be a len módon lehet csak igazán mél- szükséglete kielégítésére 3000 fiatat sák. Örömtmei látjuk, hogy ezen a
Techn ilcum fiataljainak munkáját tónak bizonyulni erre: a becsületes tanulhasson Szeged három egye- területen a szakérettségis hallgaés azt a széles távlatot, amely rá- munkával, népünk igazi szereteté- temén és Pedagógiai Főiskoláján. tóink munkája példamutató. Különösen megnyugtató az, hogy a
juk tanulmányaik elvégzése után, vel, amelyre Rákosi elvtárs tanít
Félévi kollokviumaik eredményé, kommunista hallgatók
munkája
öléves tervünk építkezései során vaLameim yiü niket.
vei fiataljaink számot adnak arról, eredménye össaátlógóban a munkavárnak. Délután a nap befejezése.
L. Z.
munkájuk területén hogyan állnak terület legnagyobb rt-szén jobb,
helyt azért a bizalomért és áldo- mint a kari átlagok. Ez az a „komzatvállalásért.
mellyel pártunk, munista példamutatás", amit a párt
Szegedi egyetemisták levele
munkásosztályunk, dolgozó népünk jogosan etvár tagjaitól. Csak iilyen
olyan gondtalan tanulási lehetősé- munkával lehet megteremteni a zt
a Komszomol
fiataljaihoz
get biztosított számukra — a szé. •az egészséges légkört, melyben, a
leskörű ösztöndíj és diákszálló hált), nem-dolgozás szégyen és a „lógó„Szeretett
Elvtársak!
zattal —. melyről a múltban nem sok".at a közösség kiveti saraiból.
A Magyar Népköztársaság
Szegedi Tudományegyetem
Hatol- is álmodhattak, hiszen
A fenti komoly eredmények melaz egyetem
jailól érkezik hozzáiou ez a levél. Első lélévi
vizsgáink kapui is csak a vagyonos osztályok lett igen komoly hiányosságokat is
sikeres befejezése után most már a második félév
jó
tanulmányi
mutat a félévi vizsgaeredmény. Koeredményeiért
harcolunk. Ezt a íélévet népünk szeretett
vezéréről, gyermekei előtt állottak nyitva. moly lemaradás van szakiérettsége,
Rákosi elvtársról neveztük
el és azt akarjuk elérni, hogy Rákosi I Számvetés ez a munka abban a seink vonalán a Természet tudomáj vonatkozásban is, hogy egyetemi nyi Kar elsőévesei egyrészénél te
elvtárshoz méltó módon végezzük
minden
munkánkat.
AJ i, egyetemisták
sokat
tanultunk már a Komszomoltól
és | professzoraink, dle egész tansze- hasonlóképpen az Orvosegyetem és
most közvetlen úton is szeretnénk segítséget kaprti tőle- , mélyzetünk hogyan értékeli az] a Műegyetem szakérettségiseinél az I.
tek. A mi egyetemünk most kezd szocialista egyetemmé válni és eb- I hatalmas erkölcsi és anyagi meg- éven. Itt a gyenge vizsgaeredmében a íejlődési folyamatban
még igen sok hiba adódik,
melyekről becsülést, amelyben népi demokrá. nyek a lemorzsólódás veszélyeit rej.
későbbi leveleinkben
rendszeresen beszámolunk
majd.
Segítsetek, ciánk tudósainkat, egyetemi taná- tik magukban, ami végsősoron bomhogy a Ti
tapasztalataitok alapján, a Ti
segítségetekkel
kijavít- rainkat részesíti. Mértéke a félévi lasztja a tc-rvfegyelmel. Ezért fele.
hassuk a fejlődéssel járó hibákat. De levelezésünk által a Ti
élete- kollokviumi eredmény annak is. lősek az Egyetemi Pártbizottság és
tekkel is szeretnénk
közelebbről megismerkedni. Ezért nagyon
sze- hogyan munkálja az egyetemi tan. oiapszervezetei, meri nem figyeltek
retnénk, ha a Ti leveletek is hamarosan
megérkezne.
személyzet az új értelmiség megte- fel idejób'n az itt meglévő hiányosD eméljük, hogy levelezésünk
mégjobban elmélyíti a szovjet remtését, hiszen ma már egyete- ságokra, hibás a DISZ, mert elhanyagolta c fiatalokat, mindez azons magyar fiatalok
barátságát.
meinken. főiskoláinkon az alsó évVálaszotokat nagyon
várva forró elvtársi
szeretetünket
és folyamokon dönftő többségükben ban tieim menti az áH'amvonal felelősségét sem, ahol többet és rendüdvözletünket
küldjük:
a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészka-a munkás és szegényparaszt szárma- szeresebben kellett volna foglalkozzású hallgatók tanulnak, nem kis- ni a szakérettségisekkel. Jól látta
magyar-történelem
szakának
számban az üzemekből kiemelt jó itt a tennivalókat az a pártonkívüli
l
IV. éves hallgatói
képességű, szakérettségis hallga- professzor, kinek vizsgáját a sok
között meglátogattuk. „Sokat fogtóként.
lalkozom az • I. éves szakérettségiA szegedi békekirakatverseny nyertese:
^élév munkáját a vizsgák sekkel, a II. éven szakmailag is
eredményeként pozitiven kell megerősödnek és III. éves korban
a Ruházati Folt Klauzál-téri fiókja
értékelnünk. A szegedi ösiszegye. káderokként fölé nőnek a többiekA Szegedi Ruházati Bolt Békcbi- 'tn. Második helyre az Alex haris- temi és főiskolai 3.95 számértékű nek. Ez a többletmunka olyan
felzotisága az elmúlt hetekben ver- nya és kötöttáru rendkívül meleg
adat. amely jól gyümölcsözik'' —
senyre hivta ki a Szegcdi Kiskeres- hangulatú, megható és ugyanakkor eredmény mellett, az egyszemélyi mondotta.
kedelmi Váilalat
Békebizoitságait békeharcra is ösztönző kirakata ke- felelős vezelés mellett tovább sziA verseny célja olyan agitatív ere- rült. Harmadik a Nyomtatványellá- lárdult a tanulmányi fegyelem és
A szakmai munka során néhány
jű béke-kirakatok rendezése volt, tó Bolt kirakata, amely szatirikus, rend. előrehaladtunk az egyetemi
feladat
súlyponti szerepet
amelyek jól ábrázolják népünk bé- karrikatúraszerű ábrázolásával az oktatási munka fokozott megbekeharcá't, a Szovjetunió vezetősze- imperialista táboron belíiIi elieuté- csül'tetésében. megjavult az oktatás kap. Az új értelmiség felnevelése,
repét a békéért folyó harcban, a • eke't is megmutatja s jól ábrázolja színvonala s ezt elősegítette a
világ békcharcosainíik szolidaritá- a világ dolgozóinak erejét és a pártkongresszus határozatának fo- a szocie,lista ember megteremtése
természetszerűen írja elő számunksát és egységét. Hét békeb'zottság béke megvédésére irányuló harco?
kőzett megvalósítása, a szakosítás ra, hogy a Szovjeluniö megszeretveti részi a versenyben és rendezett elszántságát.
továbbfolytatásával.
l»cke-kirakatot: a Zöldség-Konzerv,
tetése vonalán élenjáró eredményeiRuházati Bolt b'ékebtzo'óságáa Központi Húsüzem, Átex haris- r.ak kezdeménjjgzése
Az eredmények számbavételénél, nek elsajátítása érdekében különös
követen
íó
pélnya és kötöttáru boltja. Nyomtata hiányosságok feltárásánál, a fel.
ványellátó Bolt, Ruházati Bőit Klau- da. Helytelen, hogy a Kiskereske- aktotok célkitűzései összeálHításá- gondossággal kell tanulnunk az
delmi
Vállalat
többi
fiókjai
nem
zál-téri fiókja, a Keravill 77. száorosz nyelvel, alkotó módon kell elmú üzlete és az Állami Textil Szak- vettek részt ebben a versenyben. nál különös fontosságú a marxista sajátítania. fiatalságunknak a tudokritika-önkritika
fegyverével
felHz
a
verseny
pedig
nemcsak
a
vái
üzlet 7. számú árudája.
latal dolgozóinak szerez megérde- tárni. hogy a párt hogyan támasz- mányok tudományát, a marxistaA kirakatok mind ötletesek, nagy meli kitüntetéseket, hanem aktív, totta alá elv.i politikai szempontból leninista ideológia anyagát; alkotó
vonalúak, szépre sikerültek. A bí- ha; cos politikai nevelő munkát is a szakmai munkát, hol végzett hiámódé® úgy, hogy a gyakorlatim
rálóbizottságnak komolyan kelleti
mérlegelnie, hogy az egyes béke- jelent. A béke-kirakatok f őtt so nyos munkál és hogyan keli kikü- alkalmazni tudják azl. Emellett nem
kirakatok mennyire felelnek meg a kan járnak, sokan megállnak, sok szöbölnie az Egyetemi Pártbizott- szaibad elfelednünk, hogy az élesedő
ezer dolgozóban tudatosodnak a bé- ságnak és alapszerveinek a megversenykihívás pontjainak.
nemzetközi helyzet egyéb feladatoA legjobb, legtöbb gondolatot áh. ke-kirakatok hatására a békeharc lévő hibákat. E megállapítás vorázoló, legtömörebb és logegységv- feladatai. Ezért kívánatos a béke natkozik a párt ifjúsági szerveze- kat is állít elénk. Ftaitabágunkriak
belkés építésünkért, a békéért munrebb hatású
kirakat a Ruházati kirakatrendezés! verseny lovább tére a DISZ.re is.
Bolt Klauzál-téri fiókjának kiraka- kiszélesítése.
A terület 16 alapsaeirvezetében az kára, harcra Ítész fiatalsággá kell
őszi vezetőségi újraválasztás óta nevelődnie, olyan fiatalsággá, amejelentősen megjavult a politikai lyik a békés cpítés időszakába® nem
Az „ÖTÉVES
TERV«
kiállítás
munka. Rerdszerasebbé vált a ká- riad vissza mondvacsinált kényelderekkel
való egyeb foglalkozás, metlenségektől.
nagy segítséget nyújt népneveié munkámban
egészségesen fejlődik a pár (építés. A II. félév mun'tájának ünnepéNaponia többezren tekintik nveg 'tem a kiállítást, lelkesebben tudok Népnevelőink munkájukkal igyekez- lyes, lelkes hangulatú megkezdéseSzegeden az „ötéves terv"-kiálUtásit. beszélni a dolgozóknak étért ered- nek kiküszöbölni a munkából a kor, amikor fiatalságunk vezetői váMinden üzeméből, hivatalából jön- ményeinkről, Nem sajnálom a fá- kampányszerűséget s agitációs felnek a dolgozók, hogy megtekintsék radtságot, mégegyszer elmegyek. aidatok megoldásánál i's mind szó- zolták a feladatokat és tömegével
ötéves tervünk nagyszerű eredmé- Még jobban magamba vésem az ott
születtek meg népünk szeretett vesikeresebben vé- ban, mind írásiban konkrét felada- zére, Rákosi elvtárs 60. születéoj
nyeit s megszemléljék a közeljövő- látottakat, hogy
tok megoldására törekszenek. A
re 'tervezőit építkezéseket. A kiállí- gezzem népnevelő munkámat,
táson látott eredmények új alkoTököly Imre elvtárs mint minő- DISZ őszi tagkönyvcseréje és az napjára történő kórterét munkafeltásra késztetik dolgozóinkat, hisz ségi ellenőr dolgozik a Kérúrúgyár. Egyetemi DISZ csúcabizottság lét- ajánlások. úgy látluk, hogy fiatalbebizonyosodik előttük, nem hiába ban. Elhatározta, ha a
minőségi rehozása szervezettebbé tette a mun- ságunk megértette mit vár tőle a
dolgoznak.
munkák ellenőrzése során
hibát
párt, mát vár dolgozó népünk.
kát ezen a területen is.
— Nekem különösen nagy segít- észlel, felvilágosító munkájába beA vállalt munka maradéktalan
P
ószleteredményemk
a
köveikeleszövi
az
„Ötéves
terv"-kiállításon
séget nyújt munkámhoz az „Ötéves
teljesítésére
induljon harcba a DISZ
látottakat.
ző megnyugtató képel mutatterv"_kiállíti s — meséli Tököly
Imre, a Késgyár dolgozója. Üze— Megmagyarázom a dolgozók- ják: Természettudományi Kar át- « ehhez megad minden támogatást
münkben népnevelő munkát végzek. nak, hogy a selejttel akadályozod laga 3.95; Jogi Kar 4.26; Bölcsész a pár} s az államd vezelés is.
Eddig az újságból olvastam csak Sztálinváros építését, vagy az Itwtury
géza,
Szltálinvárosról, a tiszalöki duzzasz- tai Erőmű építkezéséi. Ugy érzem, K&r 4.24; Orvosegye. ini 4.07; Petógátró! és így adtam tovább a dol- az itt látottak a népncvelőmtmkám- dagógiai Főiskola 3.84; Közlekedésia szegedi egyetemi pártbizottság
gozóknak, Most, hogy megtekintet- ban nagyon sok segítséget nyéjtamk. Műszaki Egvotem 3.46, E jó eredtitkára
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A Szegedi K ö t é l g y á r DISZ-szcrvezete
erélyesebben h a r c o l j o n
a munkafegyelem megszilárdításáért
f M a m á r f i a t a l j a i n k nagy 'többsége megtVIttpflhaljuk, hogy ezen a l é r c n
incg'ér'íi azt, hogy a m u n k a f e g y e l e n j a v u l á s m u t a t k o z i k , de megállapítJuztlúi, a lúgosok a m u n k á b a n ké- h a t j u k azt is, hogy DlSZ-szervezesőn j ö v ö k 5 éves tervünk teljesíté- t ü n k ezen a téren nem n y ú j t o t t a
segítséget,
melyet
sének a k a d á l y o z ó i , szocialista éuité- p á r t n a k olyan
s ü n k kerékkötői. A m i ü z e n t ü n k b e n , tőle R á k o s i elVtárs és p á r t u n k eln Szegedi
Kötél- és
H á l ó g y á r b a n vár. A D I S Z vezetőség nem figyeil
késők,
hiányzók
tnem is olyan régen még nagy hiá- fel arra, hogy a
n y o s s á g o k voltak. Egy p á r kevesltbé jórésze i f j ú m u n k á s .
ö n t u d a t o s fiatal többször indokolatFiataljaink
túlnyomó
többsége,
l a n u l elkésett m u n k a h e l y é r ő l , indo- k ö z t ü k Á b r a h á m
Julia,
Pozsonyi
k u l hozva fel azt, hogy rossz a vil- K a t a l i n , R a k u s z M á r i a
elvtársnők
lamosközlekedés. Ezt az érve? hoz- — élesen elítélik a m u n k a f e g y e l e m
ta fel g y a k r a n Nngypál M á r i a eiv- lazfióit.
l á r s n ő is. ki a vil'aniosra hivatkozDTSZ-szervezelünknek,
de
várov a , sorozatosan elkésett.
sunk t ö b b i DISZ-szervczeteinek
is
D e voltak súlyosabb esetek is ná- j ó agitációs m u n k á v a l , meggyőzésl u n k , voltak k ö z t ü k olyan öntudnt- sel, de ha szükséges,
törvényeink
lan f i a t a l o k , Vörös Márta és Vörös által biztosított eszközökkel határoErzsébet (annak ellenére, hogv D I S Z zottabban és b á t r a b b a n kell harcoitagok) az egyik vasárnapi
b á l á z á s niok a m u n k a f e g y e l e m megszilárdíl i l á n hétfőn nem jelenlek meg
a tásáért, mert nz ötéves tervünk telmunkahelyükön.
jesítésének. illetve, túlteljesítésének
A lógósok. n késők,
munkafegye- cz egyik fontos alapvető biztosítéka.
l e m l á z í t ó k ellen nz ü z e m i p á r t s z e r .
Csiszár I r é n ,
vezet és n villnla? vezetősége erőa Délmagyarország levelezője
i e n felvette a harcot és így
már

Bárthirek

Értesítjük a felsőfokú káder,
képző polilikai
gazdaságtan
szakán
tanuló
elvtársakat,
hogy részükre a konferenciát
ma. Vasárnap reggel 8 órai
kezdettel tartjuk meg a Pártoktatás Házában.

Értesítjük az alap- és középfokú
politikai iakola hallgatóit, hogy részükre megérkezett a látogatási
könyvecske. Átvehető a Pártoktatás HázábanÉrtesítjük a Sztálin elvtárs élei.
rajzát tanulmányozó
elvtársakat,
hogy részükre megérkezett a IV.
szánni anyag. Álvehelö a Párloktatás Házában.
Értesítjük a középfokú és alapismereti tanulókör
propagandistákat. hogy részükre a következő
propaganda szemináriumot február
20-án tartjuk.
Értesítjük a felső és közép/káder
szakon tanuló elvtársakat, hogy az
Állami Könyvkiadó Vállalathoz érkezett az anyaghoz kapcsolódó irodalom.
Értesítjük az alapismereti
tanulókörvezelő
ég
ellenőr
elvtársaSzőrmeés Bőrruha
Vállalat
DISZ-fiataljai
kat, hogy részükre február 20-án
teljesítik
Rákosi
elvtársnak
adott
szavukat
délután 5 órakor propaganda sze.inináriumot tartunk a Pártoktatás
!
Hogy fialaljaink nagyon szeretik git elvtársnő rendszeresen felké- Házában. Kérjük az elvtársak ponazt, kinek megváltozott életüket, szülnek az előadásokra ós hozzá- tos megjelenését.
ragyogó jövőjüket köszönhetik, mu- szólásuk bizonyítja, hogy DISZ tatatják azok a felajánlások, ame- gokhoz méltóan igyekeznek e'saÉrtesítjük az alapfokú propalyeket fialaljaink
népünk
nagy jálilani a marxizmusWeninizmust. ganda szemináriumi
hallgatókat,
tanítójának, a fiatalok példaképé- Hiba mutatkozik azonban azon a hogy részükre február 20-án proipari tanulóink, töb- paganda szemináriumot tiartumsk, az
nek, a mi 6zeretelt Rákosi elvtár- •éren, hogy
ben, — igy Dancsó Irén és Martisunk szülelésnapjára tettek.
anyag Rákosi elvtárs élete című
Hogy csak egy pár kiemelkedő nék Mária — elmaradnak a polili- anyag, amelyet február 18-ig az
kai
oktatásról.
DISZ
vezetőségnek
felajánlást
emlilsck,
Konkoly
megkapnak. Az
kell
foglalkozni alapszervezetek
Mária ifjúmunkás vállalta,
hogy fokozottabban
elvtársak vegyék át és tanulmá114 százalékról
120 százalékra ezekkel a fiatalokkal és meg keil
emeli teljesilmónyét és már most nekik magyarázni a tanulás jelen- nyozzák. A politikai iskolán feb.
ruár 25-én kerül sor Rákosi elvtárs
142 százalékra teljesili napi tervét. tőségét
Én egyébként, mint munkás-leve- élete című anyag 2 héten keresztül
Vagy pedig Gál Zoltán elvtárs, ki
váltatta, hogy 107 százalékról 110- lező megértettem a leve'ező-moz- való megtárgyalására.
a
le teljesíti és már most 10 száza- galom fontosságát és legutóbb
Értesítjük a középfokú propíalékkal túlteljesítette felajánlását. városi DISZ sajtóértekezleten vál- ganda szeminárium hallgatóit, hogy
Hann Sándornó eivlársnő eddig laltam, hogy az Országos Levelezési
tiszteletére leve'ező- részükre február 20-án A klerikácsak 70 6záza'ékos
teljesilményt Kongresszus
ért el, de március 9-re vá'.ialta, őrséget állok és teljesílm ínyemet lis reakció című anyag heiyeitt
hogy 105 százalékra teljesili nor- 144 százalékról, 196 százalékra tel- Rákosi elvtárs élete című anyagot
máját. Már most 6 százalékos túl- jesítem azon a napon. Ennek a tárgyalják meg. Az anyagot az
teljesítéssel
bizonyítja be. hogy felajánlásnak teljesítésével bizo- alapszervezethez küldik. Vegyék ót
tudja, hogy az adott szó mire kö- nyítottam be: tudom, hogy a kom- az elvtársak és tanulmányozzák. A
munista levelezőnek munkában is politikai iskolán február 25-től 2
telez.
helyiállónak
és példamutatónak kell héten át dolgozzák fel.
örvendétea Javulás mutatkozik
az oktatári munka terü'elén is. A jenni.
A g i t Prop. Osztály
Forgó
Teréz
fiatalok közül pé'dául Komsa Mag.
a
„Délmagyarország"
levelezője
dolna, Konkoly Mária, Jakus MarA SZEGEDI Szovjetjogi T a «fo.
bemutató 3 órakor kezdődik. Belépés Iyam legközelebbi előadását 19-én,
MSZT-H1REK
díjtalan.
kedden délután 6 óraltor dr. Hor' Felsflváros T. szervezető 17-én esto
DISZ-HIREK
váth Zsikó László egyetemi adjunk8 órai kezdettel ünnepélyes keretek
A DISZ Városi Bizottsága
felhívja
között nvitla meg n Magvm-Szovjet
bűncselekhogy
17-én. tus tartja »,A hivatali
FnrtitsrtfTl Hónapot.
Az
ünnepségre lfjüsnRÍ sahólevetazőlt,
büntetőjogban"
mindönkit szeretettel v á r a
vezotő- vasárnap délelőtt 10 órakor levelező- mények n szovjet
ankétot
tart.
Előadót
a
Szabad
IfjúBég.
é i g szerkesztőbizottsága
küld.
Az címmel. Az előadást dr. Schulthotsz
megjelenését el- Emil egyetemi tanár
vezetésével
MAGYAR REPOLO SZÖVETSÉG HÍREI elvtársak feltéttan
vártuk
Az ankét helye
a
Városi konferencia
követi a büntetőjogi
A Magyar Repülő Szövetség szege- DISZ bizottság.
di körző o ii szentesi, békéscsabai és
Ét" estijük üzem!, területi és közép- tagozat előadásainak eddigi anyakecskeméti körzettel együttesen ren- iskolai titkár elvtársakat, hogy' 19-én. gából.
dezi meg 17-én. vasárnap délelőtt 9 kedden est© 6 órakor a DISZ bizottórai kezdő től körzeti zárttéri
mo- ságon tikári
értekezletet
tartunk.
dellversenyét. A versenyre
vidékről Pontoa megjelenést kérünk.
la sz imoa versenyző nevozett be és
Igen érdeke inele
Ígérkezik a
2—3
Baloldali és Cserencs-sorl
szérűgrammos gépek röpl'ése. A verseny gazdaság 17-én délelőtt 10 órakor elbefejezése I órakor lesz, mely titán számoló
és pásztorfogadó
gyűlést
kedvező Időjárás esetén n Dóm-téren 1 tart az alsóvárosi Földmüvesszövetkekörzet körrepülő bemutatót tart.
A I zet helyiségében

EGY Jóá'lapotban l í v ő
fehér,
mély
gyermekkocsi eladó. Boszorkánysziget
utca 10.
KOMBINÁLT.
vagy
hálószobf.bútort
vetnék
(használtat).
Csongi'ádl-sgt
32. szám.
KOMPLETT ebédlő minden
olfogndhntő áron eladó Szlálln-krt. 20. Házfolügyolö.
F1AS tehén eladó. Osz-utca 7
EGY új sezlon eladó. Súndor-u. 56.
EGY keveset használt sülét
festett
h.Uőezohr.bú o r e'adó. Hattvaa-sor 17
KERESÜNK lakásokat minden méretben vdlln'atok részére
készpénzfizetés ellenében.
Vidékiek
lakásügyöt :
eoronklvül Intézzük.
CsongnUlmegvel
Ingatlanközvetítő Vállalat. Széchenyitér.
I
ALIG hcsznált kifogástalan modern, j
móly gyermekkocsi, löhangú, kifogástalan rádió eladó. Béke u. 2/b. -egfelaö esengő
KETTŐ d r b bötejfl tehén eladó Szentmlliályto'ekl szérűskert! csősznél.
KOMBINÁLT fényezett hálószobabútor
m a j d n e m ÚJ.
eladó.
Megtekinthető
vasárnap 9 órától, festőműhely. Deák
Ferenc-u. 8.
LACZIÍÖ órás. Széchenyi-'ér 9, Zsőtérthúz. J ó tiltat fizetek kar-,
zsebús ébresztőórákért és szerkezetekért.
GYÓGY HASKÖTŐT, melltartós kombinát
mérték
után.
gumiharisnya
kosztyü füzüjavitás. HCfle,
Klauzáltér 3.
EGY d r b 2 szárnyas fehér zománcozott ajtó eladó Monholy-u. 1/b.
BEGEDAGRONÖMUST keres
Szegedkörnyéki állami gazdaság. Hosszabb
szakmai és
adminisztratív
gyakorlattal rendelkező dolgozók ajánlatot
kéri részié oa életlelrással a Lovetérvl
Állami
Oazdaság,
Mindszent,
Csongrád megye.
GYOR8- és gépírót felveszünk kellő
gvakorlat nl és adminisztrációs munkai).,n való Jártassággal.
Loveknyi
Á l l a m i Gazdaság, Mlndszont,
Csongrád megye.
ELADÓ erkélyre, eresz nlá
udvarra
vata 4 d r b d r b fém virágtartó. Láncon függ. Clm n kiadóban.
EI.ADO vadonatúj színes. 12 személyes dnma
abrosz. 12 szalvétával.
Cím n kiadóban
F.LADO nagy. modern Íróasztal, iratszekrény
kihúzható
Iróasztal-luppuL
székek. Clm a kiadóban.
EGY ló után való k ö n n y ű parasz.tkocsl eladó. Tápé. Rákóczi
Ferenc-u.
36. szám
,

ATALAKITASRA Ls alkalmas.
használt ebédlőbütor és egy fehér
festoLt előszobaszekrény eladó. Kálmánu. 16.
LI,CSERÉLNÉM vágótehenem
fejősért. A'sótiszapwt 231. Hétház.
Újszeged.
TR\GYA eladó. Batthyány-u. 7. (Zerge-u.)
PARKETT KE FÉLŐ gépet,
kézi
vagy
viltanyerőre,
keresünk.
Ajánlatok:
Margl'-utcal leányiskola.
EGY fehér m Ív gyermekkocsi eladó.
Ujs-eged, Kál'al-fasor 58.
IIVZ eladó.
Petőfi telep,
LVI. utca
1303 a.
ELADÖ ház, gyümölcsössel Érd. Mórahalom. Szegedi-utca 66. (volt szeszfőzdo).
ELADÖ: kétszemélyes sezlon, használtabb pehrlvrnplnn. szoba WC. dunyhahu-at, fórftballon. Kolozsvári-tér 8.
3. nltó.
ELADÖ gyermekágy. matraccal, nyitható gvermekszékek
hinta, ágysodronnyrJI pu'tok,
szekrények.
üst,
t é ' l a . nagy konvhanszta'ok, ágyterítő,
tivegal'ó. Faragó-utca 22
FÜSTÖLT tölpv-ebédlő luLányosain
eladó. Pelöf'-'clep, IV. utca 119.
HADIÖ 3 + 1-es szövet sezlonterltő. 2
szék e'adó. Hattyastelep. Vaskapu-utca
34. szám.
APOI.ÖNÖ
gyermekgondozást
vállal,
egész napra, vagv betegápolást,
özv.
Berendás Károlyné. Madách-utca' 1/b.
YORKSIREI elöhasl koca eladó. Földműves-utca 15.
EGY ö/mázsás tehén olcsón eladó. Brszo'gáltatásrn ls alkalmas Móra-u. 40.
VENNÉK fotolágyat. fényképezőgépet
gramnfonos rádiót. Cím: Kossuth L-sugárüt 3. utságpavlllon.
FLADO hlmzi'igép. sezlon. nagy hordók
lcocsla'katrósz, Szllágyt-u. 8,b.
13 ADO gyermekágy matraccal Gém-u.
19. Hajcsár.

Romos, roncs,
vagv használt bútorát
megvásárolja, becseréli
a
Bútorérlékesitö Vállalat Ér.
deklödós, címleadis: Szeged,
Bajcsy-Zsilinszky-uka 19. sz.
fióküzletében. Telefon: 31-52.

A POPULAIRE DE PARIS közli, hogy a barcelonai katonai bíróság a Spanyol Országos Munkaszövetség kilenc
aktivisijáját halálra
ítélte. Az elítélteik két éve börtönben sínylődnek.

NAPIREND
VASARNAP,

1952. FEBRUÁR 17.
HANGVERSENY
MOZI
A vasárnapra hirdetett Svéd-hang*
Szabadsáq: 4. 6 és 8:
Naqy kon- verseny 25-én. hétfőn lesz a Szegedi
cert (február 29-lg).
Állami Nemzeti Színházban
este
8
Vörös Csillaq,
4. 0 és 8:
Déryné órai kezdettel.
(február 21-ig).
Fáklya: 4 6 és 8: Sztálini sólymok
MUZEUM
ünnepe — Azerbajdzsán Imii utoljáFejlődéstörténeti,
p © VTIÜ vés-e tl é "
ra). Hétfőn: 6 és 0: Volt eqyszer eqy
népi cserepesség
kiállítás;
délelőtt
kis'ány (február 21-ig).
délulán 3.1 g.
szombat és
Hétfőn az előadások 6 és 8 órakor 9 órától
vasárnap
délelőtt
9-től
l
j
g
.
kezdődnek.
KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZ
Egyetemi: Délelőtt
10 órától
este
Délulán fél 4: Harminc
ezüstpénz.
9
óráig
(Könyvkölcsönzés!
12-tól
Fagyejev bérlet (9).
Este
fél 8:
Harminc
ezüstpénz. 8 óráig.
Somogyi:
Köznapokon
délelőtt 1*
M. K. bérlet (9).
órától délután 5 lg.
Hétfőn nincs előadás.
MUZEUMI VASARNAPOK
Dé'után fél 6 órakor:
Bartók—KoIDÖJARA8JELENTÉS
dáty-hanqverseny. (S. ftapp Julia, PaVárható Időjárás vasárnap
esllqi
taki Béla cs az Úttörő énekkar).
Több helyen méq havazás és havasELOADAS
eső Élénkebb
szél, a
hőmérséklet
Délelőtt fél 11. Vörös Csillag-mozi:
csökken.
Orvostudomány a Szovjetunióban (dr.
*
Lantos György).
Február t7-én, vasárnap a v á r h a t ó
Délután 0 óra. Zenekonzervatórlum:
középhőmérséklet
az
ország
Szinházmüvéeszetünk haladó
haqyo- napi
területén
négy Celsius
fok
mányai. (Bálint György). — Színdarab egész
részletekkel.
alatt lesz.

A MAI

SZEGEDI

Újszegedi Sz.
Petőfi
sportpálva:
reggel 9 órakor Sz. Petőfi ifi—Géntpari
Technikum,
barátságos.
Egy
órakor Sz. Petőfi I I — Sz. Lokomotív
vegyes, barátságos. 3 óra: Szegedi
Petőfi—Kinizsi
Sörgyár
barátságos
mérkőzés.
Ady-téri sportpályán:
Délelőtt fél
10 órakor
Szegedi
Bástya—Szegedi
Haladás, bará'ságos.
RÖPLABDA
Rókusi tornacsarnokban reggel
8
órai kezdettel nagyszabású röplabda
villámtorna férficsapatok
részvételével. A döntőkre 12 óra
után
kerül
sor.

Ingaltankiy m (tg^ VáJJtatat Szeged, _

A Lokomotív
mében délután
vasutas, felnőtt

sportpálya
tornater2
órakor
országos
súlyemelő bajnokság-

HÉTFON
a rőkust tornacsarnokban délután 4
órakor kosárlabda férfi, várost bajnokság első fordulójának küzdelmei.
BARATSAGOS LABDARUGÓ
MÉRKŐZÉSEK DOROZSMAN
Vasárnap délután
egy ó r a k o r
tí
Szegedi Postás II.—Szegedi
Haladás,
délután fél 3 órakor a Szegedi Postás I.—Pécsi Postás labdarugó
csak
patai barátságos mérkőzést Játszanak
KIskundorozsmán.

fl VLSZ Kender Sportkör hetedik helyen a SZOT versenyében
A SZOT MHK vándorzászlnjáért fozyó verseny kiértékelése alapján
a
Vörös Lobogó Szegedi Kender Sportköre a. hetedik helyen végzett többszáz üzemi
sportkör
versenyében.
Minek köszönheti a
sportkör ezt a
szép helyezést? Rövid
néhány
év
leforgása alatt vállalatunk pártszervezete, vezetősége és üzemi bizottsága erőteljes támogatásával a dolgozók sportkörük
szakosztályalt tizenhatra emelték, amelyek mindegyikében biztosítva van a fejlődés
alapfeltétele a dolgozók
számára.
így
tudtuk teljesíteni sportfejlesztési tervünket. és MHK tervünket ls. A Szegedi Kender snortolói megértették
a
SZOT felhívását és nemcsak a munkában hanem a sportban Is komoly
m u n k á v a l résztvettek a
tervteljesitésben. sőt túlteljesítésben.

A

rádió

VASARNAP, 1952. FEBRUÁR 17.
KOSSUTH-RADIÚ
7 Zenés reggel. 8 Hírek. 8.30 Néphadsereg híradója. 9 Egy falu — egy
nóta. 9.30 Zenés feltörő. 10-30 Békeműsor. 11 Regényrészlet. 11.25
Zenekari hangverseny. 12 Hírek. 13 Zenés posta. 13.30 Hangos újság. 14.15
Hangverseny. 15.30
Magyar
tájak
dalai. 16 Előadás. 16.30 Énekkar. 17
Előadás. 17.20 Magyar népdalok. 17
óra 40 Kincses kalendárium. 19 Tánczene. 20 Hírek. 20.20 Opera részletek.
21.20 Sporthangképek. 21.40 Gordonkaszámok. 22 Ilitek. 22. 10 Tánczene. 23.10 Szimfonikus zenekar.
PETŰFl-RADIó
8 Népi zenekar. 8.30 Falurádió.
9
Ref. vallásos félóra. 9.30
Unit.
Istentiszt. 10.15 Tanuljunk
énekszóra
oroszul! 10.35 Táncdalok. 11 Miska
bácsi lemezeslddála. 11.30
Bányászműsor. 12-05 A 111. VIT da'laibói. 12
óra 50 Versek. 13 Magyar
operarészlet (Dózsa
György).
14 Bach—
Haydn-zene. 14.50 Hanglemezek.
15
Fejtörő negyedóra. 15.20 Hanglemezek.
15 óra
45
Előadás..
16 óra

vetöborsó (P.
ELADÖ két tízhónapos, fajtiszta dán- | AZ UJ ÉLET-tszcsben
dog egy majdnem új, nagy köpeny. Provengál) középszárú kapható. Széesl-u.
5.
szám.
Cserenessor 9/a.
KOMBIN ALTSZEKRÉNYT vennék. Érd. ELCSERÉLNÉM szoba, konyhás, kamrás lakásom hasonlóért. Szillén sugárfodrászüzlet Sztálin-körút 73.
EGY kifogástalan állapotban lévő női út 51.
elmennék háztarkerékpár eladó. Petőfi-telep, 47. utca KISEBB családhoz
tást vezetni. Lantos Mihályné
Makó,
1134.
Dózsa
Gy.-u.
6.
M MOR AKOS
gyorsfrólskota ÚJ tanfo'yama megnyílt
P/*befratás 20-Ig. KOMBINÁLT szekrény, politúros, sürBocskai-utca 4.
gősen eladó.
Komoly darab.
Érd.:
BŐRKABÁTJÁT most festesse. Javittas- Marx-tér 13. Szabó.
st.' Csordás bőrruhakészltö mesternél. EGY szép fehér mély gyermekkocsi
Szel. Miklós-utca 7.
eladó. Kossuth Lajoe-sgt. 81. fldszt 3.
VENNÉK egv
Jókarban
lévő
mély KEVESET használt
fehér
gyermek
gyermekkocsit, esetleg akác tűzifáért. sportkocsi eladó. Tápé.
Munkácsy-u
cserélek, Szent György-utca 10. Ve- 5. szám.
rebélyi.
PARHÖNAPOS csecsemőt
magamhoz
2-rl-es STANDARD r á d i ó eladó. Rigó- vennék gondozásba. Klgvó-u. 1. III.
utca 19.
12. ajtó.
EGY gyermek f ü r d ő k á d eladó.
Zá- SERTÉS kanokkal fedeztelek.
Mangakány-utcai 52. I. 8.
lica hasaskoca
eladó.
Szücs-tanya,
Tarián.
ÜRES szoba kiadó
dolgozó
nőnek,
HANGVERSENY.
konvhahasználattal ls. Hetek-u. 48
Svéd hangverseny f. hé 17-íke
TAKARMÁNYRÉPA és tengeriszár eladó. Felsötlszapnrt 31.
helyett
BERKSIREKEVERÉK süldőkoca, 7
és
félhónaoos, továbbtarásra eladó Csaba-u. 43.
ÖSSZECSUKHATÓ
vaságy
matraccal
a
N e m z e t i Szín/házban lesz
eladó. Horváthné.
Valéria-tér 10- I.
megtartva.
em.. 6.
LAKAST keresek egvszoba. kanvháOrszágos
Filharmónia
sat, költségmegtérltéssel. Bodó
Bútorértékesltó Vállalat,
Bajcsy-ZsilinHÁLÖSZOBABUTOR
nagyon
szép
szkv-u. 19.
csontszinű eladó. BaJcsy-Zs-u. 15. 1.4. TÖRT ezüstöt és régi
ezüstpénzeket
ELADÓ rádió,
3 + 1-es,
gyermekláb- veszek. Bárdóczkv
Nagy Jenő-u. 3.
zsák. női fekete kabát, bőröndök. Ko- JOHANGU 2+1 Standard r á d i ó eladó.
vács. Hajnóczt-u. 15. I. 15.
Alföldl-u. 1. I. 4.
FEHÉR mély gyermekkocsi, alig hasz- R A D I ö . 18 köves zsebóra, b ö r a k b á t
nált eladó. Újszeged
Szent Rozál-u
eladó. Sztálln-krt. 46. (kapu a'latt. 1.
10 szám.
ajtó, balra).
JO állapotban lévő steppelt sportkocsi
SPORTEGYLETEK, figvelem' Egy príe'adó. Petőfl-te'ep 24. u. 987.
18
köves
EGY sötétkék férfiruha, kézéptermet- ma .Heuer" 5 mulatós
Szól-u.
ro eladó. SztáUn-körüt 42/a.
Házfel- stopper karóra eladó. Érd.:
18.
szám.
ügyelő.
ÍRÓASZTAL eladó. Kálvárttf-tér 2. II.
UJ motoros béirmellény báránybéléssel
eladó. Nemestakács-u. 32.
Csikós Mihály
EGY Jókarban lévő gyermekágy
és
10 db. mükőlépcső 125 hossz., eladó.
MÁV
vezető főellenőr
Tisza L.-u. 48.
KIFOGÁSTALAN
21 kötetes
Révai
1952. II. 12-én meghalt. Telexikont megvennék Kápolna-u. 9
metése fe'bru«ár 18-án d. u.
KÖNYVSZEKRÉNY eladó. Kossuth
L3 órakor a felsővárosi Gyevi.
sugárút 31. emelel.
ŰLETJARADÉKOS
hdaíat természettemetőben.
beni Járandósággal azonnal! megvéGyászoló család
telre keresek. Clm: Csongrádmegyei

25-én esfe 8 órakor

SPORTMŰSOR
SÚLYEMELÉS

LABDARUGAS

A mindennapos kitartó és tervszerű m u n k a
meghozta a
gyümölcsét
ebben az országos méretű nagy versenyben.
A
kitüntetés
nyomán a
sportolóink
körében
megindult
a
mozgalom, hogy ne pihentünk meg a
babérokon, hanem m é g szebb
eredmények elérésére törekedjünk
mind
a m u n k a , mind a sport terü'elén. Ez
a szép helyezés nagyban h o z z á j á r u l t
ahhoz, hogy ló m u n k á n k eredményeképpen s p o r t k ö r ü n k állatni
támogatásban részesül
amely lehetővé teszi. hogy a megnövekedőit feladatok
maradéktalan teljesítésére függetlenített sportelnök Irányítja a
Jövőben
sportfejlesztési
tervünket
és
MHK*
mozgalmunkat.
Teschner József

műsora
GyermekszInhAz. 16 40
Szív
kükH
szívnek. 17 Berzsenyi költészete 17
óra 40 Tánczene. 18.40 Kákóczi. (Történelmi daljáték). 20.10 Magyar dalok. 21.30 Ének- és zeneszámok. 22
óra' 10 Gordonkaszámok. 22.35 Szovjet operákból.
A VÁROSI

TANACS

IMREI

FELHÍVÁS

A Városi Tanács felhívja a dolgozó
parasztok figyelmét, hogy mindazok,
akik állami tulajdonban iévő tartalék
és
felajánlott
földet
naszonbérlet
vagy bármely címen használnak, f.
hö 18—19. és 20-án a mezőgazdasági
osztályon Jelenjenek meg. Azok meg'elenése ls kötelező, akiknek h isznáiatában a m ű i t évben Ilyen
földingatlan volt.
Akiknek érvényes szerződésük van.
hozzák magukkal.
A meg nem te'enöket a földről lemondottnak tekintjük és
a
földet
müvelésre másnak* a d j u k át.
Közlöm az érdekeltekkel, hogv
ta,
adóügyi csoport általános jövedelemadó bevallási Ivet.
csak
Igényjogosult részére ad kl. Az igénvjogosultságot az 1951. évi általános jövedelemadó fizetési
meghagyással
kell
igazolni. Ennek hiányában más irazoió Ivet, adóív, stb. bemutatandókVB.-elfiök
x FODOR
ERZSÉBET
és
Pogány
László házasságot kötöttek.
Minden
külön értesítés helyeit.
x KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet m o n d u n k
mindazoknak,
akik
csonka l l i s k a temetésén résztvettek.
Fogadják hálás köszönetünket. Gyászoló csatiád.
x HALALOZAS. özv. Mészáros Istvánné magyar szabó elhunyt. Temetése az aLsóvárosi temetőben
1952.
f e b r u á r 18 án 2 órakor.
x ARAMSZUNET. A D. A. V. szegedi üzemvezetősége közli, hogy 17 én,
vasárnap, 7—13 óráig Dorozsma Móraha'.ont.
Röszlce,
Szentmlhélytelek,
Gyála, Algyő Sándorfalva és Kistelek községekben szünetel az áramszolgáltatás. Délma'gyarorsztigi Áramszolgáltató Vállalat szegedi üzemvezetősége.
x A ' KISIPAROSOK kereseti és for-

galmludőjukat a P. M. '.0/195'J

ta.

rendelet értelmében csak
adóközösségben fizethetik. Aki tnég nem adta be adövallomását, az i megküldött,
nyomtatványon
haladék/alapul
pótolja. A vallomást a KIOSZ csongrádmegyei adóközösség Szeged.
Vörösmarxy-u. 5. számra kell küldeni. F,sedékes adó.lát a 283.235. sz.
csekkszámra fizesse be, legkésőbb február
28-ig. Későbbi befizetés sdópótfék alá
esik. Az adóközftsség alakuló gyűlése
február 24 én délelőtt 10 órakor Szegeden. Vörösmarty-u. 5. szám alatt
lesz. Minden adózó
kisiparos részivehet ős gyakorolhatja szavazati Jogdt.
DÉLMAGYARORSZXa

po'ltlkal napilap,
F»l«lí« mifcniM «• Irladéi
ZOMBOR! l A N O S

liprkstzlt) a !!•+•,i '6PI 'ottnSg
Stprltpiztdaégi ?z«g«d, Lenin-u. 11.
telefon/ 34-Í5 *t 40-80. — Ejhialm. uerkeiiMUj
lelefon elte 8 W 34 SS
Kiadóhivatal: Sieged tenin-a i,
felefon: 31-10 és 35-00.
Délmagya-anóg Nyomda, Szeged
edt w WsIknisWAfcteSM
....

