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Erzsébet,

' Tegnap délután az Újszegedi Kemdereeövőgyár udvarán az üzemi zenekar pattogó indulókat játszott. A
dolgozók sietősen igyekeztek a kultúrterembe. A kultúrterem falán
díszes felirat: „Több és jobb munkával

harcolunk

a megyei

béketaiál-

hozó sikeréért!" Pontosain fél 3-kor,
amikor az üzem dolgozói már elfoglalták helyüket, felgördült a függöny ós kezdetét vette a küldött választó gyűlés kultúrműsora.
Elsőnek egy szavalat hangzott el, majd
népi táncok, zenekari számok szólukoztat'ták a dolgozókat.
A zsúfolásig megtelt kultúrterembem Marosi János elvárs, az újszegedi Kenderszövőgyár bíékebizottságának titkára tartotta meg előadása*. Marosi elvtárs beszédében a
megyei béketalálkozó jelentőségéről, a
béketalálkozóra
küldendő
elvtárs feladatáról beszélt. Előadásában ismertette a június ,1-ro történő felajánlásokat és azok teljesítését. Beszéde végén Marosi elvtárs
az üzemi békebizottság nevében Hegedűs Erzsébet elvtársnőt javasolta
küldöttnek a megyei
béketalálkozóra.
Marosi elvtárs befejező szavai
után I I I . Nagy Erzsébet ifjúmunkás szólalt fel.
„Elvtársak 1 Mindenütt a világon
fokozódik a harc a béke megvédéséért.
A kfnal diáktól kezdve a francia munkásig, minden becsületes fiatal kiveszi részét a békéért való harcból.

az Újszegedi

Kenderszövőgyár

Mi, magyar fiatalok is már többször bebizonyítottuk, hogy két erős
karunkra és semmitől vissza nem
riadó bátor szivünkre bizton számíthat a béketábor.
— Üzemünk fiataljai a legutóbbi
ifjúsági műszak folyamán hitet tettek a béke megvédése mellett és
soha nem látott eredményekkel köszöntötték május elsejét. A
békéért vívott küzdelem azonban nem
zárult le május elsején. Ezért
javasolom a szövődé Ifjúmunkásainak, hogy május 19.től 22.ig
álljunk békeó'rséget,
hogy termelési eredményünkkel is
valóra váltsuk Rákosi elvtárs szavait: „Hazánk nem rés, hanem erös
bástya a béke frontján".
I I I . Nagy Erzsébet felhívásához
csatlakozott Hortobágyi Mária szta.
hánovista .ifjúmunkás, Tóth Erzsébet ifjúmunkás, majd Barilz Ottó
emelkedett szólásra.
Barilz elvtárs hozzászólásában elmondotta, hogyan lett a békemozgalom katonája.
— Egy példát mondok el, ami én.
gem igen meggyőzött) A Nemzetközi
Nőszövetség egy jelentést adott iki
a koreai baktérium-bűnösök tevékenységéről. Ebben a jelentéeben
szerepel aa a tény, hogy
t
az amerikai katonák elfogtak 1
fiatal koreai gyermeket és a partizánok felöl vallatták. Mivel a
fiú nem adott választ, agyba.
fóbe verlek. Mikor m é e ez sem
segített, elevenen nyakig ásták

ftA SZEREPEL SZEGEDEN A MAGYAR NÉPHADSEREG
ÉNEK- ÉS TÁNCEGYÜTTESE
SZOMBATON KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓ
S TEXTILKOMBINÁTBAN ÉS AZ ALKOTMÁNY
TSZCSBEN
TÁJÉKOZTATÓ A BÉKEKÓLCSÖNSORSOLÁS
NYEREMÉNYEINEK KIFIZETÉSÉRŐL

PARTB !Z 0 T T S A G A N A K

dolgozóinak

LAPJA
PÉNTEK, 1952. MÁJUS 16.

FILLÉR

n megyei békefalálkozóra elviszem az elvtársak harcos békeakarafái
•— mondotta

F

küldötte

a földbe, majd céllövő versenyt
rendeztek.
— Elvtársak! H a arra gondolunk, hogy ez megtörténhetett Koreában, akkor gondoljunk arra is,
ha mii nem viseljük szivünkön nemcsak a mi, de a világbéke ügyét,
nálunk is megtörténhet hasonló.
Erre gondoljon valamennyi dolgozó
az országban, amikor a béke ügyéért emeli termelését
napról-napra,
mert ezzel a béke r á n k eső szakaszát is erősítjük — fejezte be hozzászólását Baritz Ottó elvtárs.
Laosánné elvtársnő a Városi Békebizottság nevében Vöneki AntaJnét, aki a legutóbbi békeőrségen a
legszebb termelési eredményi érte
el, megjutalmazta.
Vöneki Antalné örömtől ragyogó
szemmel, a dolgozók elé fordulva
vállalta, hogy
a béketalálkozó fclszteletére termelési eredményét 145 százalékról 160 százalékra emeli.
Ezután a dolgozók egyhangúan
megválasztották Hegedűs
Erzsébet
elvtársnőit, hogy üzemüket június
1-én, a megyei béketalálkozón képviselje. Hegedűs Erzsébet felszólalásában elmondta: Kitüntetve érzem
magam, hogy engem küldenek az
elvtársak a megyei béketalálkozóra.
Ebből is láthatjuk, hogy pártunk
ránk, fiatalokra is sokat épít. ígérem az elvtársaknak, hogy a megyei béketalálkozóra elviszem az
elvtársak harcos békeakaratát és a
háborús uszítókkal szembeni erngesHtethetetfen gyűlöletét.

SZEGEDI DÍSZ-FIATALOK!
Vigyük sikerre városunkban a Fémgyíijtö Hónapot!
Szervezzük m e g jól a v a s á r n a p i
Elvtársak!
Ha szétnézünk szocializmust épi"
tő hazánkhan, láthatjuk, hogy új
üzemek, Iskolák, kultúrházak százai.czrei épülnek. Az ú j üzemek,
gyárak felszereléséhez egyre több
vas, acél szükséges. A magyar ifjú'
ság kezdeményezésére ezért
bizla
meg a kormány a magyar ifjúság
sok tízezres táborát, hogy a Fémgyüjtő Hónap keretében gyűjtsön
minél több fémhulladékot, amely a
kohóknak, gyáriparunknak új, hasznos nyersanyagot szolgáltat. Szegeden bár értünk el a fém- és hulladékgyűjtés terén eredményeket, nem
mondhatjuk, hogy mindent megtettünk ezen a téren, amit tőlünk a
dolgozó nép és a párt elvár. A lemaradás behozására vasárnap a fiatalok sokszázas csoportjai fognak a
kerületbe kimenni, hogy felkutassanak minden kilogramm féinet és
hulladékot és ezzel is mégjobhan

fémgyűjtést

erősítsék országunk
gazdasági
eá
ipari alapját, tehát egyben a békét
Is. Ezért a Városi DISZ Bizottság
felhívja az alapszervezetek vezetőségeit. fiataljait, hogy minél nagyobb létszámban
kapcsolódjanak
be a vasárnapi fémgyűjtésbe, A la"
kílsannk a fiatalok fémgyüjtő brigádokat és versenyezzenek a minél
jobb eredményekért.
DISZ tagok! Ifjúmunkások. Ipari
tanulók, középiskolás és úttörő fiatalok! Vegyetek részt minél nagyobb
létszámban n vasárnapi fémgyűjtésben, Kutassatok fel minden
kilo
gramm fémhulladékot, adjunk mi"
nél több nyersanyagot Iparunknak.
Lelkes jó munkánkkal, még
több
vassal forrasszuk még erősebbé a
Szovjetunió vezette béketábor acén
bástyáját.
DISZ SZEGED
VÁROSI BIZOTTSÁG

„Használjuk k i jobban gépeinket"-mozgalom
az Újszegedi Ládagyárban

Mí, az Újszegedi Ládagyár dolgoígérjük, hogy üzemünkben ezt a
zói csatlakozunk a DIMÁVAG dol- most induló mozgalmat a lehetőségozói által kezdeményezett mozga- gekhez képest a legmesszebbmenőlomhoz, amely a gépeik jobb kihasz- kig kiszélesítjük és havonta érténálását tűzte feladatul.
keljük.
Vállaljuk: 1. A gépállásidőket 0
Az elért eredményeket a Jiyilvá*
Százalékra csökkentjük. 2. Mi, gépkarbantartóik a megelőző
gépkar- nosság elölt tudatosítjuk, hogy azok
bantartással járulunk a gépen, dol- az üzemek, amelyek még nem vegozó elvtársaink vállalási teljesíté- zették be a gépek jobb kihasználj,
séhez. 3. Mi, műszaki dolgozók, vál- sára irányuló mozgalmat,
minél
laljuk. hogy megteremtjük azokat
előbb
csatlakozzanak
hozzá.
az előfeltételeket, melyek biztosítják a gépmunkása'imlk) vállalásának
Az Ujsizegedi Ládagyár dolgozói
teljesítését.
nevében:
Tudjuk, hogy <S mozgalom jelenBódI Ferenc párttitkár
"nagy gondot a íacernaiermelásre. tős többiérmetösf és költségmegtaTombácz Istvánná ÜB.-titkár
Két' napja olt duruzsol a lucerna- karítást eredményez és éppen ezért
táblán a fűkaszáló gép. Ugy nyírja elsőrendű
Tríff Lázár sztahanovista
feladatunknak tekintjük
a haragoszöld herét, mint a frissen vállalásunk teljesítését.
RindIs Jenő sztahánovisfa
köszörült borbélynyírógép az emberi haja*. Nem kell már megnyújtott derékkal napokig húzni a kaszát arra ügyelve, ne legyen magas taliója a herének, több legyen
ki a jelszót
a Szegedi
Kenderfonógyárbari
a széna. A fűkaezálógép
egyenle- — adták
tesen vágja, így nemcsak
gyors,
A Szegedi Ke.iderfonógyár dolhanem gazdaságos is a gépi ka- gozói eSIsők között csatlakoztak a zelő külön-külön elbeszélgetett minden
dolgozóval, megmagyarázla,
szálás. Ez csak az első lépég
a D I M Á V A G felhívásához a
„Hasz. mit jelent a gépek teljes kihasznászéna termelés terén, • a szárítása, náljuk ki jobban gépeinket" mozga.
lása. A szárazfonó üzemrészben 18
forgatása, még fokozottabb gondot lomhoz- Minden üzemrészben egygép van. Június 1 tiszteletére négy
kiván.
egy komplex brigádot
szervezlek, gépein kezdtek hozzá a mozgalom
— Nem harcolnánk
•i
§ •'
megbeszélték, mik a lehetőségek. fejlesztéséhez. Néhány nappal ezMájus elsején az egész üzem terü- előtt az egyik gépen ki kellett cseszívből és igazán a békéért, letén megindult aa 550 órás mozga- rélni az orsókai hajló dobot. Eddig
ez a művelet közel két óra hosszáig
lom.
fia csak egy porció széna is peA z előfond üzemrészben Juszt Jó- tartott. A karbantartó komplex-brinészes lenne — mondják a népner
zsef sztahanovista művezető — a gád tagjai most
velők. E gondolataiknak
megfelekomplex brigád vezetője — négy
lően fogadták meg, hogy
június
fái óra alatt végezték el
gépcsoportot hozatott rendbe amel-ig kazlakba
rakják a 6zén>it
lyeket május elsején bekapcsoltak a
a
dobcserét.
ügyelve minden szálra, minden le„Használjuk ki jobban
gépeinket"
vélre.
mozgalomba. Juszt József elvtárs az A szárazfanó üzemrészben 9 nap
Az állattenyésztés olyan munka- előfonó üzemrész dolgozói nevében, alatt egy-egy gép az előirányzott
terület, különösen a serféstenyész" június 1 tiszteletére felajánlotta, 203 óra helyett 211.5 órát teljesített,
vagyis 9 nap alatt 104 százalékra
egy hónap alatt nem SSO,
tés'i ágban, ahol az etetés idején és
teljesítették erre az időszakra ?sö
teljesítenek.
a takarításkor veszi igénybe a munka- hanem SSS órát
előirányzatot.
csapat tagjait, köti le idejüket. A Ez a munkafelajánlág nagy követelA vizesfonóban a 13-as gépen
Táncsics-csoport ikét sertéstenyésztő- mények élé állította a dolgozókat. dolgozik Bódi Szil vesztemé. Bódi
je, Dudás Mihály és Szabó Józsefiig Nemcsak a karbantartó komplex Szilveszferné is megfogadta, munmindig azon törik fejüket, hogyan brigád tagjainak, a fonónőknek is káját úgy végzi, hogy a fonógépnek
megsokszorozódott a feladatuk. A egy percet se kelljen megállni. Bótudják hasznosítani magukat; Mind- héketalálko zóra tett munkafelaján diné elvtársnő május 10-ig az egész
ketten népnevelők s a mostani fel* lásaikat mindenképpen
teljesíteni hónapra előirányzott
gépkihasznádolgozó lási időt 47 százalékra teljesítette,
ajánlásból sem maradtak ki. Látva akarják. A 21.es gépen
c
a növénytermesztő brigád tagjainak Béres Erzsi műszakváltáskor Sán h a Szaibó Viklor, a vizesfonó sztahanoAntalnénaik adja át a gépet- Ilyen- vista művezetője beüszkén beszél a
odaadó, lelkes munkáját, megfogadkor mindig megbeszélik a munka- „Használjuk ki jobban gépeinket'-ták, segítenek nekik
munkájukban. közben felmerülő hibákat, hogy azo- mozgalom eredményeiről.
Eddig az etetések között csak Tet- kat a következő műszak dolgozói el— Üzemrészünkben 3 gépcsoportek-vettek a disznóólak körül nap- kerülhessék. Béres Erzsi és Sántha ton végeztünk javítási munkálatoközben, most a tanya környékén el- Antalné. megfogadták, hogy a gép. kat, illetve tettük lehetővé a mozga.
álfást mindenféle képpen elfce.iülik.
terülő konyhakertben segítenek majd Az előfonógép zavartala^ termelé- lom sikrét. Tíz nap alatt vállalt
a pakíntázó munkacsapatok tagjai- sét elősegíti a pontos nyersanyag
SSS
órából
nak. Segítenek nekik munkájukban ellátás. Éppen ezért Béres Erz9i és
2S9 órát
teljesítettünk.
figyelés ezt a béketalálkozóra tett válla- Sántha Antalné gyakran
mezteti a niyujtógépnél dolgozó tár. Az egy hónapi előirányzatnak ez
lásuk teljesítéseként teszik,
sait, hogy ők is használják ki 'el. mintegy 47 százalékát teszi ki.
gépeiket,
illetve
A
Szegedi Kenderfonógyárban
A népnevelők vállalását, felaján- jes mértékben
mindenkor
lényeges változást hozott a DIlását mintha a szél kapta
volna
M Á V A G felhívásához való csatlabiztosítsák
szárnyra, úgy terjedt el a Táncsicsa zavartalan
munkafolyamatot. kozás. A gépeik jobb kihasználása
csoport tagjai között. Munka előtt,
döntően hozzásegíti a dolgozókat a
ebédszünetben többnyire erről be- A 21.es előfonógép május 1-től 10. több, a jobb termeléshez. A karbanami azt tartó komplex-brigád tovább folyszéltek a tagok és próbálták szer- ig 237.5 órát teljesített,
jelenti, hogy az egy hónapra elő- tatja munkáját. Minden nap egy-egy
vezett formába önteni a maguk fel- irányzott óráknak 43 százalékát gépen végznek alapos karbantartási,
ajánlását is. Munkacsapatok, de az teljesítették.
hogy a gépet megjavítva be tudják
egyes tagok szavaiból kitűnik, a
A szárazfonó üzemrész dolgozói kapcsolni az ú j mozgalomba. A
csatlakozlak a DI- „Használjuk ki jobban gépeinkel' .
kommunisták, a békeharc első ka- május 5-én
mozgalom
kiszélesítésével
akarják
M
Á
V
A
G
kezdeményezéséhez,
ők
azt
rai által elhintett mag ismét jó taKendérfo
vállalták, hogy az előirányzott 550 megalapozni a Szegedi
lajra hullott a
Táncsics'termelő- órát
maradéktalanul
teljesítik. nógyár dolgozói második negye lévi
csoportban
M á r fi Mihály sztahánovisfa műve., tervük maradéktalan teljesítését.

A kommunisták, népnevelők a békeharc első katonái
a Táncsics termelőcsoportban
' Egy hónapj® történi 'A csoporttagok valamennyien ott
ültek a
nagy kultúrteremben. Jelentős nap
volt ez a Ságvári-telepi
Táncsicstéttnelöcsoport idei
munkájában.
Ekkor hányiák-vetették' meg
az
előttük álló tavaszi és nyári mezőgazdasági munlkákban rájuk háruló feladatokat. A z a nagy készülődés, ami ezt a csoportgyülést
megelőzte, megmutatkozott és papírra vetett számokban nyert kifejezést ezen az estén. Ugyanis a
dolgozók nagy ünnepének,
május
elsejének méltó
megünneplésére
hosszúlejáratú
felajánlásokat tették a csoport tagjai és felajánlásuk
Jeljesítésére versenyre hívták a
szegedi termeJőcsoportok^t. Megfogadták, a kapa- és kaszacsapasaikkal válaszolnak titóék háborús törekvéseire és garadáik aljas szándékaira.
Egy hónap telt el a nevezetes
csoportértekezlet óta. A 14
mázsás búzatermés, a 12 mázsás őszi
árpa, 23 mázsás kukorica terméseredmény vállalás állandóan ott lebegett előttük. Egy percre sem feledkeztek meg róla. E cél érdekében szervezték meg
munkájukat
és ennek megfelelően vették ki részüket a vetésből és növényápolásból. A felajánlás teljesítésének, a
tavaszi mezőgazdasági munkáknak
tnozgatóereje, motoTja a helyi pártszervezet.

A termelés élvonalbeli harcosai
a népnevelők.

lamennyí brigádban, munkacsapatban holnap, holnapután elhintik ezt
a magot és biztosan most sem hullanak termék etilen talajra a
magok, mert napok óta ez foglalkoztatja már a
Táncfiics-termelöcsoport valamennyi tagját, csupán ez
az első lépés hiányzott, hogy

a május elsejei hossxúiejáratú
versenyt elindító
lermelőcsoport tagjai
ismét jó példát mutassanak Szeged
többi termelőcsoportjainak.
„ A kukoricatermés
mennyiségélt
a tervelőirányzaton felül 5 mázsával növeljük, holdanként 23 mázsás termést érünk el". — vállalták hosszúlejáratú
versenyfelhívásukban
a
Táncsic6Jt'ermelöcsoport
növénytermelő
brigádjának
tagjai. E cél elérésére fogadták,
hogy háromszor kapálnak. Az első
kapálást már elvégezték, de ezt a
munkát követő aranyatérő májusi
eső nemcsak a növényeknek kedvez, hanem éltető nedvet ad a gyomoknak is. Tehát a gaz sem
kéreti magát és ha nem ügyelünk rá,
egy-kettőre felülihajazza a növényt.
Csak hajazná, mert a Táncsics-termelőcsoport népnevelői megfogadták, nem tesz túl ra/íuk.
Június
elsejére ' másodszor
megkapálják
a kukoricát és vele együtt a burgonyát is.

Fűszerpaprikát
16 holdon
termelnek a Táncsics-csoport tagiai.
ö k a kezdeményezői most is minRégi szakemberei már a
paprikaden újitásnak, ú j
munkamódszer- termelésnek, a növénytermelő brinek, felajánlásnak.
gád tagjai.
Az eredmények hű tükrét adják
B csoporttagok lelkes munkájának Tudják, mi kell a paprikának,
és e tükörbe nézve határozták el
ezért készítették már el jóelöre a
ezerdán este aiz alapszervezet nép- palánták ágyát, a talajt.
Most penapnevelői, hogy a május elsejei fo- dig a Megyei Béketalálkozó
gadalmuk valóraváttásáért
június jára úgy szervezik meg a munkát,
hogy 9 holdon kiültethessék
a
elsejére, a
Megyei Béketalálkozó palántákat.
napjára újabb felajánlásokat teszA begyűjtésben szegedi viszonynek.
Felmérték a
lehetőségeket, latban élenjárnak
a Táncsics-terehhez mérten kezdeményeztek. Ez melőcsoport tagjai, ö k vezették be
állattea mozgalom még csak a népnevelök elsőnek többek között' az
körében, öltött papírra vetett for- nyésztésben a fejlett szovjet módszereket, az egyedi
takarmányomát, de ez csak az első lépés, mint zást, háromszori
fejést.
Tudják,
ahogy mindenkor a párttagok, a hogy ezen a téren csak úgy érhetha
népnevelök
kezdeményezése.
— nek el további eredményeket,
az
állatállományukat
fejlesztik
bármilyen kig mag volt is, rövide,.,_,.
_ .
. , , ,
, , , és ennek egyik kulcspontja a tagén fejlődő növénnyé, hatalmas fáva . k a r m á n y t e r m e l é s . Azt tartják,
jó
nőtt a termelőcsoportban, úgy ero- minőségű takarmány
egyenlő a
eödik majd ez a mozgalom is. Va- |l1öbb tejjel. Ezért fordítanak oly.
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Malik elvtárs ismételten
követelte:
A DiSZ Központi Vezetőségének tiltakozó távirata
az ENSZ leszerelési bizottsága
tárgyalja
meg
a bonni kormányhoz
a baktériumháború
tilalma megsértésének
kérdését
Szövetségi kormány, Konrád Adenauer
New-York (TASZSZ).
Az E N S Z
leszerelési bizottságának 1. számú
munkabizottsága május 13-án retvdes ülést tartott. A munkabizotság
mos! tárgyalta a Szovjetunió küldöttségének javaslatát az atomfegyver eltiltásáról, a fegyverzet és a
fegyveres erők csökkentéséről, l a
vtibbá azt a szovjet javaslatot, hogy
vitassák meg a baktériumháború tilalmának megsértését, akadályozzák
meg a baklériumfagyver alkalmazását és vonják felelősségre a baktériumháború tilalmának megsértőit.
A bizotlság elölt vannak az „alapelvekről" szóló hírhedt amerikai javaslatok is, amelyeknek az a céljuk,
hogy akadályozzák az atomfegyver
eltiltásának és a fegyverzet csökkentésének ügyét.
Az ülés elején a Kuomintang képviselője — aki jogsértő módon foglalja etl a bizottság elnöki székéi —
nyilvánvalóan az amerikai küldöttség sugallatára, határozatban megtiltotta a küldöttségeknek, hogy a
bizottságban tényeket emlegessen &
„bárkit is" a baktériumfegyvernek
„bárhol" történt alkalmazásával vádoljanak, hogy az E N S Z hivatalos
okmányaként
terjesszenek
olyan
anyagokat' amelyek leleplezik, hogy
az amerikai fegyveres erők Koreában és Kínában baktóriumfegyvert
alkalmaztak.

J . A. Malik elvtárs, a Szovjetunió i riumfegyv er eltiltásának
kérdéseiképviselője határozottan
tiltakozott Ivei.
a Kuomintang; képviselőjének dön— A Szovjetunió küldöttsége —
tése ellen és kijelentette, hogy a hafolytatta Malik elvtárs — a szovjet
tározat jogsértő.
kormány
megbízásából
konkréten
— Hol van az — kérdezte Malik javaeolta, hogy az E N S Z leszereelvtára — az E N S Z alapokmányá- lési bizottsága tárgyalja meg a bakban, vagy az E N S Z leszerelési bi- tériumháború tilalma megsértésézottságának eljárási
szabályaiban, nek a baktérimufegyver alkalmazáhogy a küldöttek nem terjeszthetnek sa megakadályozásának és a baktéelő vádat és nem említhetnek agresz- riumháború tilalma megsértői feleszív cselekményeket, leleplező ténye- lösségrevonásának
kérdéséi.
Az
ket? H a erre az útra lépünk, akkor E N S Z
leszerelési
bizottságának
végül is oda juthatunk, hogy az nemcsak joga, de kötelessége is,
E N S Z szerveiben az agresszort nem hogy haladéktalanul megkezdje e
nevezhetjük agreaszornak.
kérdés tárgyalását. A Kuomintang
határozattal csak az érthet egyel,
Miért nem említhetnének a küldöttek felszólalásaik során
ténye- aki álcázza az agresszor cselekméket? Hangoztatta ezután, hogy az nyeit, aki védelmezi a bakiériumE N S Z minden szervének ülésein fegyver alkalmasásának eltiltásáról
minden küldöttnek joga voh
joga szóló nemzetközi egyezmény megvan ós joga lesz tényeket id&sni ér- sértőit.
veinek, eszméinek,
javaslatainak
A Szovjetunió küldöttsége — monmegalajpozására.
dotta befejezésül Malik elvtárs —
Konkrét tények vannak arra vo- a leghatározottabban tiltakozik az
natkozóan, hogy az amerikai agresz- ilyen határozat ellen.
Az amerikai-angol tömb képviseszorak Koreában és Kínában a nem.
zetközi egyezményekben
eltiltott lői a Kuomintang megbízottjának
baktériumfegyvert
alkalmaznak. jogsértő határozata melleit szavazMiért kellene erről hallgatni?
Hi- tak. Chile ós Pakisztán képviselője
szen ezek a lények a legmeggyő- tartózkodott a szavazástól.
zőbben bizonyítják, hogy az E N S Z
Malik elvtárs, a Szovjetunió képleszerelési bizottságának halasztha- viselője a szavazás után tiltakozott
tatlanul foglalkoznia kell a bakté- a jogsértő határozat ellen-

II Kocsedo-szigeti amerikai hadifogolytábor lakói
hősies ellenállásukkal leleplezték az „önkéntes hazatelepülés"
amerikai elve mögött meghúzódó hazugságot

Bonn

Kancellár U r !
Az egész magyar Ifjúság nevében mély felháborodással tiltakozunk a német fiafalok esseni béke találkozója ellen intézett véres »á.
madás ellen. Philip Müller hősi halála és a nyugatnémet rendőrök által Essenben kion ott vér azt bizonyítja, hogy
Nyugat-Némi^o s.:ág
kormánya a német ifjúság és a béke ellensége. Követeljük a bűnösök haladéktalan megbüntetéséi és a letartóztatott hazafiak szabadoubocsátását.
Követeljük, hogy a nyuga!német kormány
teljesítse a német
népnek a német egység megv lásitáeára vonatkozó jogos követeléseit.
Dolgozó Ifjúság Szövetség©
Központi Vezetősége

A DISZ Központi Vezetőségének távirata
a Szabad Német Ifjúság
Központi Tanácsához
Szabad

Német

lljúság

Központi

Tanácsa

BERLIN.

A magyar dolgozó és t<mulá ifjúság
harcos
barati
együttérzését fejezi ki az egységes,
független
Németországért
harcoló
német
fiatalokkal.
Az esseni
béketalálkozó
ellen intézett gálád támadás
a
bonni bábkormányt
a német
nép szabadságtörekvéseinek
ádáz
ellenségeként leplezi le. Adenauer és társai amerikai
g izdáik
parav
csára a német fiatalok
gyilkosainak
szerepére
is
vállalkoztak
Biztosak vagyunk,
hogy a német nép és ifjúság — minden terrorlntézkedés
ellenére
Wilhelm
Pieck elvtárs
vezetésével
qyözelemre viszi hazája egységének szent
ügyét.
Dolgozó Ifjúsági
Szövetség
Központi
Vezetősége

Az Európai Munkásbizotfság
levélben tiltakozott Adenauernél
az esseni rendőrterror miatt

A Nyugat-Németország
újrafel- rilásáról
biztosítja az életééri vifegyverzé6e ellen alakult
Európai tézül harcoló nyugatnémet
ifjúsáMunkásbizottság levélben, tiltako- got. Az Európai
Munkásbizottiság
zott Adenauernél a Lehr-rendőreég- Európa munkásainak milliói, valanek a nyugatnémet! ifjak
ellen mint minden békeszerető
német
Peking (Uj-Klna). A Kocsedo-szigeti i sértetlenül kiszabadul, ebben a te' arculcsapás volt Trumae, Ridgway, Essenben intézett véres támadása revében nyomaftékosam hangsúlyoz*
keretszerződést,
amerikai hadifogolytábor 76. számú ; borban nem kerül többé sor hadi- Jox és társaik 6zámára. Az ameri- miatt. Az európai munkásosztály za: nem akarunk
.— hangsúlyozta a levél — legtel- hanem békeszerződést követelünk
részlegében lévő koreai
ée kinai foglyok erőszakos rostálására, vagy kaiak által hangoztatott „önkéntes
jesebb együttérzéséről és szolida- egész Németország számára!
hadifoglyok
—
múi-én
elfogták bármilyen formában történő
újra- hazatelepülés" valódi lényege most
Francia Dodd dandártábornokot, a felfegyverzésére.
még jobban lelepleződött a
világ
tábor parancsnokát — benyújtotColson válaszában hozzájárult a előlit.
ták követeléseiket.
hadifoglyok 4.
követelséhez is.
Clark tábornok
nyilatkozatában
A hadifoglyok a következő négy
A dandártábornok által aláirt vá- letagadta azokat a tényeket, amekövetelést támasztották:
laszlevelet május 10-én
juttatták lyeket Colson beismert. Clark tá1. Haladéktalanul vessenek
vé- el a koreai és kinai hadifoglyokhoz. bornok cáfolata hiábavaló
volt,
get a barbár bánásmódnak, a hadiAz Associated Press ezzel kap- tekintet nélkül arra, hogy
vájjon
A bonni parlament szerda
dél- hangsúlyozta, hogy az e«s««I gyilfoglyok bántalmazásának és
kín- csolatban rámutatott: „Colson váColson Ígéreteit akarta-e
megtaAdenauer
és
zásának, vérrel aláirt
peticiók ki- lasza mindannak
beismerését je- gadni, vagy a hadifoglyokkal szem- előtti ülésén Renner koimmunislia kosság főbűnöeei,
kényszerítésének,
a
megfélemlí- lenti, amivel a kommunisták egész
Lehr
rendörminieztor
felelt
a
német
képviselő
sürgős
indítványt
terjesztésnek, a bebörtönzéseknek, a tö- idő alatt vádolták a szövetségese- ben, elkövetett véres bűncselekmémongyűlés nép Igazságos ítíéletet fog
nyeket akarta-e
leplezni.
Dodd tett be, hogy a szövetségi
• ineggyilkosságoknak, ágyúk és gép- ket".
tábornok esetéből a világ
népei küldjön ki pártközi bizottságot az dani. Ehlers, a szövetségi
gyűlés
puskák
használatának
hadifogDodd dandártábornok esete lelep- még világosabban felismerhetik az
vérfürdő
körülményeinek elnöke e szavaknál félbeszakította
lyokkal szemben.
Haladéktalanul lezte a Kocse-sziget amerikai hadi- amerikai agresszorok valódi arcula- esseni
a
pontos felderítésére.
Renner elv- Renner elvtársat és kitiltotta
szüntessék meg a mérgesgáz,
a fogolytáborában uralkodó embertebaktériumfegyverek
használatát és len állapotokat.
társ indítványa
indokolásaképpen parlament szerdai üléséről.
Colson válasza tát.
ne kísérletezzenek
atombombával.
A nemzetközi jog alapján biztosítsák a hadifoglyok emberi
jogait
és éleiét.
2. Haladéktalanul hagyjanak
fel
az úgynevezett önkéntes hazatelepülés jogtalan és észszerütlen
elvének követelésével.
Az olasz demokratikus la(pok le- ezeket felvétetik a választási név.
Amerikai katonai
repülőgépeik
Az Uj-Kina Hírügynökség tudósi,
3. Haladéktalanul szüntessék he
leplező cikkeket közölnek
arról, jegyzékbe. Sok egyházi személy ily
szerdán
2-40
órakor
ismét
megsér.
tója
jelenti,
hogy
május
12-én
11.30
a hadifoglyok
erőszakos „rostáhogy a kereszténydemokraták mi- módon két helyen fog szerepelni a
tették
a
keszoni
övezet
semlegesséórakor
egy
amerikai
katonai
repülőlását", amellyel koreai és
kínai
lyen nagyarányú csalásokat kószíte. névjegyzékben.
hadifoglyok ezreit jogtalanul újra- gép a Phenjan—Keszon közötti ú t . géről szóló megállaporlást: behatolnek elő a május 25-i községi váA kereszténydemokraták sokezer
felfegyverzik
és
rabszolgaságba vonalon több írben lőtte a koreai- tak a semleges övezet fölé és 55
lasztásokkal kapcsolatban. A ke- választási igazolványt állítanak
kínai küldöttség egyik tehergépko- percen át tartózkodtak ote.
ki
kényszerűik.
reszténydemokraták vidékről töme4. Haladéktalanul ismerjék el a csiját. Li Tóiig Szu. a küldöttséghez
Az amerikai repülőgépek világító, gesen hozatják fel Rómába a papo- halottak, őrültek és fegyencek ne.
hadifoglyok
képviseleti
csoport- beosztott személyzet tagja a táma- rakétákat dobtak. 25 világítórakétát
ltat, szerzeteseket és apácákat és ott vére.
ját („bizottság") — amely
koreai dás következtében életét vesztette.
számláltam meg, az egész helység
A fegyverszüneti
tárgyalásokat fényárban úszott. Az amerikai reés kinai hadifoglyokból
áll.
Az
Népellenes törvényjavaslatot hagyott jóvá
május pülőgépek ekkor alacsonyan körözni
amerikai parancsnokság
szorosan folytató teljes küldötteégek
az olasz kormány
működjék együtt ezzel a csoport- 13-i ülésén Nam í r tábornok, a ko- kezdték és fedélzeti
fegyverekkel
tal. Charles Colson
dandártábor- reai-kínai küldöttség vezetője eré- tüzeltek.
A z olasz minisztertanács törvény- javaslat a dolgozó tömegek jogai
nok, a tábor újonnan kinevezett pa- lyesen tiltakozott az amerikaiak
Csaj Cseng-Ve.i ezredes, a ko- javaslatot hagyott jóvá, amelynek ellen irányul. A törvényjavaslat
ellen,
rancsnoka közölte, hogy elfogadja újabb véres provokációja
reai-kínai küldöttség összekötötiszt- — De Gasperi kijelentése szerint — mintájául az amerikai „Smith-tör.
a hadifog'yok követeléseit! és kije- hangsúlyozva, hogy az újabb súlyos
je követelésére az amerikaiak hoz- az a célja, hogy „megvédje az álla- vény" szolgált, amellyel az Amerilenti, hogy a hadifoglyok a jövő- provokáció aláaknázza a fegyverzájárultak ahhoz, hogy az újabb mot a bal- és jobboldali szélsőségek kai Kommunista Párt vezetői ellen
ben a nemzelQcöza jog elveinek meg- szüneti tárgyalásokat.
hozott intézkedéseket indokolták.
A provokációknak sorozata láttán provokáció ügyében együttes vizs. ellen". Gyakorlatilag ez a törvényfelelő emberséges bánásmódra szágálatat
folytassanak.
folytatta
Nam
Ir
tábornok
—
mithatnak
ebben
a
táborban".

Renner elvtársat kitiltották
a bonni parlamentből

Djabb amerikai provokációk
a koreai-kínai fegyverszüneti küldöttség ellen

Amennyiben a jövőben ilyen incidensek előfordulnának, engem terhel a fele'össég" —
hangoztatja
Colson dandártábornok. A 2. követelésre
kifogásokat
hangoztatott:
„Ez olyan kérdés,
amelyeit: Pammindzsonban vitatnak meg".
A 3. követeléssel
kapcsolatban
beismerte, hogy az amerikaiak
a
muhban jogtalanul
„megrostálták"
a hadifoglyokat. Válaszában
kijelentette: ha Dodd dandártábornok

felmerül a kérdés: vájjon
önök
nem az össz:s megállapodások megszegésén és a fegyverszüneti tárgyalások alapjainak lerombolásán
mesterkednek-e?
Hangsúlyoznom
kell a május 12-i provokáció súlyos
jellegét. Ezennel erélyesen tiltakozom és követelem az incidén s megfelelő módon történő haladéktalan
rendezését.
Az Uj-KIna Hírügynökség különludásítója jelenti:

Kémbanda a Német Demokratikus Köztársaság
legfelső bírósága előtt
A Német Demokratikus Köztér- Imás kártevéseket követtek el, ezensaság legfelső bírósága kedden a z ' k í v ü l
megtámadták és több esetamerikai kémszervezet! négy ügy- ben felgyújtották a Német Szocianöke bünperének tárgyalását kezd- | Usla Egységpárt, a Szabad
Német
te meg. A vádlottak közül a
29 Ifjúéig és más demokratikus szerhelyiségeit.
éves Herbert Hoeee és a 19 éves vezetek nyxigatberlini
Alfréd Gudedus az amerikai kém- A vádlottak 1950-ben, a német ifjúszolgátat közremüködéPével alakí- ság országos találkozója, valamint
tott „Harci csoport az
emberle- a Német, Demokratikus
Köztársalenség el'en" nevű kártevő szerve- ságban megtartott parlamenti vázel tagjai voltak, mig a 24 éves lasztások, de különösen 1951-ben a
He'muth Melz és Hnrry Wenzei a III. VIT idején súlyos terrorcselekCIC amerikai kémszolgálat ellen- ményeket követtek el Berlin
deőrzése alatt álló úgynevezett „szo- mokratikus övezetében.
ciáldemokrata szabadságmozgalom"A bünper tárgyalásán mind
a
hoz. tartoztak.
négy
vádlott
beismerte
a
terhére
\ vid'oltak Berlin demokratikus
o . . etében több gyújtogatás!
és rótt bűncselekményeket.

M á j u s 18-án
é j f é l k o r lép életbe
a MÁV n y á r i
menetrendje

Az olasz kereszténydemokraták
nagyarányú választási csalásokat
készítenek elő

Tájékoztató a Békekölcsön sorsolás
nyereményeinek kifizetéséről

A z első Békekölcsön második sorsolásának nyereményeit ée névértékA Magyar Államvasutak szegedi törlesztéseit a
kötvénytulajdonosok
igazgatósága értesíti az utazó- és
az
alábbi
helyeken
vehetik fel:
szállítóközöiníséget, hogy az ország
A
sorsolás pénztára a
pécsi
egész vasúthálózatán május 17.röl
18-ra, szombatról vasárnapra hajió Nemzti Színházzal közvetlen szeméjjelen nulla (0) órakor ú j nyári
ben lévő takarékpénztári
fiókban
menetrend lép éleibe. Ezzel egyidejűleg 1951. évi november hó 25-én, lesz. A sorsolásokon résztvevők temajd ezt követően 1952. évi ja- hát, amennyiben a kihúzott kötvényt
nuár hó 13-án megszüntetett vona. bemutatják, itt azonnal
felvehetik
tokát túlnyomó részben újból fora nyeremény, vagy törlesztési őszgalomba helyeztük.
A nyári menetrendben ú j vonato- szeget.
Az Országos Takarékpénztár közkat is forgalomba helyezünk, melyekkel lényegesen megjavítjuk az pontja (Budapest, V., Nádor-utca
utazási lehetőséget. Többek között 16.), valamint a budapesti és viújra köziekedé etjük Békéscsabáról
5 55 óra indulással Szeged—Kiskun, déki fiókjai az első húzást követő
napon vagyis május 23-án kezdik
fél egy háza—K i skunhalas—Baja—
Dombóvár között és vissza
az meg a nyeremények és törlesztések
1G07/1G08. sz. sebesvonatokat, mely kifizetését.
a továbbiakban Szegedről 8.33 óraMájus 26-án, hétfőn, a déli órák.
kor, Kiskunfélegyházáról 9.59 órakor, Kiskunhalasról 11.36 órakor és ban a hivatalos nyereményjegyzék
Bajáról 13-44 órakor indul. Vissza, megérkezése ulán, az ország valaútban Bajáról 19.04 órakor. Kiskunmennyi postahivatala is kifizeti a
halasról 21.02 órakor, Kiskunfélegy300,
500 és ezer forintos nyereméházáról 22.41 órakor. Szegedről 0.15
órakor indul és Békéscsabára 2.23 nyeket, valamint a 200 forintos törórakor érkezt.
lesztéseket. Az 5 ezer, tízezer ós 25

ezer forintos nagy nyeremények kifizetése az Országos Takarékpénztár fiókjaiban és központjában történik, az 50 ezer forintos nyereményeket és a 100 ezer forintos főnyereményt pedig csak aps Országos
Takarékpénztár központjában lehet
felvenni.
Az Országos Takarékpénztár minden előkészületet megtett, hogy a
nyenménypénztáraknál a dolgozóik a
lehető leggyorsabban megkaphassák
a pénzt. Intézkedés történt arra is,
hogy a takarékkönyvek kiváltása és
takarékbólyegek
vásárlása is lebonyolítható legyen.
Minden kifizető pénztárnál, így
az ország összes postahivatalaiban
is, a nyerőnek módjában áll a nyereményt, ille've a kisorsolt törlesztést részben, vagy egészben takarékbetétbe helyezni. Beszerezhetnek
kamatozó takarékbélyegeket, szelvényes betéteket, válthatnak takarékbetétkönyvei,
nyereménybetétkönyvet és Budapesten átutalási betétkönyvet is.
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„Ablakainkból látjuk, milyen sorsban élnek a lugoszSáv parasztok
és mi nem kérünk ebből a sorsból"
Az újszentiváni

dolgozó parasztok

Két napja jelent meg lapunk hasábjain a hír: „Deszk és Kübekháza
termelőszövetkezeti községek párosversenyben dolgoznak a szegedi
járás győzelméért".
Olvasták
e
hírt a két község szomszédai,
az
Ujszentiván
termelőszövetkezeti
község dolgozó parasztjai is. Tudják, mi folyik szomszédaiknál
s
ezért a célért akarnak maguk is
harcbaszállni. Már a hirt megelőzően párosverseny-mozgalom
Indult' a falu két termelőcsoportja, az
U j Térvár I. típusú és a Kos'suthtszcs között. Még a vasárnapi tanácsülésen Vecsernyés Antal,
az
Uj Térvár csoport elnöke az első
félévi begyűjtési terv és a növényápolás! munkák időbeni teljesítésére tett versenyjavaslatot a
Koseuth-termclőcsoport tagjai felé. Saját osoporttagjiai támogaflták kezdeményez6"éí és Pópity János elvtárs
intézőbizottság! tag kijelentette:
— Mi téiváriak tudjuk, mit jelent
a munkák időbeni elvégzése,
a
begyűjtési terv mielőbbi teljesítése. Itt lakunk a Tito-határ mentén,

házainkat
esah egy
ha-Uásnyi
távolság
választja
el
Tito
Jugoszláviájától.
'Az ablakainkból
látjuk, milyen
sorsban élnek a
jugoszláv
dolgozó parasztok és mi nem kérünk
ebből a sorsból. Ezért
munkánk-

párosversen yre hívták a

I

kal erősítjük a
béketábort és ezzel a jugoszláv dolgozó
parasztok
felszabadító harcát is.
Vecsernyés Antal javaslata azóta
versenyszerződés
formajában
lefektetett, papírravetett
célkitűzés és már minden
igyekezetekkel azon tevékenykednek mindkét
csoport tagjai, hogy június
l-ig
teljesítsék félévi begyűjtési tervüket s a béketaiálkozó
tiszteletére
időben elvégezzék a növényápolás!
munkákat',
A csoporttagon kezdeményezése,
párosversenyük ma már az eg'ész
község dolgozó
parasztjai
előtt
egyöntetű célkitűzés, a
deszkiek,
kübekháziak példáját
köveive ők
is párosvereenyre hívták
Balástya
község dolgozó parasztságát.

A
versenyfelhívásról
így számol be
levelében
Hornyák
István
elvtárs
Ujszentiván község
dolgozó parasztsága
felismerve a
megyei
béketalálkozó jelentőségét,
méltóan akar felkészülni június elsejére,
ezért versenyre hívja ki Balástya
község dolgozó parasztságát.
A z újszentivániak vállalják, hogy
június hó elsejére, a megyei béketalálkozó napjára
hízoHsertésbeadási tervüket 250 százalékra, vágómarha tervüket 100, baromfibeadásukat 100 és tojásbeadásukat 70

balástyaiakat

százalékig teljesítik. Ezenkívül az
összes mezőgazdasági
munkákat
elvégzik.
A békebizottságok munkáját magasabb színvonalra emel'k és
a
béketálálkozóiig legalább

hetenként
kisgyülést
minden utcában

két-két
tartanak
négy
helyen.

Ezeken a gyűléseken
ismertetik a
párosverseny
célkitűzéseit,
versenypontjait s ezt minden esetben
a békeharc tükrében
világítják
meg. A párt népnevelői pedig a
verseny sikerének érdekében szüntelenül
foglalkoznak a
dolgozó
parasztsággal, hogy necsak
teljesíthessék, hanem túl is szárnyalhassák a béketalálkozó tiszteletére
tett vállalásukat.
Az újszentiváni magyar és délszláv dolgozók ebben
a
nemes
vetélkedésben
megmutatják
itt,
a Tito-határ mentén, hogy
méltók
a szövetkezeti község nevének viselésére és a versenypontok
túlszárnyalásával mérnek csapást az
imperialistákra,
aljas
bérencére,
Tito bandájára.
Balástya község dolgozó parasztságát kérjük, fogadják el versenyfelhívásunkat, harcoljanak
velünk
együtt nemes versengésben a kitűzött cél eléréséért.

Becsüljük meg és gyüjtsük a hulladékot!
Gazda

Géza

elvtárs

Vaskos könyv leöli ahhqz, hogy
méltó
módom
megörökíthessük
azoibnalk az üzemi dolgozóknak 'neveit és érdemeit akik hősi erőfeszítéseikkel,
kezdeményezéseikkel,
ötteteákkdl "vagy újításaikkal és ész.
Bzarűsítéseikkel
megsofcszo rcz' á ^
igarumík termelékenységét, megjavílották iparcikkeink minőségét és
sok százmilliót takarítottak meg
népgazdaságunknak. Ebben a vaskos könyvben külön fejezet illeti
meg Gazda Géza elvtársat, a Rákosi
Mátyás Művek acéihengerlő üzeme
helyettes vezetőjét, akit népi demokráciánk
az
an yagtakarékossági
mozgalom
elindításáért
Kossuthdíjjal tüntetett kiGazda Géza elvtárs nem felége.
dett meg azzal, hogy útnak indítottja a most már nevéhez fűződő
mozgalmat. Fáradhatatlanul
munkálkodik azon, hogy ez a mozgalom
minél szélesebb körben terjedjem el,
állandó irányító és ellenőrző szerepet tölt be, a sajtó hasábjain és a
rádióban, levelezés, közvetlen személyes érintkezés formájában szüntetem kapcsolatot tart az üzemekkel, magukicai a dolgozókkal. Igen
természetes, hogy figyelme májusban a Fémgyüjtö Hónap felé fordult s ezzel kapcsolatba.i az alábbi
nyilatkozatot tette:
— Május 5.e, a Fémgyüjtö Hó.
nap megindulása óta, jelentős _ módon megszaporodott napi postám.

Rengeteg levelet kapok
üzemektől, iskoláktól,
háziasszonyoktól és gyerekektől g ezekben a
Fémgyüjtö Hónap időszerű problé.
máivl kapcsolatban kérneik tőlem,
vagy adnak nekem tanácsot. Nagyon érdekesek ezek a levelek, amelyeik elsősorban a«t
bizonyítják,
hogy a fém- és hulladékgyűjtés
országos mozgalma dolgozó népünk
szívügyévé vájt s ma már mindenki
hazafias
kötelességének
tartja,
hogy a takarékoskodásnak ezzel a
formájával is erősítse népgazdaságunkat.
A levelek túlnyomó része arra
a kérdésre vonatkozik: mi köze a
fém. és vashulladék gyűjtésnek a
Gazda-mozgalomhoz?
Hadd mondjam meg itt is, hogy nagyon sokA hulladékgyűjtés szerves része a
'Gaz; a mozgalomnak, annsk
egyik
jelentőségében nagyon is fontos te.
rületa. Ugy vélem, hasznos dolgot
cselekszem, ha a hozzám
intézett
levelek alapján, néhány konkrét példával világítom meg ezt a szoros
összefüggést és néhány
tanáccsal
szolgálok azoknak, akik a gyűjtés
munkájúban résztvesznék. •
— A z első, amit mondani szeretnék: nincs olyan ház, laMs, ahol ne
lenne hasznosítható hulladék. A
Naigymáoiyoki Szénbánya
vállalat
telep gondnoka a gyűjtési versenykihívások során 10 mázsa vas- és
fémhulladék összeszedését ajánlotta
fel
összesen 170 család lakik a te.
1 :ip'en — mondotta szinte mentege,
tőzvs — itt nem tehet több hulladékot találni . . . " Aztán megkezdődött
a gyűjtés és a gondnak elvtárs —
hogy segiieen a háziasszonyoknak —
személye eu járt végig minden lakóháza^ pincét, padlást és kamrát.

nyilatkozata

a

Fémgyüjtö

Hónapró l

Mi lett e® eredmény? A szakszerű Szer, amellett, hogy kezdettől fogva
takarékosságra és a kis dolgok
és
megbecsüléséire neveli a gyermeket,
körültekintően gondos gyűjtés megoldja aizt a problémát, amelyet
sok helyütt, különösen vidéken,
megötszörözte a felajánlást: <SG máa gyüjtőzsákolc
zsa vas. és fémhulladékot szedtek
össze a telepen.
Egész sereg háziasszony tMiá- közömbös, felületes és l«za kezelése
okoz.
csolta nekem — s én már továbbí— Egy tudálékos ismerősöm nem.
tottam is ezt egyik rádióüzenetemrégiben arról igyekezett meggyőzni,
ben —, hogy a házak, háztartások
hogy az ócskavas gyűjtés valójában
hulladékgyűjtését a tervelőirányzat
nem jeleníthet meg.ákarítást, hisze n
sokszowSeára lehet fokozni, ha *
azt is újra kell önteni s szerinte
gyűjtésbe bevonjuk a gyerekeket is.
akkor már mindegy, hogy ú j ércből
A háziasszonyok keze afcratlanul is
vagy ócskavasból történik az öntés.
rájár arra, hogy a kiürült konzerv,
Ha akadna még hasonlóan gondoldobozokat, cipőkrémes skatulyákat,
kodó „szakember", annak a
fáfogpasztás tubusokat, törött kulcsomára elmondom, milyen fontog szekait, rozsdás szögeket, szóval mind.
repe Van az ócskavasnak az anyag,
eizt, ami
már „kacat, lim-lom',
takarékosságban. Nézzük csak meg
semmire sem j ó és esak útban van
a vas vagy acél útját a bányától az
— egyszerűen kidobják.
Ilyenkor,
öntőformáig. Az érc a föld mélyébői először a pörkölő kemencébe kerül, ahol kiégetik belőle a szennyező anyagokat. További útja a nagy
vasolvasztóhoz vezet, itt rengeteg
drága koksz ég mészkő felhasználásával megszabadítják a még benne
maradt fölösleges anyagoktól. Csafe
ezután kerül a Martin-kemencébe.
A z ócskavas azonban rögtön és
egyenesen a Martin-kemencébe jut.
Ha tehát egy Martin-kemence tárj
talmának mondjuk egyharmada ócskavas, akkor már megtakarítottuk
a bányász munkájának, a pörköléshez szükséges széninek, a nagyolvasztónál felhasznált koksznak és
mésznek egyharmadát is. Ezenfelül

csökkenteltük
az olvasztás időtartamát
»
is, hiszen az ócskavas saiakmentes,
ann'ak már n e m kell tisztulnia, egyszerűen csak megolvadnia. Azt hiszem, ehhez fölösleges több magyarázat, mindenki előtt világos, hogy
az ócskavas, általában minden ócska fém: nem csupán nyersanyag,
hanem az újrafeldolgozás, újragyár.
tás során, az idő és Segédanyag,
megtakarítás rendkívül fontos tényezője is.
mint például most a
Fémgyüjtö
Hónapban, utólag rájönnek,
hogy
kár volt, de már későin. Vezessük
be tehát hogy — a romlandó, szerves hulladékot kivéve
semmit
sem dobunk ki, hanem mindent odaadunk a gyerekeknek. A gyerek kezelje a MÉH áltat kiosztott hulladék zsákokat is. Ahol nincs gyerek a
családban, bizonyára van a szomszédban, a rokonságban. Ez a rend-

— És itt kapcsolódik a hullatták,
gyűjtés iá Gazda-mozgalomba. Erre
gondolva, becsüljük meg a legapróbb, akár néhány dekás vasdarabot is, az utcán heverő fél patkót
úgy
úgy, mint
egy
töredezett,
rozsdás pléhlemezt. vagy egy legörbüli kampószeget. Becsüljük meg és
gyűjtsük a hulladékot, mert száz
és százféle V3donalúj
szerszám,
eszköz lehet belő te . . .

Ma szerepel Szegeden
a Magyar Néphadsereg Énekes Táncegyüttese
Szeged dolgozóinak nagy érdeklődése előzte meg a Magyar Néphadsereg Központi Ének- és Táncegyüttesének szereplését, amelyre
ma, pénteken este 7 órai kezdettel
kerül sor az újszegedi szabadiéri
színpadon. Ez a már mintegy másfélszáz taggal, repdelkező együttes
alakulása 1918 szeptemberére nyúlik
visiía amikor elsőnek 30 tag gól az
együttes népi tánccsoportja alakult
meg Szabó István vezetéséiül- Ezl
követte 1919 februárjában
az énekkar, márciusban pedig a zenekar
megszervezése. A hármas tagozódásit, együttes első ízben 1919 május elsején lépett a nyilvánosság elé
Budapesten- Első fellépésének tanulságai alapján
Vásárhelyi
Zoltán
Kossuth-díjas
karnagy vezetésével
újjászervezték az énekkart, lerakva
benne a legszélesebb kariskoiai és
zeneelméleti képzés alapjait. Félévi
tanulás után az énekkar 1950 január 20-án, a Lenin ünnepségen lépett ismét a nyilvánosság elé. Az
együttes teljes egésze tehát
1950
januárjától
kezdve működik és közel két és fél esztendei működése
alatt számtalan elismerést szerzett.
A népi zene hatékonyabb művelése céljából a szimfonikus
zenekar
mellett 1951 márciusában népi zenekart is szerveztek és ez feladatául
tűzte ki a sajátosan magyar népi
hangszeres zene ápolását. Ez az eredeti terv később módosult egyrészt
azért, mert megnőtt néphadseregünk
harcosainak igénye a szimfónilcus
koncertek iránt,
s a zenekarnak
mind kevesebb ideje jutott ének- és
táncművek kíséretének alapos betanulására, másrészt pedig,, mohi a
sajátosan magyar népi hangnemek
legnagyobb része nem teszi lehetővé
összhatásában a szimfónikus hangszerelést, a nagyobb átalakítás
viszont a hangszerekem. a népi hangnem meghazudtolását jelentené.
A
hangszeres népi zene
ápolásának
fenntartása mellett ezért a népi zenekar olyan kis szimfónikus zene-

karrá fejlődik, amely egyaránt alkalmas népi lánc és szimfónikus zenekari igényű kórusműsor
kísére.
lére.
Az együttes ének- és lánckarának legnagyobb része a kulturális
tömegmozgalomból
került
ki.
A
szimfónikus zentkarban zeneileg iskolázott, túlnyomórészt fiataf zenészek játszanak.
Az
énekkarban
mintegy 20-ra tehető a tanult énekesek száma. Az együttes művészi
fejlődése megkövetelte, hogy a politikai fejlődés is magas
színvonalú
legyen és ezért az együttes tagjai
ezen a léren is állandóan
képezik
magukat.
Az együttes alapvető
feladata,
hogy a népi ének, zene és tánc hagyományainak továbbfejlesztését jelentő művek előadásában néphadseregünk harcosai mellett, a dolgozókat is a haza és a nép
határtalan
szereletére, a Magyar
Dolgozók
Pártja iránti rendíthetetlen hűségre, o Szovjetunió és a népi demokráciák iránti megingathatatlan barátságra nevelje- Ezt a célt akarja
szolgálni szegedi előadásában is.
Az énekkar műsorában
magyar
és külföldi népdalfeldolgozások, közöttük első helyen Kodály és Bartók
kaladószellemű,
klasszikus
értékű
feldolgozásai, mozgalmi dalok, ka.
lom-dalok, a szovjet kórusirodalom
remekei és új magyar szerzők által
alkotott dalok, kantáták s más haladó szellemű müvek szerepelnek. A
szimfónikus zenekar, a kisétet állandó ellátása mellett, önálló műsorral is szerepel, műsoranyagából haladó szellemű klasszikusaink: Erkel,
Liszt, Bartók-. Kodály művei, valamint a zeneművészet nagy klasszikusainak
—
Beethoven,
Mozart,
Haydn, Schubert, Csajkovszkij, Borodin, Ljadov — alkotásai, a szovjet
zeneirodalom nagy zenekari számai
szerepelnek. A tánckar népi táncmo.
tivumok feldolgozásával táncképekel
és katona tánckompozieiókal ad elö.

Országos szülői értekezlet zajlott le
a Gépipari Technikumban
A Gépipari Technikumban az
Országos Szülői Értekezletet zsúfolásig megtelt teremben tartották
meg. Deák Bárdos István a D I S Z
nevében üdvözölte a szülőket, majd
Agócs elvtáTSnő. a Szülői Munkaközösség elnöke tartott beszámolót1.
Agócs elv társnő hangsúlyozta, a
szülők egyik legfontosabb feladata a
bókéért folyó harcban gyermekeik
nevelése. Beszélt az eredményekről
és szólt a hiányosságokról, amelyek
még mindig megtalálhatók a Szülői
Munkaközösségben, majd az osztályvizsgákra való lelkiismeretes felkészüléshez kérte a szülők segítségétRácz László igazgató elvtárs fel.
szólaló sábau elmondotta, hogy az
iskolai fegyelem terén komoly javulás mutatkozik. Beszámolt azokról
az eredményekről, amelyebet a tanulmányi fegyelem
megjavítása
hozott létre. A z első negyedévben 17
százalék volt a bukottak száma, a
harmadik negyedévben ez 10 százalékra csökkent. A kitűnő tanulók

félévkor 0.95 százalékát képezték'
az iskolának 8 harmadik negyedév*
kor 2.6 százalékra emelkedett számuk.
Mindkét beszámolóhoz
számos
szülő hozzászólt. A hozzászólások a
'béke melletti harcos kiállásról tanúskodtak és arrój, hogy a szülők
megértették feladataikat, gyermekeik nevelésével kapcsolatban. Több
szülő elmondotta, hogy milyen hasznosnak mutatkozik a nevelőkkel való
szoros kapcsolat fenntartása. Az
egyik édesapa. Újvári elvtárs, felhívta a szülők figyelmét arra, hogy
a szülők vigyázzanak, a gyermekük
ne halljon az iskolában hallottakkal
ellentétes dolgokat odahaza.
Az értekezleten minden szülő értesült arról, hogy gyermekének milyen irányban kell fejlődnie, hogy
a vizsgák sikerét m á r előre is biztosítsák s valamennyien ígéretet tettek. hogy ezt a fejlődést elősegítik.
Honti Ottokár
igazgató-helyettes.

PARASZTGYÜLÉSEK
\ESZNEK
VASÁRNAP
SZEGEDEN
Az airanyaltőrő májusi eső utáni
napos idő új ételre keltette a szegedi határt, de egyben ú j lendületet adotlt a mezőgazdasági munkák
mák is. Termelőszövetkezeti tagok,
egyénileg dolgozó parasztok váll'
vettve dolgoznak, versenyeznek, készülnek a megyei béketaiálkozó napjára, június elsejére. A lelkes munka eredménye meglátszik a határban, de ugyanezt tükrözi a be
gyűjtés eredménye is. Csongrád megye városait és járásait megelőzve a
ixfzottsertés, vágómarha és tojáshegyüjtésben Szeged az első, csupán
a baromfibeadásban szorult a második helyre.
Az eredmények nem teszik önelé.

gültté Szeged dolgozó
paxatetjaat.
Mitlden igyekezetükkel azon
van*
nak, hogy az eddigi eredményeket
újabb sikerekkel tetézzék.
Ezért
jönnek össze vasárnap Szeged öt
különböző helyén
paraxz(gyűlésre,
hogy kicseréljék
tapasztalataikat,
megbeszéljék az időszerű mezőgazdasági feladatokat. A gyűléseket Ró*
kuson az MSZT III, szervezetének
helyiségében. Baktóban a Kéryféle
vendéglőben és Újszegeden a volt
DÉFOSZ helyiségben, vasárnap délelőtt 10 órakor: Alsóvároson a Földműves-utcai
földmű vesszövetkezeií
vendéglő helyiségében délelőtt
lt
órakor;
Szeníntihályteteken pedig
délután 3 óraikor tartják meg.

A „Newyork Times" a Tito-Jugoszlávíában
uralkodó munkanélküliségről

London (MTI).
A „New-York hogy a gyárak — főleg a textilTimes'1 belgrádi levelezője beszá- gyárak — 40—50 százalékos üzemmol a
Jugoszláviában
uralkodó csökkentéssel dolgoznak.
Elö6zör
súlyos gazdasági helyzetről 06 azt a betegeskedő munkásokat
özveírja, hogy egyre nagyobb arányo- gyeket és többgyermekes családkat ölt a munkanélküliség. A
tu- anyákat bocsátották el.
Szeged dolgozói, amikor
meg- | mpcsin Mihály elvtárs és Görgéniyi dósí'ó megírja, hogy Jugoszláviáígy akarják' Jugoszláviában
a
választották az országgyűlési kép- ' Dániel elvtárs. Komócsin
elvtárs ban olyan nagy a nyersanyaghiány. termelési költségeket csökenteni
viselőket, egyben kötelességükké i s szombaton, május 17-én délután 2 i
lelték, hogy beszámoljanak végzeit | órai kezdettel a Szegedi Tetxilkommunkájukról. Többízben számoltak jbinátban, Görgényi elvl'áis
pedig
már be a képviselők
válasz'óik ; ugyancsak szombaton, de este fél 7
A megyei tanácstagok az alábbi he- tanácsházán Lakatos Ferenc lz úje'őtt' és ezeknek a képviselői be- órai kezdettel az AÍkoimány-tszcs- lyeken tartanak fogadónapé, a vá- szentiváni tanácsházán és Barnií Anlasztók részére:
d-ásné az
ásotthalnü
tanácsházán
számolóknak nyomán számtalan — ben tart beszámolót.
Május 16 án 9 órától 12-'g Szél] tart. fogadónapot.
a dolgozók által felvetett —
proJózsef
a
zákányszék!
tanácshízán
A képviselői
beszámo'okon Q
A megyei tanács kéri a dolgozóbléma oldódott meg.
Május 111 án 9 órától 12-ig Arany
Sándor az algyői
tancsliázdri kat. hogy Javas'atalkkal. kérelmeikIlyen képviselői beszámolót tart dolgozók a képviselőkkel a legfon- Tóth
Sántha Józsefné a csorva'I tanácshá
kel, panaszaikkal keressék fel a me*
most ismét két képviselő, ifj Ko- Itosabb kérdéseket beszélik meg.
"
' —» —1 • ' - ' ° — ... . ,JII Un.l^LlLAft.ll |
zan, Veszelinov Jezdimlr a szöregi gyei tanácstagokat.

Szombaton képviselői beszámoló
a Texlilkombináftban és az Alkoimány
tszcs-ben

Megyei tanácstagok fogadónapjai
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IDO JÁRÁSJELENTÉS
Várható időjárás
péntek estig.
Felhőátvonulások,
főként
az
ország
északi felében esőkkel. Időnként élénk
Felhívjuk a Politikai Gazdaság"
nyugati, északnyuPÉNTEK
tan szak középfokon tanuló elvtárFelhívjuk a titkár
elvtársak
gati szél. Az éltsak figyelmét, hogy részükre
foszakai lehűlés gyenfigyelmét, hogy a Pártoktaqül. a nappali hől y ó h ó 17-én, szombaton a
megtás Házában
16-án,
péntek
mérséklet csökken.
szokott he'yen és időponlban tartdélután 6 órára tervezett elő.
Várható hőmérsékleti értékek
az
juk a konferenciát.
Azoknak
az
adás — a munkásmozgalom
területére
péntek
reggel:
Czegeden 24 milliméler eső esett, nálni az első kedvező alkalmat, a ország
elvtársaknak a részére, akiknek ez
u
Északon 9—12, délen 7—10. dé'ben
kérdéseiről — elmarad.
Hea m i azt jelenti, hogy ugyan- fejlődésnek fentebb
jelzett
stádi- északon 13—16, délen
15—18 fo«
Építőipari Technikumban
szoktuk
lyette pénlek délután 5 óraennyi liter viz jutoti minden négy- u m á t s ilyenkor a répa ú j a b b eső között.
tartani, délután 4 órakor
lesz
a
kor „Az amerikai Imperializzetméternyi területre. E z a csapa- nélkül is erős növekedésnek
indul.
MOZI
konferencia megtartva, az
Építőmus Nikosz Beloiannisz
hódékmennyiség
feltétlenül elegendő Nem áll fejlődésének
útjában
ipari Technikum szokott termeiben.
Szabadság: 6 ós 8: Szverdlov (máhéra'' címmel
tartunk
előarra, hogy a növényzet felüdüljön, kiszedendő többi répaszál és azon- jus 18-lg).
K é r j ü k az Elvtársak pontos megadást. A z előadáson részt kell
rrösebb növekedésnek induljon, meg- kívül az a m ú g y is eltávolításra keVörös Csillag: 6 ós 8: Veszélyes vijelenését.
venni a pártvezetőségi tagokerősödjék.
r ü l ő szálak nem pocsékolják feles- zeken (május 18-lg).
Fáklya-mozi
május
22-lg
nem
tart
nak,
tömegszervezeti
funkcioA középfokú káderképző PolitiA z eddigi növényápolási m u n k á k , legesen
a talaj tápanyagait.
A előadást.
náriusoknak és népnevelfj fekai
Gazdaságlant
tanulmányozó
ugymint a sarabolás, kapálás, vé- Szovjetunióban a kevésbbé gyomos
SZÍNHÁZ
lelősöknek, néjmevelőknek.
elvtársak a Rákosi
M á t y á s „Népi
dekezés volt a szárazság ellen, de és elég egyenletesen kelt répák soEste 7 óra: Tosca. Dózsa bérlet (13)
demokráciánk ú t j a " című
füzelet
uz ezutáni m u n k á k n a k az a célja, rait egyelés előtt először
keresztSZABADTÉRI SZINPAP
az útmutatóval egyült átvehetik.
hogy a leeselt csapadékot megtart- ben á t v á g j á k , erre a célra készíteit
Este 7 óra: A Magyar Néphadsereg
Értesítjük a Szitál in elvtárs életAz alapismereti propaganda szesa, megőrizze
a talajban.
N a g y gépi, vagy fogatos késekkel felsze- Központi
Ének- és Táncegyüttesének
rajzát
tanulmányozó
elvtársakat, minárium hallgatói
részére május
szükség van erre, mivel az elmúlt reli művelő eszközzel
csokrosílják. műsora.
hoigy folyó hó 19-én, hétfőn dél- 16-án délután 5 órakor összefoglaló
tél időjárása sem telte lehetővé azt, hogy így az egyelés gyorsabban és
EL0ADAS
szeminárium a
Párthogy
a
t a l a j nedvességtarlalékot könnyebben végrehajtható
Délután fél 6-kor (Horváth Mihály- u l á n 5 órakor az Építőipari. Tech- propaganda
legyen.
a soronlévö
anyagból oktatás Házában. A z elvtársak meggyüjlsön,
nedvességben
gazdagod- Ezt nekünk is be kell vezetni kézi utca 3. szám): A fonal és szövetvizs- nikumban
gálatok néhány kérdéséről. (Dr Se- konferenciát
tartunk. K é r j ü k
az jelenésére feltétlenül számítunk.
jon s ezáltal a
lápanyagfeltáródás munkaerő kimentés és a m u n k á n a k bestyén Endre).
Elvtársak pontos megjelenését. .
Agil.
Prop.
Osrfály
zavartalan és kielégítő legyen,
idejében törlénő elvégzése miatt.
MUZEUM
Kultivátorral át lehet vágni 16—18
Móra Ferenc-emlékklállftós:
Koszta
Tjteő utáni kapálás halaszthalatcm szélességben a sorokat, amikor József képzőművészeti kiállítás; szelanul sürgős, mert egy elmu12 nemzet
válogatott
csapata
indul
is a lovábbi egyelés gyors és köny- gedi paprlkakiállítás; fe lődéstörténe.
lasztóit nap, szeles, napsütéses időnyobb m u n k a lesz. De ugyanezt meg t| és természetrajzi kiállítások: hétas
idei
női
kosárlabda
Európabajnokságon
ben a leesett csapadék 5—10 százafő kivételével naponta 9-től délután
lehet csinálni kézzel is keskenyebb 6-lg. szombalon 9-től délután
5-lg.
lékos nedvességveszleséget jelent.
MOSZKVA. (MTI) Az 1952. évi női
Szovjetunió,
Csehszlovákia,
Lenkapákkal. E g y csak itt a
fontos, vasár- és ünnepnapokon 9-től 1-lg.
Minden növény első kapálását, ha hogy az egyelés m u n k á j á t
kosárlabda Európábajnokság küzdel- gyelország, Bulgária, Románia, NéKÖNYVTAR
megmei
május
18-án
Moszkvában
kezmet
Demokratikus
Köztársaság.
-Ma
annak t a l a j a nem nagyon
gazos, gyorsítsuk, nehogy azzal elkéssünk.
Egyetemi: Délelőtt 10 órától este 9
Franciaoróráig
(Könyvkölcsönzés:
12-től
8 dődnek. A következő 12 nemzet vesz gyaroiiszág. Olaszország,
csak sarabolásszerüen tanácsos vérészt a nemzetközi találkozón:
szág. Ausztria, Svájc és Finnország.
éráig).
A
burgonya
töltögelése
a
tergezni, hogy a talajt mélyen ne száSomogyi: Délután 2-töl 9-1» (Könyv,
méseredmény
szempontjából
rítsuk ki, mert tapasztalati
tény as,
Hazaérkeztek válogatott tornászaink Varsából
kölcsönzés: délután 2-töl 7-ig).
hogy a talaj a kapálás
mélységéig döntő jelentőségű. Általában a burMSZT-HIREK
A' varsói lengyel-magyar
tornász— Különösen férfi tornászaink Jakiszárad. Fontos a k a p á l á s végre- gonyakapálás jól halad, de a töltöviadalon nagyszerűen szerepelt férfi vulása vott szembetűnő,
női
verhajtásánál az, hogy u t á n a a talaj getést nem merték és helyesen a
Felsöváros I. MSZT szervezet má- és női' tornászválogatottjalnk szerdán senyzőink a szokott Jó formájukban
is jus hó 16-án 7 órai kezdettel filmve- visszaérkeztek Budapestre.
lehetőleg minél simább m a r a d j o n . nagyon kiszáradt talajon nem
szerepeltek. A lengyel
fővárosban
száraz
földdel títéssel egybekötött MSZT-napot tart.
H a hanlosan kapálunk, azaz
úgy, töltötték fel, mert
Tornászaink elismeréssel beszéltek tornászaink Idegen szereken versei
A vezetőség szívesen látja Felsőváros
a lengyelek szívélyes vendéglátósáról. nyeztek, Igy Ls Jó előkészületei, lei
1 ogy kapálás után a t a l a j ú g y néz való feltol lés nem sokat ér. A ko- dolgozóit.
A
versenyről Sárkány István állami lentett az olimpiai felkészülés szemki, mintha azt számolták volna, így r a i burgonyák töltögelését m é g idepontjából.
edző a következőket mondotta;
nrgyobb felületet kap a talaj és a jében el lehetett végezni, de a kéültetésűeknek
a
feltöltését
nagyobb felületen a n a p és a szél sőbbi
A vízijártassági
vizsgáról
H Í R E K
hatására a párolgás is sokkal na- m á r a tartós szárazság akadályoz'A' belügyminiszteri rendelet minden nál Jelentkezzenek vizsgára Há érre
í yobb. Igyekezzünk ú g y
k a p á l n i ta. Pedóg a n n a k az ideje m á r navlzlsportolő számára
vízi Jártasság, njnes lehetőség, ai helyi tanácsok út1 ogy a talaj úgy nézzen ki utána,, gyon elérkezett. Mihelyt a burgoEgy ,/ellem ső
„nem"
vizsgát ir elő. A
vizsgához a vizi- ján a révrcapitónyságnál Jelentkezze:
m i n l h a azt cl fogasoltiák, el boronál- nya 10—14 cm magasságot elért, a
sportolóknak igazolást kell bemutat- nek a vizsga letételére. Az egyesüle'Az angol közvéleményben
hatal- niok. hogy az MHK II. fokozaltának tek. sportkörök csónakházainak
veazonnal
ták , volna. í g y tudjuk
a
loglöbb töltögetést nyirkos földdel
egy zetői. gondnokai a vizsgára Jelentkelt,
hogy
az úszópróbáját letették, valamint
nedvességet megőrizni és a növény- el kell végezni. Ezen m u n k á h o z na- mas lelháborodást
kezők
számára
az
OTSB
vlzisport,
oszdarab
4x5
5
cm-es
nagyságú
fénykéagresszorok
Koreában a pet kell hozniok. A vizsga anyagát tályán (Budapest, V. Hold-u. 1.) közet növekedése szempontjából a leg- gyon j ó l felhasználható a töltögelo amerikai
hatású napalmbombát
al- „Vizijártaasági
csóvizsgaanyag"
cim'i telesek Írásban bejelenteni a
< 'önyösebb morasalék-állapolot
elő- eke is, amely gyors m u n k á t csinál. pusztító
Hughes mun- kiadvány tartalmazza, amely az ál- nakház helyének és pontos elmének
Nyolc-líz n a p i fejlődés u t á n a töl- kalmazzák. Legutóbb
idézni.
feltüntetésével.
A
vizsga
időpontjáról
könyvesboltokban
ég
üzemi
interpel- lami
tögetést újból meg kell ismételni, káspárti képviselő intézett
OTSB
a
sportegyesületeknek,
könyvpropugandistáknál
szerezhető az
A be egyforintos áron. Azok a vizlspor- sportköröknek a csónakházak veze
M i n d e n egyes sarabolás, k a p á l á s hogy minél nagyobb részét takarjuk lációt Eden külügyminiszterhez.
leltette a kérdést: „Haj- tolók, akik sportköri tagok, a sport- tőinek értesítést küld
•"-1 növeli osak a leesett csapadék be n szárnak nyirkos földdel mert képviselő
a
külügyminiszter
az körüknél. a nem sportkört tagok a
A szegediek a Jelentéseket, a VTSB
termésfokozó
hatását és bebiztosít az oldalhajtásokon fejlődnek a gu- landó-e
csónaktól ka» tároló csónakház
vagy
helyiségébe
tninkcl arról, hogy a
legközelebbi mók és így m i n é l nagyobb magas- ENSZ-nek javasolni, hogy a koreai a legközelebbi csónakház gondnoká- Tábor-u. 3. szám alatti
sürgősen
adják be.
legalább
a fegyverszücáőig a növényzet számára a talaj- ságban feltöltjük azt, a n n á l na- csapatokra
alatt ne dobjanak
nedvesség biztositható legyen.
gyobbszámú g u m ó kifejlődésére szá- neti tárgyalások
A VTSB felhívása a testnevelési tanárokhoz
napalmbombákat?"
N e m szabad azonban
megfeled- míthatunk. A z idejében, korán nyirA VTSB felhívja az általános és kö i VTSB-vel vegyék fel a kapcsolatot az
Az interpellációra
Eden
röviden
keznünk arfól hogy bármilyen szé- kos földdel való töllögetés biztosítja
zépiskolák tesinevelő tanárainak
és ellenőrző
bizottságok
kiküldésére,
azt, hogy a fejlődő g u m ó k kellően csak annyit válaszolt:
„Nem",
MHK felelőseinek figyelmét, hogy az mert akkor nem
pen, idejében és j ó l saraboljuk, kakell az ifjúságot
ki ludmak m a j d fejlődni, elegendő
LMHK és MHK próbákat Június 1-ig mégegyszer az ellenőrző próbára öszp á l j u k a cukorrépát annak idejében idő fog rendelkezésre á l l a n i
100 százalékig fejezze be. az iskolai
azok
tekintettel. A l szehívni.
történő egyelésél feltétlenül cl kell kifejlődéséhez, beéréséhez. N e m sza.
AZ ANGOL Békevédelmí
Bizottság év befejezésére való
hogy a kormány megtiltotta
végeznünk. Szükség v a n erre az- bad elfelejtenünk azt. hogy virágzás közölte,
a l>eutazást Ahgliúba a május 18 án
ért, mert minden elkésett n a p ka- u t á n m á r töltögetnünk nem szabad, Londonban megnyíló országos béke- Az Építők területi atlétikai versenye megyei Bútorgyár 8 pont: 9 Szegedi
Dózsa 4 pont; 10. Hmv. Mérieggyár 4
tasztrális holdanként 3—4 mázsa tehát m á r csalt azért is igyekeznünk értekezlet külföldi küldötteinek.
A Szegedi Építők SK rendezésében pont: 11. A Csongrádi MTSK 4 pont;
terméskiesést jelent. A
cukorrépa kell a töltögetést most azonnal edvéMINTEGY 2 EZER tonna ócskavasat vasárnap reggel 9
órai
kezdette, 12 Klárafalvai Zalka M 4 pont; 13.
cgyclését végre kell h a j l a n i akkor, gezni, hogy a virágzásig háromszori olvasztottak be eddig a Rákosi Mű- tartják a'z újszegedi Sz. Petőfi pá- a Makói Lok. 2 pont; a Csanádi Básvek Martin-üzemében
a
fémgyüjlo lyán az Építők területi atlétikai ver- tya a maros'elei Zalka Máté ós
«
amikor 3—4 levelében v a n . H a ké- töltögetós elvégezhető legyein. H a a hónap során beérkezett anyagból.
senyét Csongrád. Bács-Kiskun, Béke* Szegedi Bástya visszalépett. A férfi
löltögelés elvégzésével nem sielünk,
sőbb végezzük cl az egyelést, akkor
megyék legjobb építő atlétái mérik egyéni versenyben
László
Béla
(Sz.
ú g y könnyen ú g y j á r h a t u n k ,
mint
NYERSANYAG és tőkehiány miatt össze erejüket ezen a viadalon. A Honvéd) vezet 1561 köregységgel; 2.
a répatövek gyökerei m á r
a n n y i r a tavaly sokan, akik csak
egyszer Athénben 33, vidéken pedig hat tex- győztesek Jüntus 25-én
Budapesten Lukács Hmv. Dózsa
1550: 3. Daru
összefonódnak, hogy
azokat
elvá- (.öllögettek, de későn és később m á r tllgyár megszünteti munkáját. Ennek o-z Építők, országos
versenyén kép- Hmv Dózsa 1547; 4. Tóth (Sz Honköveikeztében
8000
munkás
kerül
az
viselik
egyesüleleik
színeit
véd) 1530; 5. Kovács Hmv. Dózsa
lasztani a l i g lehet. H a kihúzzuk
a a szárazság miatt további löltögelés utcára. Az athéni munkaügyi minisz1524 Női csapatversenyben 1. 1382
ter közölte, hogy Január elejétől áp
felesleges répaszalat, ú g y a többi nom vált lehetővé.
Változások az Sz. Petőfi vasárnapi
köregység:
2. Peleskeiné Sz Honvert
rllis
15-ig
Athén
körzetében
12
ezer
csrpat
összeállításában
1343 köregység, 2 pont; 3. a Cs. Pemelletto levő is megmozdul, a m i anNem
szabad elfelejtenünk
azt, munkást bocsátottak
el
különbözei
tőfi;
4
a
Hmv.
Dózsa II. A Makói
Mint ismeretes, a Szegedi
Petőfi
n a k elpusztulásához vezethet. Korai, hogy amilyen harci fegyver kezünk- vállalatoktól és gyárakból.
vervasárnap a Pénzügyőrök ellen ke- Dózsa visszalépett. Női egyéni
idejében történő egyelds
a
nagy ben a k a p a a szárazsággal szemben,
1. Imre Irmai H. Dózsa 514
LENINGRADBA érkezeti a finn mun- mény küzdelmet vívott. A mérkőzé- senyben
köregvség.
2.
Peleskeiné
Sz
Honvért
termés egyik ti lka. A Szovjelunió- éppen olyan erős eszköz ahhoz, hogy kásküldöttség, amely a Szovjet Bör- sen a szegedi csapat minden tag.tó
sérüléseket szenve- 465; 3. Herczegné Sz. Honvéd 460
ban ezt úgy végzik, hogy az egye a leesett, termés 1 fokozó csapadékot és Cipőipari Munkások Szakszerveze- kisebb-nagvobb
Bénák sérülése, köregységgel.
te Központi Bizottságának
meghívá- dett. Legsúlyosabb
megőrizzük
a
nagy
és
biztosabb
terlés a legrövidebb p á r n a p alatt be
akinek a vasárnapi Játéka bizonytasára tartózkodik a Szovjetunióban.
Megyei férfi és női egyéni asztaliméseredmény érdekében.
lan.
A
csatársor
gólképességének
fellegyen fejezve. Igyekeznek kihasztenisz verseny Szegeden
Nóvák
Károly.
A MUNKANÉLKÜLIEK száma az aln javítása érdekében Albert edző mingol munkaügyi minisztérium
május dent elkövet, a csatárok a hét folyaA Megyei Testnevelési és Sportbimán
gvakorolják
a
kapura
lövést,
át9-1 adatai szerint Angliában
április
megbízásából
17—18-án boegyből és mindenféle hely- zottság
nyolítják le a rókusi
tornacsarnok1-én 467.900 volt. Ezenkívül 276.000 adásból,
zetből A támadósor összeállításéban ban
a
Szegedi
Honvéd
Vörös Lorészlgs munkanélkülit tartottak nyil is
több poszton változás várható a bogó Szegedi Sportkör és
rendezésében
ván az országban.
Kiskunfélegyházi Vasas ellen.
Csongrádmegye egyéni
asztalitenisz
versenvét A nagyszabású
asztalite
AZ IDEI időjárás a gyümölcsfák viMegyei „Béke Kupa" céllövő
nlsz versenyen Szeged
Hódmezővárágzására állatában kedvező vol). Az
bajnokság
sárhely. Szentes és Makó legjobb fér.
egyes gyümölcsfajtáknál a magköfi és női versenyzői vesznek részt. A
kötés a következő: Alma, körte: köA Csongrádmegyei „Béke
Kupa" versenynek az ad érdekességet, hogy
zepes, cseresznye és meggy a kökeresztbe járatolt,
hosszú zepesnél Jobb. helyenként — például céllövő bajnokság eredménye a
VI. a leglobb tízek vesznek részt a me
A z elmúlt napok bőséges esőzé-1 rokra
csapatban
1. gyei egyéni tízes bajnokságában. A
megyében
—
kiváló. forduló után: Férfi
sei meggyorsítják a gyapot
fejlő-' vonóshorogra akasztott könnyű fo- Bács-Kiskun
Hmv. Dózsa I., 766
köregység, 12 verseny kezdete szombaton délután 3
dc«ést. ugyanakkor azonban a t a l a j gassal, egyéb kézi eszközökkel (szö- Kajszi-, közepes, egyes megyékben a pont: 2 Szegedi Honvéd I. csapata óra
és vasárnap reggel 8 őra. A renközepesnél gyengébb. Nemes
szilva
villával,
gereblyével, gyenge, helyenként gyenge közepes.
cserepcsségét — amit a záporszerü geskapával.
7614 körgység 12 pont; 3.
Szegedi dezőség kéri a versenyzők
oontos
Honvéd II. 10 pont; 4. a Szegedi Zaj- megielenését. mert a várakozási idő
eső okozót l — legfeljebb 2
napon stb.)
Máté 10 pont; 5. Hmv Dózsa II. el'eltével a nem Jelentkező versenyMEGNYÍLT az ENSZ gazdasági és ka
belül — meg kell szüntetni. H a
a
A
cserepesedés
megszüntetését szociális tanácsa szociális kérdések- 8 pont; 6. Csongrádi Petőfi 8 pont; zőket a versenyből kizárja.
gyapot hosszabb ideig cserepes földazonnal meg kell kezdeni mihelyt a kel foglalkozó bizottságának nyolca- 7 Makói Dózsa 8 pont; 8. Csongrádben m a r a d , a föld erősen kiszárad
talaj a n n y i r a felszáradt,
hogy
a dik ülésszakot
és a gyapot a talaj
levegötlensége
lalaj
szerkezetében
a
művelőeszköz
JOKARBAN lévő mély gyermekkocsi KÉZIKOCSI 4 kerekű, vascsövek 25—
miatt nem lud fejlődni, sőt könnyen
30 mm vastaá, üvegajtók, üvegfal eleladó. Honvéd-tér 4. délután 4-tol.
kárt
nem
tesz.
el is pusztulhat a növény.
TŰZIFA eladó, süldőért
cserélhető. adók Megtekinthető délután 4-től VaMNDSZ-HIREK
sasszentpéter-u. 15/b.
Petőfi-telep IX u. 488.
A földművelésügyi
minisztérium
A eaerepesedés megszüntethető a
ELADÓ kerti vasszékek, kis JégszekKlára Zetkln. Belváros V. csoport KEREK asztal, 2 párnázott szék egy rénv. asztalok, Bokor-u 6.
és
gépállomások rotációs kapáival, ha felhívja a termelőszövetkezetek
divánv
eladó.
Pásztor-u.
9.
pénteken
délután
6
órakor
ervos!
figyelmét, előadást, A'sóváros 6 órakor, Petőfi VESZEK háromkerekű kerekpárt. »e- SZERDÁN délután a 31-eg Népboltbsn
ilyen nincs, a gyapot
sorközeinck egyénileg gazdálkodók
a
pénztárcámat.
,,.„„_, ban elvesztettem
kullivétorozásávul
(eke kapálással) hogy a cserepesedés mogszün let ősé- II telep. Rókus. Újszeged, Március ketü. Hu'.lám-u 3.
természettudo- HÉTFŐN este a Belvárosban találtam Megtalálója adja le a kiadóba, Jutaés a sorok kézi kapálásával, h a fo- nél a legkisebb késedelem is súlyos 8 csoport 7 órakor
előadást,
Postás.
Felsőváros egy női kabátot. Igazolt tulajdonosa lom e'lenében.
lyóméterenként 25-nél több növény k á r t okoz a termelőknek és a nép. mányi
ELSŐRENDŰ gumikabát
kucsmával
II. 6 órakor nőnapok Móraváros fóL átveheti Butthyány-u. 29. alatt
van, agronómus jelenlétében a so- gazdaságnak egyaránt.
ELADÓ fehér mély gyermekkocsi és eladó. BeresónvI-u. 5/a, középső ajtó.
7 érakor taggyűlést tart.
párevezős csónak Debreceryl-u. 2./b. JÉGSZEKRÉNY, székek ás asztali italREDŐNYÖS íróasztal, sokfiokos kü- hűtő eladó. Somogyl-u. 6 III. 2.
állványokkal és székek elx ÁRAMSZÜNET. A
Délmagyaroc- lönálló
Dugonics-tér 4. emelet.
szági Áramszolgáltató Vállalat üzem- adók.
A RADTÓ M A I M Ű S O R A :
A
SZEKÉRFUVAROZASI
Vállalat fe'10 drb 12 találatos
nyerevezetősége közli,
hogy
szombaton. vesz lópatkoló és kocsikovács
szakSándorfaiva
és
Szlmfónlkus zene. 22 Hírek, sport, 17-én Sövényháza,
PÉNTEK, 1952. MÁJUS I « .
ményből
munkásokat.
Jelentkezés
Bpest,
v.,
7 órától
14
22 25 Népzene,
23.10 Szórakoztató Kistelek községekben
Marx-tér* V
HOSSUTIÍ-R A D I O
óráig szünetel az áramszolgáltatás.
zene, 24 Hírek.
ÜZEMKÉPES tejfölözőgépet k é " P é o z .
PETOFI-RADIO
5 Falurádió, 5.30 Hírek, lapszemért vásárolunk,
Szegedi
Tejüzem.
8 A Falurádió mezőgazdasági hírDÉLMAGVARORSZAG
le 5.40 Női szemmel, 6 Heggel! ze- adója,
Operarészletek, 6.45 TorSzeged, Párizst-krt. 16.
,
politikai napilap
ne, közben G.45 ttlrek. 745 Levele- nn, 7 6.15
Hanglemezek.
7.35
Zenekari
FEHÉR
alig
használt
sportkocs
elzők Jelenítse, 8.05 Hanglemezek. 11 muzsika 0.15 Balettmuzsika,
Felelős szerkesztő és kiadói
9.10
adó.
Zoltán-u.
20.
óra 30 Égő hajó, 11.45 Filmdalok. 12 Regény, 10 Hírek, 10.10 SzórakoztaZOMBORI JÁNOS
nyertek. A 19. fogadási hét
A IiflLCSÉSZKAR Dékáni Hivatala IraHírek, hnngos tljság. 12.lt) Fűvószu- tó muzsjku. 10.40 Ének, 11 ÓvodáSzerkeszti: a szerkesztőbizottság
tok őrzésére nagyobb ráérett! vasnyereményei: 12 találat —
nc. 13 15 Népzene. 14.15 Szórakoz- sok műsora. 11.20 Gyermekrádió, 15
Szerkesztőség: Szeged Lenin-u 11
szekrénvt
keres
megvéteire
Aratóntató zene. 15 Ultöró híradó,
15.30 Népzene. 15.40 Magyar
7400 forint. 11 találat = 400
dalok.
16 Telefon: 35—35 és 4')—80. - Éltszakai latokat Táncsics Mihály-u. 2. BölcsészAz előadóművészét mesterei.
15. >0 Hajnal
telefon este 8-tól 34—38.
a határon. 16.20 Studló-zeneforint, 10 talá'at = 4 8 forintkarra kérünk.
Hanglemez. 13 óra 20 Uttörő-aport- kar,
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u. «.
17 Szív küldi, 1.7.30 Hírek. 17
BALKAROS Singer
tűzőgép
eladó.
hiradó 10.40 nyelvlecke. 17 Hírek. óra 40
TOTÓZZON ÖN IS —
Telefon: 31-16 é 3 35-00.
Az
Hiúsági
Rádió
műsora,
18
125-ös Csepel teleszkópos motort ven17.15 Kuruckorl dalok. 17.40 Német óra 10 Beszélő atlasz.
ÉnekNYERHET ÖN IS!
nék. Pacsirta-u 21/a. I. 4.
iömegdn'ok, 17.55 Nemzetközt
kér- kar 19 Egv falu — egy 18.40
Csongrádmegyet
Nyomdalpari
nóta. 19.15
EGY Jóállapotban lévő mély
fehér
dések. 10 Rádió PolHIkai
Kör. 20 Sport. 19.30 Hanglemezek,
VáUalat, Szeged
20
TáncHangos úlsíg, 20.40 A
begyűjtés!
kocsi eladó, Kereszt-u. 34.
Felelős vezető: Vlncze György
yereeny hírei, 20.45 Hanglemezek, 21 zene. 22 Az opera története.

aqwnömus

imácsai

Eső után mielőbb kapáljunk, egyeljünk,

1952
MÁJUS

*

Pártkirek

16

töltögessünk

•

A földművelésügyi miniszlérium felhívása
a gyapoltöldek cserepesedésének
megszüntetésére

HETET
VIDÉKEN

