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IÖBBTERMELÉSSEL H BÉKE MEGVtDfSfÉRT
A vasút a második negyedévi terv teljesítésével készül fel
a begyűjtés utáni szállítási feladatokra

' Tajftn scfia n m csr.pott ir.ég ha- dülete mögött. A vasárnapi termetónkban olyan magasra a béke meg- lési
aktivaértekezleten
Ábrahám
védéséért folytatott harc lángja, Antal elvtárs, a SZOT megyei elmint az elmúlt hetekben, amikor nz nöke például a következőképpen érMég néhány hét és megindul az
Szegedi Igazgatóság az első neüzemek, földek, hivatalok dolgozói lékei le ezt: , Egyes iparágakban és
tervét 114.5
arra törekedtek, hogy minél maga- üzemekben a lendületes felajánlások aratás, cséplés, valamint a begyűj- gyedévi áruszállítási
személyszállítási tervét
sabb termelési eredményekkel kö- ellenére lemaradás mutatkozik a tés. Ezek a feladatok nagy köve- százalékra.
akadályozza telményeket állítanak a mezőgaz- 120.1 százalékra teljesítette. Ehhez
szöntsék a megyei béwetalálkozókat, tervteljesílésben. Ez
Dolgozó pa- viszonyítva már a második tervnea termelés frontján elért győzel- további fejlődésünket. A lemara- daság dolgozói elé.
áru és utasforgalom
mekkel bizonyítsák, hegy hü kato- dásért felelősség terheli szakszerve- rasztjaink. ezeket a feladatokat pár- gyedben az
kormá- emelkedett. Éppen ezért szükséges,
nái a békének. A béketalálkozóra zeti szerveinket is, amelyeknek jó, tunk útmutatása alapján,
a
gépesítés hogy a munkát magasabb fokon
való készülődés során azonban min- vagy rossz munkája döntő mértéké- nyunk segítségével
denki előtt bebizonyosodott, hogy a ben befolyásolja üzemeinkben ater igénybevételével végzi el. A pár hét szervezzék, hogy minden árut az
békeharc nem kampány, nem hetek- vek teljesítését. Meg kell állapítani, múlva meginduló nagy mezőgazda- őszi csúcsforgalom idején maradékre szóló tennivaló, hanem állandó hogy a szakszervezeti vezetés lema-sági munka nemcsak a dolgozó pa- talanul elszállíthassanak.
Az őszi csúcsforgalom idején a
feladat nap, mint nap megfékezni radt a. dolgozók lendületétől*'. Ez a rasztoknak nagy feladat, hanem a
az új háború gyújtogatok. Ezeknek megállapítás nemcsak a szaksaerve. vasút dolgozóinak i s nagyobb fele- szovjet sztahánovista módszereket,
melyeknek
segítségével az eddigi
az időknek külpolitikai eseményei zeti szervekre vonatkozik, hanem a lősséget jelent
A vasút a reá háruló szállítási
eredményeinket elértük, még fokois bebizonyították,
milyen nagy többi vezetőkre is. Nyilvánvaló,
feladatok
végrehajtását csakis
zottabb mértékben alkalmazzuk az
szükség van a harcra, mely a béke hogy eredményeinket nem nézi jó
akkor tudja megoldani, ha a
igazgatóság területén.
megvédéséért folyik. Tanúi vagyunk szemmel az ellenség ég a június 1-i
szállíttatok megértik töhbrk köAlkalmazzuk az 506 kilométeres,
a francia kormány fasizálódásának, győzelem után azonnal megindízött a háromnapos kocsifordulő
2000 tonnás Irányvonat képzést
melynek kézzelfogható bizonyítéka totta aknamunkáját. A Textilkorobinútban, de más üzemben is a kejelentőségét.
komplex-brigád
és a felemelt sebességgel továbDuclos és Stil elvtársak letartózta- vésbbé öntudatos dolgozók között
szerződéseket kötnek a kocsik
bított mozgalmat.
tása. Philip Müller vére még meg szította a hangulatot az új felajángyors killrftésére,
berakására,
Mindezeknek
a
végrehajtásához
sem száradt az újjáéledt náci gyil- lások ellen. A Textilkombinát mosvagyis érvényre
juttatják a
szükséges, hogy a szállíttató vállakosok kezén, naponta ártatlanok vé- tani
eredményei, a felajánlások
szárításban fs a tervszerűséget.
latok nagyobb gondot
fordítsanak
rével öntözik Kocsadó szigetének mennyisége is bizonyítja, hogy ebadnak a szállítás tervezésére, a nem gazföldjét az amerikai vadállatok s a ben az üzemben felvették a harcol Ehhez, megfelelő segítséget
mind a területi daságos, tervszerűtlen
szállítások
mi déli határainkon is egyre ádá- az ellenség ellen. Összeültek a ve- mind a vasutas,
kiküszöbölésére.
zabb gyűlöletlel acsarog növekvő zetők és közösen megtárgyalták a pártszervezetek és a tanácsok.
eredményeink láttán Tito söpredék hibákat, hiányosságokat. A mutatA vállalatok szállítási oszlályai
A Szovjetunió tapasztalatainak
bandája.
kozó sikerek azt bizonyítják, hogy segítségével. a párt útmutatásával a keTessék a vasút gazdasági szervei,
Minden becsületes ember látja meg is találták a hibák kiküszöbö szegedi Igazgatóság dolgozói a mult vei a kapcsolatot, kérjék a segítséezeket a tényeket é® éppen ezért lésének módját. Nem minden tizem- évi őszi csúcsforgalmat, a kisebb güket a jobb szállítási tervezés megfelesleges távoli
emelik a magyar dolgozók a június ben töriént azonban így. A Vásár- hibáktól
eltekintve, jól oldották valósítása és a
csökkentéséhez.
Gerő
1-i győzelem után még magasabbra helyi Mérleggyárban például az el- meg. Mindezek mellett Csongrád szállítások
a béke lobogóját. Üzemeinkben, lenség odáig merészkedett, hogy át- megyében a szállftó vállalatoknak elvtárs január 12-én az országos
mondott beszéamikor a második tervnegyedév si- látszó normacsalást kövessen el. nem nrnden esetben tudtunk rako- aktivaértekezleten
keres befejezéséért harcolnak, ami- Egy gépre, egy munkanapra 28 dáshoz kocsit bizfosftani. Ez a vas- det a szállítás egyenletessé lételéről.
kor már most készülődnek augusz- órát számoltak el. holott a gép leg- út és a szállító vállalatok munká- Hogy ennek a feladatnak eleget tetus 20 méltó megünneplésére, vilá- jobb esetben három műszakban dol- iénak helytelen szervezése folytán gyiink,
gosan látják és ki is fejezik a gozik 24 órát. A bért az üzemben állott elő Ezeket a hibákat n vasfel kell számolni a termelés
dolgozók, hogy ezzel a béke táborát ki is fizették <= a vezetők csak a mi- út dolgozói menetközben igyekezterületén még mindig visszaakarják erősíteni. Dolgozó paraszt- nisztérium bünletése után vették tek kiküszöbölni.
térő kampányszerüséget.
jaink az aratás, cséplés, betakarítás észre, hogy orruk előtt dolgozik az
A
mult évihez
viszonyítva az A vasútnál is megmutatkozik ez u
gyors elvégzésével, az állammal ellenség.
1952-es tervévben a vasút szállítási vasár- és ünnepnapi kocsi ki- és
szembeni kötelesség
maradéktalan
feladatai 20—25 százalékban nőttek berakásnál, amikor nem egy esetAhol a vezetőség elmaradt a tö- a tavalyi évhez viszonyítva. A si- ben a szállíttató vállalatok késnek
teljesítésével a béke magyarországi
frontszakaszát akarják még szilár- megek mögött, ahol nem igyekez- keres lebonyolításhoz igen
sökat a kirakással. Június 1-én például a
dabbá tenni. Minden becsületes em- tek a vezetésben a dolgozók szé- ielenlett. hogv a vamtas dolgozóink Szegedi Fűrésztetepi Vállalat 10 kober, amikor szóban — és emellett les tömegeit bevonni, ahol a mű- igen sokat fejlődtek
öntudatban, csi rőnkfát, Hódmezővásárhelyen az
felvilágosító
munkájá nőtt a párt és> a haza Iránti szere- Útfenntartó Vállalat 8 kocsi követ
tettekben is — kiáll a béke ügye szakiak
jnellett, segít lefogni az imperialis. nak fontosságát még mindig ném tetük.
késve rakott ki. Ezen a téren nemták gyujlogatasra
lendült kezét, ismertéi fel, ott az ellenség a
csak a szállíttató vállalatok részéA vasutas do'gozók egyre szénormarendezést
i6
fel
tudta
haszvédi otthonának nyugalmát, gyerről van hiányosság, hanem a vasul
lesebb méretekben a'ka'mazzák
nálni
saját
céljai
érdekében
és
mekei, szerettei életét.
munkájánál is van követelni való.
a szovjet vasutasak
munkafékezte a második
tervnegyedév
módszereit.
Ebben a tudatban indult a békc- sikeréért folyó harcot a
A vasút szállításának egyenletessé
normaJaJátkozó után újult harc a megye rendezés elleni
biztosítják, tételéhez hatalmas népgazdasági éraknamunkájával. Ezek az előfeltételek
üzemeiben a második negyedévi Természetes, hogy a normarende hogy a szegedi Igazgatóság dolgo- dekek fűződnek. Ezt a kérdést mozterv sikeréért. Egy pillanatra sem zés végrehajtására nem ez a jel- zói az 1952-es őszi csúcsforgalmat dítja elő az új alapokra fekletett
hunyt ki a munkaverseny tüze. Fel- lemző. A megye üzemeinek döntő zökkenőmentesen hajtsák végre.
500 kilométeres mozgalom is.
szították még magasabbra elsősor- többségében a normarendezés Öszban maguk a dolgozók s a verseny tönzőleg hatott a termelésre
a
szervezői, a szakszervezeti aktívák, tervteljesítésre.
Jó
felvilágosító
a pártszervezetek népnevelői. A Sze- munkával megérttették a
dolgogedi
Textil kombinátban
például zókkal a normák
rendezésének
alig pár nappal a Megyei Békela- fontosságát. Az Ujszegedi LádaAz Alkotmány
Napja
tiszteletére
párosversenyre
hívta
lálkozó után a dolgozóknak közel gyárban, a Szegedi Falemezgyár'
az Alkotmány
termelőcsoportot
50 százaléka telt új felajánlást Al- hon, a Késgyárban az új normák
kotmányunk ünnepének tiszteletére. bevezetése óta jelentős
mértékNégy napja vitte szét az ország- I lésével, a békearatás, a békecséplés,
Ez a szám azóta 90 százalékra ben emelkedett a teljesítmény, s
emelkedett. Nem homokra épüllek a dolgozók egész sora teljesíti ban a sajtó és a rádió a hírt: A békebegyiijtés gyors befejezésével
Dózsa-termelőcsoporlban harcoljanak a békéért". A Dózsaezek a felajánlások, hanem szilárd máris jelentős mértékben té/ az szegedi
megkezdték az árpa aratását.
A termelöcsoport tagjai megfogadták,
alapra, a májusi terv teljesítésére. új normákat.
mult hét szombatján lendültek első a megyei béketalálkozó határozata
Az üzem májusban 106.8 százalékra
ízben csapásra a kaszák a Dózsa- szellemében végzik m,unkájukat és
teljesítette tervét 9 bizonyos, hogy
A második negyedévi terv telje- termelőcsoport tagjai kezében hogy az alkotmány napja liszteletére pá.
jelentős mértékben túlteljesíti a
második negyedév tervét is. A sze- sítésének, söt tiHte'jesítésének fel- az idei gabonatermés aratását meg- rosversenyre hívják ki az ,,Alkotgedi üzemek többségében hasonló a tételei minden tizemben megvan- kezdjék. Mig jóformán bele sem mány"-termel5csoportot.
helyzet. Nemcsak Szegedről, hanem nak. Félre kell dobni az „objek- ízleltek igazán a kaszálásba, máris
hivatko- abba kellett hagyniok, mert csak a
a megye valamennyi üzeméből airról tív nehézségekre" való
VERSENYFELHÍVÁS
érkeznek hírek, hogy a dolgozók hő- zósokat, tel keli számolni azt a traktornak, az aratógépnek kellett
sies munkával túlszárnyalták a má- tűrhetetlen állapotot, hogy egyes bebúvót vágni a 22 holdas árpaötéves tervünk sikeréért, a népjus havi tervet. A Nagylaki Kon- vezetők tettek helyett siránkoznak táblába. Át kellelt adniok a helyet
dergyár például ebben az évben elő- a leladatok nagyságán. A terv si- a tralctoryontalású aratógépnek. Le- gazdaságunk, a béketiábor erősítébéke
megvédéséért téve a kaszát, csupán annyi dolguk séért az alkotmány napja tiszteié,
ször teljesítette havi tervét május- keréért, a
első roll, hogy keresztbe rakják a kévé. tére párosversenyre hívjuk az araban. A dolgozók szilárd békealca- harcolni kell! Harcolni kell
rnta ebben az üzemben nemcsak sorban jó felvi'ágoslló és szerve- ket és a tarlót gcrcblyével felkavar- tás, behordás cséplés és begyűjtés
tervteljesftért eredményezett, hanem zömunkával, merészebb, lendülete- ják. De ezzel is sie'niök kellett, mert gyors teljesítésére az Alkotmányközei C százalékos túlteljesítést. A sebb gyózniakarással. A szakszer- ott volt a harmadik traktor, amely termelőcsoportoL
Üzemtervünkben
eredetileg
az
Kiskirálysági Kendergyár dolgozói vezeték fogadják el
a vasárnapi a szántást, ezt követően a negyedik,
még gyönyörűbb eredményt. 136.9 termelési aktívaértekezleten
ka- amely a tárcsázást és végül az ötö- uralás kézi kaszával való elvégzéSzázalékos tervteljesítést értök el pott bírálatot és a kapott' útmuta- dik, amely a vetögépel húzta. Nem sét vettük tervbe. Ennek megfelemájus hónapban.
tások szellemében javítsák
meg száradt jóformán egy órahosszáig lően készültünk is fel. készítették
munkájukat.
A
pártiszervezetek sem a tarló, nemcsak felszántották elő növénytermelő brigádjaink szer.
A szürkének látszó számok mö- fokozott fevilágosító és ellenőrző hanem mag is került újra a talajba, számjaikat és munkaszervezetüket.
gött százak, ezrek harcos ökle fe- munkával szítsák még magasabbra amelyből a Dózsa-termelőcsoport ez A GO hold búza vágásút hal napszül s a munkahősieltek sorozata a szocialista munkaverseny
láng- évi második termését hozó kukori- ban állapítottak meg. Ügy tervezteszi pompá6 vérszínű békezászlókká játt Minden üzem fontos feladata cája fakad. Rövid ideig dolgoztak a tük, ennyi idő alliatt befejezzük. A
ezeket az eredményeket. A Szegedi legyen, hogy a műszaki vezetőket, 'raktorok, egy ketlőre befejezték az gépállomás két traktort és egy araérett árpa aratását
és egy kis tógépet bocsát rendelkezésünkre az
Cipőgyárban például lemaradással mérnökökéi, művezetőket,
techkezdtek hozzá a június 1 tisztele- nikusokat az eddiginél nagyobb kényszerszünetet kell tartaniok, mig aratás idejére. Ezeket a gépekel
a többi árpa és a búza is kasza, il. úgy osztjuk be, úgy szervezzük meg
tére tett felajánlások teljesítéséhez. mértékben kapcsolják be
a munka,
'ctve arafógép alá érik.
Számtalan
körülmény nehezítette
munkájukat, hogy három nap alatt
versenybe,
az
ő
segítségükkel
temunkájukat. Új, szokatlan munkára
A Dózsa-termelőcsoport tagjai rö- nemcsak learatjuk a 60 hold búzát,
gyék
a
munkát
még
szervezettebbé.
tértek át. nem volt megfelelő gyavid két nap alatt a korán érő árpa hanem elvégezzük a tarlóhántást
korlatúié, mégis sikerült június l-ig
Nem lehet elégszer hangsúlyozni aratásánál sok tapasztalatot szerez- leljes egészében és a másodvetést is
több mint 102 százalékra teljesíteni a vezetők és dolgozók előtt, hogy 'ek a gépkihasználás, a munkaszer- 30 holdon. Ezt úgy érjiik el, hogy
tervüket.
egy traktor az aratógépet húzza,
a terv teljesítése egyenlő a béke vezés terén. E tapasztalatokat akar- éjjel pedig miinél a kettő szántást
Altalános megállapításként lehet védelmével. Ez legyen munkájuk- atk hasznosítani a most következő végez, nappal pedig a második trakdöszakban az aratás, behordás és
elmondani, hogy Csongrád megyéhasz. tor a veiési munkákat végzi. Igy
ben mindenütt hő3ies harc folyik a ban a legfontosabb iránytű, s ek- ••rplés idején. Fel akarják
elérjük, hogy időben megakadályozterv ®;ke~éért és ezen kérésziül a kor nem kétséges, hogy a második válni a békeharcban úgy, ahogy va a talaj kiszáradását, végezhetjük
1
'zt
a
megyei
béketalálkozó
határobéke védelméért. A dolgozókban negyedévi fervteljesítés
sikeréve
el a tarlóbuktatást és a másodnömindenütt megvan az akarat, a küz- ismét csapást mérünk a háborús zata mondja: „Állami gazdaságok, vény vetését. Ezzel megvetjük alapgépállomások
termelőszövetkezetek,
dőszellem és a lelkesedés. Sajnos
termésének,
gyujtogatókra,
lehelellenné tesz- egyénileg dolgozó parasztok a mező- ját a másod növény
azonban, hogy egyes helyeken a veamely nagyban hozzájárul állalátio.
gazdaság
termelékenységének
enveszük
aljas
terveik
keresztülvitelét.
Bőtök eimajriKimvk a dolgozók len-

A szállíttató vállalatoknál tudatosítani kell a kocsik ki- és
berakásának meggyorsítását és
el kell érni azt ls. hogy egy napon egy Irányban rukodjanak
Meg kell érteni a szállíttató vállalatoknak Is, hogy a gyors kocsi kiés berakás népgazdasági érdek. Ez
azért szükséges, mert a fent elmondott példák azt mutatják, hogy
egyes vállalatok nem törődnek a
gyors kirakással és így napokra
kivonják a vagonokat a forgalomból. Éppen ezért sok üzemünk nem
kap idejében nyersanyagot.
Az őszi csúcsforgalom sikerének
feltétele, hogy a szállíttat,} és a
vnsut közölt szorosabbá tegyük a
kapcsolatot. Elevenné kell tenni a
komplex-brigádok működését. Ahol
a kapcsolni a vasút és a szállíttató
felek közölt jő, a
komplex-brigádok jól működnek, az eredmények
is megmutatkoznak.
Csongrád megye területén például
Szeged Állomás komplexbrigádja 100 százalékon felül
teljesítette kötelezettségét.
Itt
elérték n megyei béketa'á'kozó
liszteletére, hogy u Tég'ngyár
I. feladásával két Irányvonatot
indítottak.
Legyen ez példa a gyengén működő
komplex-brigádok
szániára,
mint
például Szentes-Állomás, ahol 76
vállalatból csupán 10, legjobb esetben 15 jelenik meg a komplex-brigád megbeszélésen, ami természetesen hiányosságokhoz vezet.
A Politikai Osztály és a vasutas
pártszervezetek arra kérik a szállíttató vállalatok
pártszervezeteit:
tegyék szorosabbá a kapcsolatét,
hogy a növekvő szállítási feladatokban megfeleljenek.
Az 500 kilométeres mozgalom
ne csak a vnsut mozgH'ma, hanem a szállíttató felek mozgalma Is legyen.
Ha létrehozzuk az egészséges össze,
működést, h a megszilárdítjuk a
munkafegyelmei, biztosítani tudjuk
a harmadik negyedévi terv teljesítését is és az őszi csúcsforgalom
sikeres IcbonvoKlását.
Elmondotta:
Hajdú Rezső,
a MÁV Politikai Osztály vezetője

Az aratás, cséplés, beg-yüjtés gyors befejezésével
harcolunk a békéért
a szegedi

„Dózsa"

tszcs

mányunk takarmányszükségletének
bőséges biztosításához.
GABONAHORDÁS
A hordást az aratás ulán azonnaf
megkezdjük, a 22 hold árpáról a
gabonát 2 nap alatt, a 60 hold búzát
6 nap alatt behordjuk. Ezt négy
fogattat végezzük, egy fogatunk
egy nap ké! omberrcl két és fél
holdról hordja be a központi tanyánk mellett lévő szérűskertünkbe
a gabonát.
CSÉPLÉS
Az aratásban és hordásban a gyor.s
és jó munkát alkalmazzuk, éppel
ezért a cséplést is hasonló módszerrel végezzük. Abból a gondolat,
ból indulunk ki ennél a munkánknál, amit a megyei béketalálkozó
határozata mond: „Mi. a megye békeharcosai, példaképünknek tekint,
jiik a kommunizmust építő szovjet
embereket, szovjet békeharcosokai'
Ezért vezetjük be a szovjet Bretljuk-féle gyorscséplésj módszert.
BEGYŰJTÉS
Az elmúlt évben is a gabonát már
a cséplőgéptől egyenesen n raktárba szállítottak. Beadási kötelezettségünket ezévben is n gép farától
egyenesen a begyűjtő helyre viszsziik. Ugy cselekszünk, ahogy azt
megfogadtuk a megyei béketalálkozó
határozatában.
hogv a szocialista
munkafegyelem, a népi állam fegyeiméi szüntelenül jnv(lva. munkával erősítjük hazánkat, a béke
országát.
Lajos Sándor
párttitkár
/lila Miklós
tszcs elnök

—
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PÁRTÉLET
A tájékoztató m u n k a jelentősége
pártbizottságaink és alapszervezeteink életében
Ahhoz, hogy pártbizottságaink és
alapszervezeteink helyesen t s jól
tudjanak dolgozni a szocialista építés érdokélton, feltétlenül ismerniük
kell pártunk célkitűzéseit és a helyi
viszonyokat, amelyek között azok -t
megvalósítják. A tájékoztatás jelentőségét éppen ez a feladat szabja
meg.
Eddigi niumkánk Során a tapasztalat azt bizonyítja, hogy ha nem
ismerjük a helyi viszonyokat, vezetésünk elszakad az élettől és munkánk megakad. Jól szervezett lájé.
koztalás nélkül tehát nem lehet jó
vezetés sem. A pártszervezetek, de
pártbizottságaink is, ha nem lud.
ják, hogy mi történik területükön,
ha nincs kiépílve a jó tájékoztató
munka, nem képesek a szervezeteket operaliv módon vezetni, a hiányosságokat kijavítani, eredményes
munkát végezni.
Joggal hasonlíthatjuk a párttájéhoztatást a hadseregeknél szokásos
katonai felderítéshez.
Ugyanúgy,
ahogy a hadsereg sem folytathat
harci tevékenységet felderítés nélkül. pártbizottságaink és pártszervezeteink irányító munkája sem |®"
het eredményes jól szervezett tájékoztatás nélkül. Sokkal nehezebb
kiküszöbölni a mimikában előforduló
akadályokat, ha későn vesszük észre azokat. Például: Pusztaszeren a
tanács helytelenül hajtotta végre a
serlésbegyüjtcst, amiről a felsőbb
szervek csak későn értesültek és
ennek következtében a begyűjtés le.
rén komoly visszaesés következeit
be Pusztaszeren.
Megemlíthetjük
példának azt is, hogy Makó járásban több alapszervezetnél tagjelöltet választotUik meg pártcsoport'bi.
zaliminak és emiatt a párt munkában
hanyatlás mutatkozott. Ha a párt.
tájékoztatás időben eljutott volna a
fe'sőbb pár'szervek felé, ezeket a
hibákat időiben, még mielőtt visszaesés következeit volna be, ki tudták
volna küszöbölni. Ott, ahol a tájékoztató munkát jól megszervezték
és ennek következtében idejében felmérik a helyi történéseket, a munkában eredményes elöreba'adás van.
Példa erre a Szegedi Pártbizottság,
amely a jól megszervez tt tájékoz,
ta'ás következtébe.,, időbon értesült
az ellenség újabb támadásáról, a
felvásárlási láz elindításával
kap.
csolatban és mielőtt még kibontako.
zott volna ez az ellenséges támadás. a népnevelők hatásiatanitották
a z ellenség kártokozó „érveit". Éppen azért, hogy felsőbb pártszerve,
z. teink időben tudjanak segítséget
adni a munka Végzése közben elő-

álló nehézségek leküzdésére, a tájékoz atásnak min- 'énkor az időszerű
kérdésekre kell válaszolnta.
Akkor jó a párt tájékoztatás, ha
együtt halad az általános pártmunkával. ha az az adott időben szorosan összefügg a pártvezelöség legfontosabb intézkedéseivel. Nem me.
rül'het ki a tájékoztatás csak abban,
hogy a tavaszi mezőgazdasági mun.
kák végzése hogyan áll. hanem ki
kell térnie a pártszervezet területén mutatkozó nehézségekre, az
esetleges ellenséges megnyilvánulásokra és a munkálatok állására is,
hogy a felsőbb pártszervezet a
szükséges intézkedéseket kellő idő.
ben megtehesse.
Fontos, hogy a párttájékoztatás
mindenkor tárgyilagos legyen és
igaz. A pártszervezetek
munkáját
nehezíti a z olyan tájékoztatás, amelyik túlnagyílja az ere-iményekot
vagy elsiklik a fogyatékosságok,
hiányosságok mellett. Az ilyen tájékoztatás félrevezeti felsőbb pártszervezeteinket; az ilyen tájékozlatás tévútra vezet és kárt okoz. A
Makó Járási Pártbizottság például
közölte a megycb izo11sággal, hogy
Marostétén a klerikális reakció erősen dolgozik és hogy munkájának
élén a plébános áll. Ezzel szemben
kiderült, hogy a klérus dolgozik
ugyan, de a plébános már a tájé.
koztatás előtt három he'e nem tar.
tózkodott a faluban.
Ügyelnünk ke;l arra, hogy a Jólenlések összeállításánál ne a tények
tömegét soroljuk fel, hanem olyan
eredményeket válasszunk ki, amelyek a legértékesebbek a z összesek
között; amelyeknek elemzéséből le.
het kövelkr ztetmi és intézkedéseket
lenni. Ennek a követelménynek csak
akkor tudunk eleget tenni, ha
mélyülve elemezzük,
szelektáljuk,
általánosítjuk a tényeket, eseményeket, Hiba volna azonban az is,
ha csak a pozitív vagy csak a r e '
gativ tényeket közölnénk felsőbb
szerveink felé. Nem elegendő az
sem, ha csak felsoroljuk a hibákat,
elemeznünk kell azoknak okait is.
Ezálial találhatjuk meg a hiányosságok kijavításának helyes útját.
Tájékoztatásunknál ne csak azt
lássuk feladatnak, hogy
azon
resz.tül jelen ést leszünk a vezetőinek a helyzettől, hanem azt is, hogy
jelentésünkkel gyakorlati segítséget
keli nyujtaounk felsőbb vezetésünk
munkájához. Legyen
tájékoztatásunk hatékony, ne elégedjünk meg
azzal, hogy csak magát a tényt jelentetlük, hanem közöljük
azt is,
hogy a jelzett ténnyel kapcsolatban

milyen lépéseket tettek és milyen
intézkedéseket
kell még
temrUgyanakkor fel kell vélnünk a tó.
volabbi kérdéseket is. Tájékoztatásunk hatékonysága csökken, operaliv jellege halványul el, ha nem
tekint előre és nem értelmezi a felgyűli tapasztalatokat.
Komoly követelmény, hogy tájékoztatásunk rendszeres legyen és
időszerű. Azonnal fel kell figyelnie
a pártszervezet életében lejátszódó
minden politikai eseményre és biz.
tositand kell azt, hogy a felmerült
kérdések haladéktalanul és időben
a vezető pártszervezet elé kerülje,
nek. Nem kulloghatunk az események ulán, hanem figyelmünk a fo.
lyamatban lévő eseményekre
irányuljon s különösképpen
azokra,
amelyeknél a felsőbb pártszervek
beavalkozása szükséges.
A késve adott tájékoztatás nem
segíti a munkát, mert anyaga nem
a veze'őségnek, hanem az irattárnak
szól. Ügyelnünk kell tájékoztató
munkánknál arra. hogy ne csak a
kampányok időszakára terjedjen ki,
mert a vezetés nemcsak a kampányok végrehajtásából áll. Tehát: állandóan és folyamatosan szüksége
van a helyi viszonyokról tájékoztató friss anyagra.
Azok a hatalmas feladatok, amelyek a pártszervezetek előtt állnak,
szükségessé teszik a szervezeti vezetés színvonalának további emelé.
sét. A vezetésnek a legnagyobb
mértékben operatívnak és a tömegekhez közelállónak kell
lennie.
Széleskörű tájékozottságon és a 11 lyi viszonyok alapos ismeretén ktti
nyugodnia. A szervezeti vezetés
színvonalát emelni ped'g csak a
tájékoztatás megjavításával
.ehet.
A páritájékoztatás a pártvezetés
megjavításának és a munkánkban
mutatkozó hiányosságok elleni harcnak egyik fontos eszköze.
Szögi Antal
MDP C&ongrádmegyei Pártbizottsá.
gának politikai munkatársi

Jacques Duclos elvtárs
rágalmazási pert indít
az uszító jobboldali lapok
ellen
Párizs (MTI).
Jacques
Duclos
ügyvédei
bejelentették, hogy a
Francia Kommunista Párt tilkára
rágalmazási p:rt indít azok ellen a
lapok ellen, amelyek azt állították:
aktatáskájában megtalálták a párizsi rendőrséig május 28-i — a tüntetés alkalmából elrendelt — felvonulásának térképét.

Az amerikaiak
június
10-én
sem voltak hajlandók
folytatni
a teljes fegyverszüneti
küldöttségek
üléseit
Keszon. Az Uj-Kúia hírügynökség tudósítója jelenti:
A fegyverszüneti
tárgyalásokon
résztvevő amerikai küldöttség kedden — immár harmadig napja —
sein volt hajlandó megjelenni
a
teljes küldöttségek ülésén.
A koreai-kínai küldöttség vezető
összekötő tisztje — a küldöttség vezetőjének utasítására — 8.30 óra.
kor követelte, hogy az amerikaian
11 órakor, vagyis az ülések kezde.
lének szokásos időpontjában, jelenjenek meg a tárgyaló asztalnál.
Az anierlka'ak azonban uem
átallották kijelenteni: megjelenésüket attól teszik
függővé,
hogy a koreai.kínai küldőItség
lesz-e újabb javaslatot a hadifogolykérdés megoldására.
A koreai-kínai küldöttség vezető

Az angol-iráni olajkonfliktusról tárgyal
a hágai nemzetközi híróság
Hága

(TASZSZ).

Június

9-én a képviselője szerint a bíróság illeti,

hágai nemzetközi
bíróság
újból
megkezdte az Irán és az Angol Iráni
Olajtársaság közötti viszály tárgyalását.
A tárgyaláson azt a kérdési vitatták, hogy dönl,het-e a nemzetközi
bíróság ilyen viszályokban. Anglia

A jugoszláv
forradalmi
a jugoszláv
tanítók
Moszkva. A ,.Za Szocijaliszticsku
Jugoszláviju", a jugoszláv forradalmi
emigránsok
Moszkvában
megjelenő lapja a többi közölt a
következőket írja a jugoszláv tanítók helyzetéről:
Az iskolák túlnyomó része még
segédszemélyzetet sem tud alkalmazni. Igy a tanítóknak maguknak
kell a tan termekel takarítani és Fü.
teni. A litéista „Nedeljne Informa.
tivne Novine" című lap ny illan beismeri, hogy a tanítóknak maguknak kell végezni a takarítást és fű.
tést.

kes.
Moszadik iráni miniszterelnök rámutatott az angol részről emelt vádak alaptalanságára. Hangsúlyozta,
hogy Irán régóta az angol imperializ.
mus áldozata.

emigránsok
lapja
nehéz
helyzetéről
Titóék lá va, hogy a tanítók nagytöbbsége nem ért egyet
politikájukkal és hogy befolyásuk a tömegekre egyre nő, állandóan egyik iskolából a másikba helyezik át őket.
Gyakran megtörténik, hogy egy hónap alatt kétszer is áthelyeznek
egy tanítót. A néphez hű lanítok
minden lépését figyelik, előadásai,
kat ellenőrzik. A tanfelügyelőkön
kívül az iskolákat a fasiszta.titóista
párt tagjai is ellenőrzik, akiknek
jogukban áll a tanítók magánügyei,
be is beavatkozni.

Háborús bűnösök szabadlábon Tito Jugoszláviában
Moszkva. A ,,Za Szocijaliszticsku
Jugoszláviju'',' a jugoszláv
forradalmi emigránsok Moszkvában megjelenő lapja írja: a tiiósták a különféle háborús bűnösöket szabadonbocsátják és háborús terveik
szolgálatába állítják.
Titóék
nemrégen
hazahívták
mindazokat a háborús bűnösöket,
akik annakidején — a felelősségre,
vonástól félve — a kapitalista or.
szagokba menekültek. Ezenkívül sok
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összekötőtisztje megbélyegezte
az
amerikaiak provokációs magatartását. Hangsúlyozta, hogy az egyen,
lőség alapján folytatott tárgyalások
nem engednek meg ilyen fenyege.
téseket.
A koreai .kínai küldöttség május
2-án igazságos és méltányos javas*
latot terjesztett elő az összes hadi.
foglyok hazatelepítésére.
Kizárólag az amerikaiakon a
sor, hogy a következő lépés1
megtegyék,
A koreai-kínai küldöttség vezető
összekötő tiszije hivatalosan
ai
amerikaiak tudomására hozta: Kizáró'ag önöket terheli a felelősség
a fegyverszüneti tárgyalások halogatásáért- A teljes küldőiiségeknek
június 11-én, szerdán 11 órakor is.
mét ülést kell ta T taniok.

olyan háborús bűnösnek is megfegyelmeztek, akit a jugoszláv ható.
ságok közvetlenül a második világháború befejezése után ítéltek eh
Igy például nemrégen engedték
ki a börtönből Dragutin Krivacsi.
csot, aki
Horthy-Magyarországon
a z usztasák sajtóattaséja volt. Drágul in Krivacsicsot a háború befejezése után halálra és vagyonvesztésre ítélte a jugoszláv népbíróság.
A halálos ítéletet Titóék k'ésőbb
életfogytiglani büntetésre változta1-..
Iák, majd az életfogytiglani bünta.
tést is leszállították. Krivacsicsof
végül is most szabadon bocsátották,
elkobzott házát is visszaadták és —
azzal az indoklással, hogy „elsősor.
ban a háztulajdonosnak van joga
ahhoz hogy saját házában lakjék"
— kidobták a házban lakó kétgyermekes özvegy tanítónőt.

Bolsevik
Párt mellé
közé tartozott,
akik állította.
fegyverrelAzoka j ború kitörése után Madridban volt
kézben részivel tek a
győzelmes és a köztársasági kormány rábízta
csa. i,
Zalka Máté, a legendáshírű
un- tiltották
"-.ui-aa. az osztrák-magyar
USL
dalom
kivívásában
7alkn az egyik nemzetközi brigád
pakács tábornok, egyike vollt a ma- pótoknak. hogy lőjjék a gyárat. Az
^
rancsnokságát.
szabadságáért
gyár nép
vivőit olasz tüzérség viszont
szakadat" ^
"Sr^et
szervezett
Zalkát Spanyolországban Lukács
harc
legkiemelkedőbb
hőseinek, lanul tüzelt az osztrák-magyar csa. J ™ 1
W
v
S Í tábornoknak nevezték. Ezen a né1
1896-ban % sza.mármegyei Matol- patokra s így egész
zászlóaljak g
® Igy
^ lett
u J T fa hadifogoly
h ^ - o i ! Zalka ven legendáshírűvé vált az egész
ták.
Gyermekkorái Mafőherceg
cson született. Gyermekkorát
Má- • véreztek el Frigyes
f rigyes tonerceg
sor- Máté ezredparancsnokká
Lukács
tábornok
előbb a világon. Ahol
Ma előadás
lészalkán töltötte Már mint
kis- gyára miatt
Vörös Gárdában, majd a Vörös megjelent —, a győzelem a köz- a franciaországi eseményekről
Igy történt, hogy Zalka
Málé Hadseregben. Zalka ezrede a leg- társaságiak oldalán volt.
gyerek a falu legjobb lovasa voll,
Brigádés az időszerű nemzetközi
megfogyatkozott, jobb szibériai vörös ezredek közé jának jelentős része
rajongott a sportért, nyőle eszten- ezrede annyira
magyarokból
Buda. tartozott. Egész sor szibériai
dős korában
elszökött
hazulról, hogy kiegészítés céljából
kérdésekről
állott.
Brigádjához
tartozott
a
váhegy —, mint mondotta —, részt- pestre, majd innen az orosz front- rosban neveztek el utcát
maZalka Rákosi Mátyás nevét viselő
A világ valamennyi békeszerető
vegyen az orosz-japán háborúban. ra irányították. Ekkcnr ismerkedett
gyar zászlóalj is. Katonáit nemMáté vörös parancsnokról.
népét fokozottabb békeharcra öszmeg ' Budapesten Somogyi Bélával,
vezette,
hanem tanította
is:
Rajongott a
történelmi
hősök1918 ban pártiskolira került Itt acsak
.
p
«
a
«
i
«
.
rra
lanllovl a
a
tönzik azok az események, amelyek,
aki látta, hogy Zalka milyen szenarra tanttolta
a magyar
éi l.
Eszményképe Petőfi Sándor
szeretni
kell a parasztömagyar nek helyszíne Franciaország. Jac.
belöle vedélyesen
mérlegeli a
háborús tanulta meg aztán, hogy „me; y ik
voit. Apja ügyvédei akarj
a magyar
paraSzt
ques Duclos és André Stil elvtársak
meg- eseményeket. Somogyi Béla azt az a háború, amely eldönti a ma- j fö]det s h
nevelni, de ő másodszor is rneg-1
gyar nep torsat A partiskola el- I fiZámAra ] e s z h ely Magyarországon, törvénytelen
letartóztatása valaszökött' hMuíróTéT álnév alatt egy mondotta:
Zalka
végzésé után
Zalka
kétszeresen , h a m e g t e n u l harcolni az igazi el- mennyi becsületes dolgozóban mély.
társulathoz 6zegővándorszínész
„Ugyan, Zalka zászlós, nem ez a hűséges katonája lett a vörös had- lenség ellen*
séges felháborodást kellett. Az immint
meggyőződéses
dött.
háború dönti el a magyar nép sor- seregnek.
Zalka Máté 25 évig készült haza, perialisták ezze' az aljas cselekedekommuntóla
és
mint
magyar
hazafi.
akarják
Magyarországra, itthon akart
len lükkel még feszültebbé
Annyira
imádtam
Petőfit
— sát".
••
. —
,.
.
i ö megjegyezte magának ezit
a
Mikor a polgárháború
végelért, ni. amikor
felosztják a
tőidet', tenni a jelenlegi nemzetközi helymesélte
15 évvel utánozni
később —akartam.
|
mondatoí é í az első világháborúról Zalka Törökországba utazott, hogy amikor megvalósul mindaz,
ami- zetet.
n.tndenképpen
résztvegyen abban a
háborúban, ről álmodolt.
Ahhoz, hogy a béke megvédéséért;
Zseniális tetteit nem tudtam
utána készült összes írásainak ez lett az
melyet a török nép a feudális
eredményes harcot tudjunk vívni,
csinálni.
hát legalább
a bolondsá- alapgondolata: „Nem ez a háború
Az
ábrándozó
Zalka
jól
'átta
a
nagybirtokosok
és
szövetségeseik
dönti el a magyar nép soisqí".
ismernünk kell részleteiben is a
gait
majmoltam".
Ábrándjaiban,
írásművei- külpolitikai eseményeket. A nemAz orosz fronton Irta meg Zalka ellen vívott. A török háború be- jövőt.
ben
a
szovjet
katona
felszabadítja
fejezése
ulán
Zalka
visszatéri
Mini vándorszínész,
színdarabot „A sörgyáros" cimű novelláját, mezetközi helyzet megismeréséhez nagy
is írt.
„Kemény László, a
vilét lyet névtelenül akart
megjelentet- Moszkvába. Itt az Állami Könyv- Magyarországol a német iga alól, segítséget nyújt a Városi Békebis
a
felszabadult
magyar
nép
barátkiadónál
dolgozott,
mint
annak
magyar huszár" címmel. A
szín- ni a frontújságban.
Hogy-hogy
zotlság június 12-i előadása, ame.
s/.ovjet lyel a KIOSZ Vörösmarty.utcai hemosz- ja, testvére lesz a nagy
darabot be is mutatnák. Beregszá- nem. a novella mégi 6 Zalka alá- egyik vezetője, később a
népnek.
És
Magyarország.
a
szon.
írásával jelent meg. Két nap múlva kvai Forradalmi Színháznak lett az
lyiségében rendeznek meg: „A franEbben az időben kez- nagy Szovjetunió mellett áll őrt a ciaországi események és az időszerű
hadosz- igazgatója.
Mikor kitöri a világháború, Zal- már idézést is kapott a
Ekkor
írta béke és a népek szabadsága fe- nemzetközi kérdések" címmel a béSzerencséjére, dett komolyan írni.
ka Máté otthagyta a színházal, s tály-bírósághoz.
„Doberdo"
cimü regényét. leli.
előre- meg
kekisgyűiések előadói és a békebiönként (elentkezett katonának. Még azonban az orosz csapatok
két
következtében
fogságba 1935 ben Rákosi Mátyásról írl
Zalka Máté á'mai
megvalósul- zollsági titkárok részére. Az elő.
nem volt elég
po'itikai
tudása, törése
novellát.
Megírta:
hogyan
szabatak, de ezt ő már nem érhette meg. adás pontosan 7 órakor kezdődik.
így uem látta meg. hogy ez nem eeelt.
fogoly 11936. június 12 én Huescánái, MadA fogságban megundorodott
a dítja ki a Szovjetunió a
azonoe azzal a háborúval, amelyikéleiét
a
ről ő álmodott. Az olasz fronlra ke- tiszti fogolytábor lakóinak közöm- Rákosit, majd a második részében ' riritól északra, kioltotta
rablóháborút gyilkos golyó.
legénységi megjósolja a hitleri
rült, s ottani
frontéimér. yeiből bösségétől. mellyel a
André Stil levele
Vörös j Z a , k a
_ Luk4cs tábornük
fogolytársaikkal és azt. hogy a felszabadító
merítette „A sörgyáros" cimü
no- áliománybeli
hazaszeretele
a fogházigazgatósághoz
vellájának tárgyát. Mint
mesé'te szemben viselkedtek. Fogta magái Hadsereg nyomán a szövetséges
s
es
len-yel
. .
• ,
,
.
,..,
köszön- és a legénységi barakokba
költó- magyar, csehszlovák
„Frigyes főhercegnek
Párizs (MTI). André Síi! levelet
^
hetem hogy orosz hadiiogságba
ke- zö'.t. A fogságban született „Jeru- csapatok miként
intézeti a fogház igazgatóságához.
riiltem." Habsburg Frigyes
töher- zxálem" cimü drámája,
melynek E S S E T E '
í E Y « népnek. mely Zalka"
Mátét
„
Levelében közli, hogy mind Jacques
megkezdődik
a magyar szabadságharc .
ceg tudniillik nemcsak
hadsereg- hőse Dózsa György, s a szentföld hazaérkezik és
egragyo
j Duclos. mind az ő cellájában
gáz
írásmű- hősei közé emelte,
főparancsnok volt, hanem sörgyá- melyet el kell
foglalna: Magyar- földosztás. Zalka Máté
szivárog,
amelyről azl állítják,
veit a moszkvai rádióban
olvasta
ul is. A Doberdonál. ahol az onsz ország. A legénységi fogolytáborElbeszéléseinek válogatott gyüj- hogy „a csatornákból ered". A gázfel magyar nyelven.
ős oszlrák-magyar seregek szemben ban sokat tanull egy fiatal tartateményél a magyar könyvkiadás szivárgás következtében sem ö. sem
Amikor
Spanyolországban
Hitállottak egymással, nagy sörgyár lékos tiszttől, aki állandóan
ki15. évfordulója Duclos már három napja nóm tud
ler és
Mussolini
segítségével Zalka halálának
áltott melyet az olaszok
tartottak járt a legénység közé
előadásokat
Franco rátört a spanyol
népre, emlékére most, bocsátja az olvasók aludni s mindketten állandó fejfámegszállva. Mivel a sörgyár
Fri- tartani. Ez a Halai tiszt — Rákosi
jóstól, szenvednek,,
Zalka nem ülhetett többé nyugod- rendelkezésére,
Uyes íöherceg tulajdona volt, meg- | Mátyás volt.
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Eldőli az új normák teljesítéséért, túlteljesítéséért
vívott harc első ütközete
Az

Újszegedi

Ládagyár

— Na fiúk, most aztán „ráhúzhatunk!" A hasító brigád tagjai
mosolyogva fogadták Bata József,
a vezetőjük szavát. Megszokták
már, hogy nap, mint nap biztatja
őket. Mire felzúg a gép, elfoglalják munkahelyüket. Bata József
gyakorlott mozdulatokkal eteti a
gépet, előbb a megszokott, majd
egyre gyorsuló munkamozdulatokkal. A gép a léc hasítását végzi.
Papp Géza ügyesen szedii el az elkészült munkadarabokat s azonnal
adja tovább az anyagmozgatónak.
Érdeklődő pillantások követi a brigád munkáját. A Ládagyár valamennyi dolgozója kíváncsi, beváltj a i Bata József az adott szavát?
Három héttel ezelőtt került sor
az Újszegedi Ládagyárban a normafelülvizsgálalra. Már előbb is
látták, hogy itt is a gyártási eljárások és

a

munkamódszerek
változásával

egyes helyeken elavultak a normák.
A művelet-ellenőrzők és az időellenőrzök valamennyi részleg normáit
megvizsgálták éis öt helyen javasoltak normarendezést. így került sor
a haisító brigádra is. A termelési
értekezleten, ahol
ismertetlék a
normafelülvizsgálat
jelentőségét,
Bata József elvtárs brigádja nevében megfogadta, hogy rendezett
normájukat 8 százalékkal túlszárnyalják.
Természetesen az ú j feladat megkívánja, hogy a dolgozók változtassanak megszokott munkamódszerükön. Bata József elvtárs is ezt
tette. Az adagolást Bata elvtárs

dolgozói

túlszárnyalják

régi

eddig aszerint végezte, amilyen
miunkát végzett a szedő. Gyakran
előfordult, hogy Bata elvtársnak
lassítani kellett az adagolást, mert
a szedő nem győzte. Most változtatott ezen. A hasító brigád 4 tagból
áll. Bata József úgy szervezte meg
a munkát, hogy a szedést a brigád
tagjai felváltva végezzék. így egyegy dolgozót mindig friss erő vált
fel s ez új lendületet visz a munkába. Az új módszer bevezetésének
nem maradt el az eredménye. A ha.
sító brigád június 2-án 111 százalékra, majd 119 százalékra, 5-én

teljesítményeiket

lényegesen meggyorsult. Az újítás
bevezetésével közel 20 százalékot
emelkedett teljesítményük s mini
ahogy Simon elvtárs mondja,

időszerű
volt
a norma
felülvizsgálat.

A normarendezés után munkamozdulatukat gyorsították, módszereiket pedig megváltoztatták. Most
egyikük a lécek válogatását, másik
a kötözés műveleteit végzi. Az új
normával előbb 114, 116, június
4-én 196 százalékos eredményt értek el. Simon István és Simon József elvtársak is bebizonyították,
160 százalékra
teljesítette
hogy a munkamódszerek változtatáúj
normáját.
sával biztosítani lehet a magasabb
Bata elvtárs további lehetőségeket eredményeket.
kutat,
amelyekkel
biztosíthatják
A normarendezés hozta új feladaeredményeiket s ezzel megalapozzák
második negyedévi tervük teljesíté- tok maradéktalan teljesítéséhez Sz
sének sikerét is. A Baita hasító- Újszegedi Ládagyár valamennyi dolbrigád tagjai elhatározták, hogy a gozója csatlakozott. Sándor Gyula
mellettük dolgozó Nové-brigád tag- és Pintér Ferenc ládarész-szabászok
jainak
átadják
tapasztalataikat, munkája igen felelősségteljes. Az ő
hogy az ő munkájuk is minél ered- munkájuktól függ a zavartalan termelés. Sándor és Pinlér elvtársak
ményesebb legyen.
megfogadlak, hogy előirányzott terA normarendezés nemcsak a ha- vüket nemcsak teljesítik, de naponsító brigádot, hanem a kötöző bri- ta túl is teljesítik. Mindkettőjüknek
gád tagjait is új
gondolatokra átlagszázaiiéka 120 és 130 százalék
késztette. A Ládagyár dolgozói között mozog. Eredményeik tovább.
büszkén beszélnek a Simon testvér- fokozásával
akarják
biztosítani,
párról, az Istvánról és a Józsefről, hogy dolgozótársaik maradéktalanul
aikik jó munkájukért sztahanovista
kitüntetésben részesültek. A kilün- teljesítsék a rendezett normájukat.
tetóshez méltónak bizonyullak, hisz Az új normák teljesítéséért, túltelteljesítményük 180—200 százalék jesítéséért folyó harc első ütközete
közötl mozgott. Eredményeiket újí- azt bizonyítja, hogy az Újszegedi
tással érték el. Feladatuk a láda- Ládagyár dolgozói rövid időn belül
szél kötözése. Újításukban egy kö- nemcsak teljesítik, jóval túlszáriözőasztalt létesítettek, amelyen a nyalják régi teljesítményeiket cs
különböző hosszúságú lécek kötözése keresetüket.

Asszonyok a szántóföldi brigádok és munkacsapatok élén
Boriszovo falu „Uj út^-kolhoza
példás terméseredményein
kívül
arról is nevezetes, hogy
kivétel
nélkül valamennyi tagja — a családtagok is — rendszeresen dolgoznak. A brigádvezetőket és a
munkacsapatok vezetőit a
legnagyobb tekintélynek
örvendő és a
legtöbb tapasztalattal rendelkező
dolgozók
közül
választják
ki.
Vegyük például Tatyana NyikifoXovna Guszeva munkacsapatvezelöt, ezt az 58 éves kolhozparasztasszonyt, aki mindenki csak Tánya
néninek hív.
— Nálunk ma már nem fordul
'elő, hogy bárki is elkessen, vagy
távoim áradjon a munkából
—
mondja Taj'yana Nyikiforovna. —
De tudják-e, hogy volt ez régem?
Ugy, hogy a kolhozban élő aszszony
elsősorban
háztartásával
foglalkozott. Mikor azulán
otthon
mindent elvégzett, lassún kiballagoí'-t a mezőre dolgozni. Most már
mi, asszonyok is a gazda szemével nézünk mindent. A közös föl.
ddk.cn például annyi káposztát ültetünk, hogy nincs értelme a háztáji
gazdaságban is termeszteni
belőle. Munkaegységeink után éppen elegendő káposztát kapuink.
Három n a p felszántottuk
a z ö s s z e s közös földeket
— El sem todom képzelni élefemet a kolhoz nélkül — folytatja.
— Ugyan mit tehetnék én. egy
ilyen idős asszony, ha most te
egyénileg
gazdálkodnék.
Meglehetősen nagy a családom. Mennyi
gondom lenne. A legnagyobb erőfeszítéssel sem tudnék
zöldágra
vergődni. Hetekre lenne
szükségem, hogy földparceliánkat a legnagyobb
erőfeszítéssel megmunkáljuk, a kolhozban pedig három
nap alatt felszántottuk az összes
közös földeket és a háztáji gazdaságokhoz tartozó
földeket!, sőt
a palántázást Í6 elvégeztük minden veteményes kertben..
Sikeresen harcolunk azért, hegy hazánknak mennél több gabonát, burgonyát, zöldséget és egyéb
mezőgazdasági terméket adjunk — fejezi be szavait Guszeva elvtársnő.
Az „Uj Élet"-kolhoz vezetőségi
'épületének
bejáratánál becsületááblát állítottak fel, amelyre
a
kolhoz
legkiválóbb
dolgozíinak
neve kerül. Itt láthatjuk
például
Anna Mihajlovna Harak
brigádyezelőnö nevét is.

— Egyik évben Vorosilina elvtársnő
brigádja
lemaradásával
hátráltatta az egész kolhoz munkáját — mondja Anna Mihajlovna.
Elhatároztak: segítséget! nyujtunk a
lemaradóknak, hogy
utolérhessék
a legkiválóbbakat.
Anna Mihajlovna és
brigádja
va'óban segített a Vorosllina-brigádnak. Átadta a talajjávitás és
a vetésgoffiidozás terén szerzett tapasztalatait, ezenkívül
a Vorosilina-brigádon belül is
segítettek
megszervezni a szocialista
kötelezettségvállalások társadalmi ellenőrzésért, Ennek eredményeként
megszilárdult a munkafegyelem is.
Ma már ez a brigád a legjobbak
közé tartozik és versenyben
áll
Anina Mihajlovna brigádjával.
Nagy figyelmet fordítunk
a munka j'ó m e g s z e r v e z é s é n e k
Anna Mihajlovna Harak fiz év
óta vezeti brigádját. Ez alatt az
idö alatt az élenjáró
agrotechnikai tudomány és a bő termések
mestiérévé vált.
— Tartód meg a helyes vetésforgót — szokta mondani
Anna

Mihajlovna, — munkáld és
trágyázd meg jól a földet, végezd el
gondosan a növényápolást és meglátod, akkor az agyagos föld sem
rosszabb a televénynél.
Az ,,Uj Élet'' kolhoz dolgozói által alkalmazott agrotechnikai módszereket már számos kolhoz átvette
és sikeressm hasznosítja.
— Különösen nagy figyelmet for.
dítunk a munka jó megszervezésére
— szól újból Anina Mihajlovna. —
A munkatermelékenység emelése érdekében megfelelően elosztjuk a
munkaerőt- Brigádom három munkacsapata között valamennyi láblát arányosan fetoszlottuk. A munkacsapatokon belül az egyes parcellákat külön rábíztok eigy.egy dol.
gozóra, ami lényegesein növeli az
egyéni felelősségérzetet és táplálja
a versenykedvet.
Anna Mihajlovna Hara.k egyúttal
a magas terméshozamért vívott
harc kiváló agitátora is. Brigádjának valamennyi tagja az eddiginél
még lelkesebb munlkaversannytt haroo'l új szocialista kötelezettségvállalásai teljesítéséért, a mennél magasabb terméseredményekért.
(I. Koszjaikov)

Lelkesen tették meg felajánlásaikat
a z Alkotmány ünnepére

a Szegedi Sertéshizialda dolgozói
A Szegedi Sertéshízlaló dolgozói a rab 130 kilogrammos sertéssel hizbéketalálkozó tiszteletére telt m u n . lalnak többet, amellyel terven felül
zsírszalonnát és
kafelajánlások
túlteljesítése u t á n , 18.600 kilogramm
kilogramm
húst
juttatnak
lelkesen tették
meg
vállalásukat t'2.700
augusztus 20-ára. Alkotmányunk ün- népgazdaságunknak.
nepének harmadik évfordulójára. A
Az egyéni vállalásokban a dolgofelajánlánok a t a k a r m á n y értékesízók ígéretet tettek arra. hogy a kitését és a ráhízlalás növelését szolesési időt 0.5 százalékkal csökkengálják'. Az üzem dolgozói globálisan
tik. A m u n k á k tökéletes elvégzése
felajánlották, hogy a takarmány érérdekében a dolgozók, valamennyien
tékesítési százalékot 100-ról illJ-re,
részt vesznek a szakmai oktatásban,
a ráhizlalt súlyt
darabonként 0.5
hogy ezzel is biztosítsák
eredmékilogrammal emelik. Ezeknek a felnyeik megjavítását.
ajánlásoknak teljesítése a
harmaTörök György
dik negyedévi terv határidő
előtti
befejezését jefenlik. Közel 300 daüzemi levelező

A ma kezdődő munkaerőloborzást
tanácsaink tartsák egyik fontos feladatuknak

ötóves tervet építő országunknak
minid több és több ipari 'és szakmunkásra, valamint segédmunkásra
S e g í t s é g e t nyujfunk
van szüksége. Megyénkben június
12-ével nagy munkaerő toborzás keza lemaradóknak
Anna
Mihajlova
kezdeménye- dődik a 65. sz. Építőipari, a 29. Sz.
zésére brigádja a szocialista köte- Útfenntartó, a 45. sz. Vasútépítő
lezess ég vállal ások
teljesítését a és a Fővárosi Vasútépítő Vállalat,
mezőgazdasági munka első napjá- valamint a Sztálinvárosi Mélyépítő
tól kezdve társadalmilag ellenőr- Vállalat számára, míg a könnyűzi. naponta
ismerteti a
munka- iparban a Délmagyarországi Rostverseny eredményeit,
megtárgyal- kikészítő Vállalathoz lehet jelentja a munkacsapatok és az egyes kezni. Az említett vállalatokhoz jetagok teljesítményéi, buzdítja az lentkezhet minden olyan férfi és
'élenjárókat és bírálja az elmara. női dolgozó, akinek munkakönyve
jitáiv jelentkezhetnek azonban azok
Üókai.

a dolgozók is, akiknek eddig még
nem volt munkakönyvük. A munkakönyv nélküli jeílentkezők könyvü.
ket soronkívül, öt napon belül meg.
kapják. Minden munkahelyen a
kollektív
szerződésben biztosított
teljesítménybért fizetik, ezenkívül
megfelelő gondoskodás történik a
dolgozók élelmezéséről és szállásáról is.
A községi tanácsok é s ipari vállalatok tartsák a toborzást egyik
fontos feladatuknak, hogy fentemlített vállalatokhoz a megfelelő
I munkaerőt biztosítani tudjuk.

BÍKEGYÜLÉSEK - U BÉKEHÜRC LELKESlIŰI
Alig mult
hete, hogy dolgozóink megválasztott küldöttel a
megyei béketalálkozón
tanúbizonyságot tettek népünk harcos
békeakaratáról, beszámo'tak mun.
kahelyük eredményeiről, s megismerték egymás tapasztalatait. A
megyei béketalálkozó után a küldöttek most visszatérnek választóik közé és békegyüléseken ismertetik a dolgozókkal azokat u
tapasztalatokat, melyeket a békclalálkozón szereztek. Dolgozóink
már a küldöttválasztó gyűlésekre
is nagy lelkesedéssel készüllek, a
mostani kiildöttbeszámoló gyűlésekre való készülés pedig azt rnu.
latja, hogy dolgozóink lelkesedése és ezzel együtt harcos béke.
akarata még fokozódott. Ezeknek
a ma kezdődő küldöttbeszámoló
békegyűléseknek az a célja, hogy
küldötteink ismertessék dolgozóink előtt a megyei béketalálkozó
jelentőségét, a fontosabb felszólalásokat és a béketalálkozó határozatait.
A gyűléseket mindenütt a békebizottságok szervezik. A békeblzottságok vezetőinek fontos feladata, hogy a gyű'ések s'keréí
biztosítsák. J ő példát mutat ezen
a téren a Belváros I. békebizottságn. Ez a békebizottság jó előre
készült a küldöttbeszámoló gyűlésre, előkészítette az utca díszítését, jelmondatokat
klsz'.tettHasonlóan jó munkát végzett
Felsővároe I. és II, békeblzolteága.
A békegyűlések sikerének biztosítása érdekében gondoskodni
kell arról is, hogy a gyűléseken
megfelelő kultúrműsorok segítsék
a gyűlések politikai céljait. Az
egyes üzemek kutturgárdái lendü.
letesen készülnek erre a feladatra. A Lemezgyár, a Kórház, a
Magyar Kender és a Késárugyár
kulturcsoportja különösen eredményesen készül e fontos feladat

végrehajtására. A z üzemi kultorcsoportokon kívül szerepel ezeken
a békegyüléseken a Béke-zenekar
is.
A beszámolót mondó küldöttek
feladata, hogy a megyei béketalálkozó határozatait
összekapcsolják a békebizottságok soron,
következő feladataival. Az előadó
elvtársak jó munkájától függ,
hogy ezek a küldöttbeszámoló
gyűlések még jobban mozgósítsák
dolgozóinkat a békemozgalom kiszélesítésének munkájában, a bel.
ső ellenség elleni harcban és as
augusztus 20-ára való felkészülésijén. Különösen fontos feladata
a beszámolót mondó küldötteiének, hogy a koreai eseményekkel
fokozottan foglalkozzanak. Ismertessék, hogy a mi harcunk milyen
szoros kapcsolatban áll a koreai
nép harcával s ha a ntl harcunk
nem is fegyveres harc, mégis
látni kell dolgozóinknak, hogy a
koreai és a magyar nép harcának
egy, a béke védelme a célja.
Dolgozóink ezeken a gyüléae.
ken felajánlásokat tesznek. Ezek
a felajánlások a békeharc szolgálatában állanak, a napi feladatok
megoldását a béke védelmével
kapcsolják össze- Küldötteink, békeblzottságaink, kulturcsoportja'nlc
és dolgozó népünk jó munkával,
nagy lelkesedéssel készül ezekre
a békegy ülések re. Ezzel is megmutatja
harcos
H'krakaratét,
megmutatja, hogy i j a Tlto.ha*
tár mentén még jobban, még keményebben kell küzdenünk a bé.
kéért. Megmutatják ezek a óékegyülések, hogy a mi do'gnzóink
még jobb eredmény elérésével
küzdenek a sötétben leselkedök
ellen, s Hogy készek a ml szép
hazánkat, a dolgozó nép hazáját
mindenfé'e idegen támadás ellem
megvédeni.

A mai küldölibeszámoló gyűlések sorrendje
Ma és az elkövetkező napokA küldöltbrszámoló gyűlések sorban békegyűléseken számolnak be rendje a z üzemekben:
a megyei béketalálkozó
küldöttei
Szegedi Kender délután fél
3.
az értekezleten elhangzottakról, a kor (ku'túrlerem), Újszegedi Kenbékeharc feladatairól. A
gyűléseket a kövalkező helyeken tart- j der fél 3-kor (kuk árterem), Ládagyár fél ó kor (kultúrterem). Szaják meg:
Délután negyed 6-kor a Madách- lámigyár 3-kor (kultúrterem), Ciutcai iskolában a Belváros I., fél pész, KTSZ fél 5-kor (kultúrterem).
Szabóság fél
5-kor,
b-kor a Pedagógiai Főiskolán Bel- Egyenruha
város V., negyed 6 kor a Halász- ! MÁV Igazgatóság háromnegyed 4és Gyík-utca sarkán Felsöváros I.. kor, Fűtőház 4-kop, Posta 5-kor,
regyed 6-kor a Sándor-utoai MSZT j Víz- és Csatornamüvek féi 4-kor,
helyiségében Felsöváros II.,
ne- SZTK fél 8 kor,
Ruházati
Bol«
gyed 6 kor a 1 etőfi-te'ep l-es szá- 5-kor, (Tolbuchin-sugárút 10.), Szálmú isko.ájáhan Petőfi-telep, 6 óra- loda és Vendéglátó Vállalat 4-kor,
kor a Kolozsvári-téren Móraváros, . (Hungária, Rózsaszín terem).
Váftt 8-kor a Temesvári körúti kulrosi
Tanács
4-kor
(tanácsháza).
)
túrnázban Újszegeden.
'

Vándorzászlőval jutalmazzák a hegyű tési
és mezőgazdasági munkák végzésében
legjobb eredményi elért iárásoka?, Községeiet,
termelőszövetkezete iet
A begyűjtésben

eddig bzeged város, a növény
ápolásban
a szentesi tárás /ár az elen
5. szentest járás,
A csongrádmeigyei versenybizott(i. Hódmezővásárhely.
ság legutóbbi ülésén értékelte a jáA makói és szegedi járások körások között folyó begyűjtési és nözötti növényápolási vers enyban is a
vényápolási versenyt.
A makói és a szegedi járás páros- makói járás vezet. Több mint 10
versenyében — a bizottság szerint százalékkal hagyta maga mögött
— a makói járás ért el jobb ered- versenytársát.
A növényapolási munkák ered*
ményt. Hízollserlésbegyüjtósi tervét
92.6, vágómoarhabegyüjtési
tervét ménye és a járások rangsora egyéb,
91.3, baromiibegyüj tési tervét 128.7, ként a következő:
tojásbegyüjtési tervét pedig 80.6
1. a szentest járás 92,1 százalék,
százalékra teljesítette. A szegedi já2. a csongrádi járás 91.8 százarás sertésbegyüj lésből 72.3, vágó- lék,
marhabegyüj tésből 97.8, baromf i be3. a m a k ó i járás 90.3 százalék.
gyűjtésből 109.8, tojásbegyüj lésből
4 Hódmezővásárhely 79.2 százapedig 68 százalékos teljesítést ért el. lék|
A
termelőszövetkezetek
közötti
5, a szegedi járás 78.4 százalék.
begyűjtési versenyben a szegedi já0. Szeget7) város 78.1 százalék.
rásban a szegedi Új Élet-tszcs érte
A megyei versenybizottság úgy
el a legszebb eredményt.
határozott, hogy a begyűjtésben és
A megye járásr/nak begyűjtési a mezőgazdasági munkák végzésérangsora egyébként a következő:
ben legjobb eredményt elért járás1. Szeged város,
nak, községnek, termelőszövetkezetnek vándorzászlót ad jutalmul. A
2. a makói járás,
vándorzászló
odaítélése két hét
3. a szegedi járás.
múlva történik.
4. csongrádi j á r á s .

Az idén is megnyílik
a dolgozók közgazdasági technikuma
A m u l t rendszerben továbbtanulni
nem tudó dolgozók előtt
ma m á r
nyitva állnak a továbbtanulási lehetőségek. Gazdasági életünk megnövekedett középkáder
szükségletének
kielégítése céljából pártunk és kormányzatunk lehetővé leszi, hogy az
iskolákat dolgozóink valóban el is.
végezhessék. Egyik ilyen gyakorlati
irányú szakiskola a dolgozók közgazdasági technikuma,
amely
az
idén is szeptemberben nyitja
meg
első osztályát. A tanulmányi idő 3
év. Ennek befejezése
után a
tanulók képesítő vizsgát lesznek, oklevelet
kapnak s a törvényerejű
rendelet értelmében képesíteti k ö n y .

velők lesznek. Vállalatoknál, á l l a m !
gazdaságokban, tanácsoknál,
könyvelői. statisztikus! tervezői munkakört tölthetnek be, de meg van
a
lehetősége annak is, hogy
egyetemen, főiskolán tanuljanak tovább.
Jelentkezés a
közgazdasági
fiútechnikumban.
Sztálin-sétány
14.
szá m. A jelentkezés csoportosan
Is
történhet. A jelentkezők az iskolában jelentkezési lapot kapnak, melyet kitöltve, a szakszervezeti
titkár. az üzeni személyzeti osztályának vezetője és az üzemi párttitkár
aláírásával ellátva, utolsó iskolai bizonyítványukkal együtt
juttassanak
el a közgazdasági techuikumba.
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Az egyetemi és főiskolai dolgozók
június elsejei felajánlásainak teljesítése elősegíti
a vizsgák sikerét
A szegedi egyetem és a főiskola
ü már megindított vizsgákkal egész
lívi munkájának legfontosabb áUo.
másához érkezeit. A vizsgák eredménye az egész évi munkát tükrözi majd vissza azt mutatják meg
nz eredmények, hogy az egyes ka.
rokon az egész évben milyen munka folyt. Az egyetemi és főiskolai
dolgozók, felismerve a vizsgaidő
különös fontosságát, már a Megyei
Béketalálkozó tiszteletére t«t t f f.
Ajánlásaikat úgy szervezték meg,
hogy azok mindenekelőtt a vizsgák
sikeres befejezéséhez
járuljanak
hozzá. A helyes irányú, a legfontosabb feladat jé megoldása: elöse.
gitő felajánlásokat az egyetem és a
főiskola dolgozói most, a vizsgák
időjén teljesítik.
A

felajánlások döntő többsége a

vizsgák sikerét szolgálja.

A felajánlások másik réstze

a jövő félév előkészítésével
kapcsolatos. Az egyetemi és főiskolai dolgozók helyesen ismerték fel,
hogy az elkövetkezendő félév munkája
nagymértékben attól függ,
hogy már most miképpen készítik
elő. A
Természettudományi
Kar
dolgozói közül Székely Lajosnó és
S'nmmrr Aranka tanársegédek egy
műszótár elkészítését is vállalták.
Ez a szótár tartalmazza a jegyzetben előforduló idegen kifejezések
megfelelő magyar elnevezését, s
ezzei a hallgatók kollokviumra vaVi
felkészülését segíti. A Bzótár már
elkészült s a jövő évi jegyzet mellékleteként már használhatják a
hallgatók. Horvai Rezső és Gargya
László tanársegédeik
felajánlásuk,
ban vállalták, hogy valamennyi gya.
korlat jegyzetét átvizsgálják, az
órielemzavaró gépelési hibákat javítják s ahol szükségesnek mutat,
kőzik, a jegyzetet át is dolgozták.

'A legtöbb felajánlás e feladaton belül is a hallgatók vizsgára való előkészítésére vonatkozik. A Termi.
HzettudomÁnyi Karon Székely La- Hódi Antal hivatalsegéd azt v á l *
josnv1 és Siammcr Aranka tanárse. lalta, hogy a jövő félév gyakorlagélek váltalták, hogy tanulócso- taihoz szüiks'ges eszközöket, készü.
portjaikat a vizsgákra pontosan és lékéket felülvizsgálja és ha' izük.
lelkiismeretesen előkészítik. Az elő. séges, kijavítja, illetőleg kiegészíti.
készített
tanulócsoportok vizsgaAz egyetemi és főiskolai dolgoeredménye jobb, mint az elmúlt félév végén. Ugyancsak a Természet- zók június 1-i felajánlása visszatudományi Karon Horváth Erzs'ébet tükrözi az egyetemek
tanársegéd azt vállalta, hogy az eltudományos munkáját
ttóéves biológ aJkém ia szakos hallgalólkat analitikai-kémiai gyakorlathói készfii elő. különösen sokat fog. is: a felajánlások jelentős része
hilkozva azokkal a hallgatóikkal, tudományos problémák megoldását
akik az elmúlt félévben gyenge tűzte ki célul. Ez.eket a felajánlásoeredményeket érteik él. Az előkészí- j kat már június í.re teljesítették istett hallgatók eredim'ényei javultak, ; A jogi karon Pólay Elemér prodoígozatot
sőt olyan hallgatók is akadtak, akik | fesszor jogtudományi
j írt. a Pedagógiai Főiskolán Eperj ó (4-es) eredményt
értek
el.
jessy György tanszékvezető főiskoDombi József adjunktus vállalta,
lai tanár a Gyapottermelési Kísérhogy a gyógyszerész és biológus leti Állomás munkatervéből vállait
hallgatókat a számára nem kötelező gyapotcsiráztatási kisértetcit június
tanulóköri foglalkozásokon
készíti 1-é.n befejezte, Doöcsányi
Ferenc
eló. Ezenkívül a csoportok gyengébb gyakornok pedig három kisebb ma.
hallgatóival külön is foglalkozik. A gyar nyelvészeti cikket készített el.
Jogi Karon Martonyi János proFoglalkoznak a felajánlások
fesszor valamennyi tanulmányi cso.
* portnak
konzultációt
tartott
az
a takarékosság? mozgalom
anyag legfontosabb kérdéseiről, A
délutáni előadásokra bejáró dioígozó
hallgatókkal pedig az előadások kiszélesítésével is. A Természetinután külön is foglalkozott. Botti dományi Karon Hódi Antal hivatal,
ödöu tanársegéd az eddig, vizsga- segéd azt is vállalta, hogy az intéidőszakban jogtörténetből 45 kon- zet lomtárából kiváloga ja és csozultációs órát tartott és segített a portosítja azokat az anyagokat,
módon fel
hallga'óknak a vizsgatervek össze- amelyeket valamilyen
Belgyógyászati
állításában. A Pedagógiai Főisko- lehet használni. A
lán Kövesdi Pál tanszíkvezetö ta- Klinika mosókonyhájának dolgozói
nár a vizsgák iikjén minden nap n békeműsznk idején mosott ruhák,
két órás konzultációt tart, Dobsá- nál tíz százalékos szapp3in és mosó.
nyi Ferenc gyakornok pedig a szak. szer megiakarílást ér'-ek el_. Ugyan
érettségis munkás- és parasztszár. ezen a karon Kiss László nuUad'.mazású hallga'ókat heti öt órában anyagbói eigy mikrószkóplámpát ke.
szítéitkészíti elő a vizsgára.

\Totyik a Tisza
A

Béke-zenekar
új munkájának

lefelé*

lelkesen
készül
bemutatására

A szegedi Béke-zenekar
jó
és
lelkes munkája nem
ismeretlen
Szeged do'gozól előtt.
A
kiiö nő
együttes most újabb nagyjelentőségű bemutatóra készül. Zsiga Ernő.
a zenekar kamaigya, a kiváló szegedi népdalkutatók, Bálint Sándor,
Péczely Attila, Szeghy Endre gyűjtéseit zenekarra feldolgozva „Folyik a Tisza lefelé" címmel csokrot
állított össze szegedi népdalokból.
Nemcsak azért nagyjelentőségű ez
a munka, mert a népdalok terjesztésével dolgozóink zenei nevelését 6egíti elő, hanem aért i®, mert
arról tesz
bizonyságot., hogy
a
szórakoztató zene munkása:
Is
egyre eredményesebben
valósik,
ják meg munkájukban népi demokráciánk
kultúrpolitikájának célkitűzéseit, s egyre jobban
közelednek' a népi zene felé. A Békezenekarnak ezit az új munkáját rövidesen. a nyilvánosság
előtt
ie
bemutatják.

Műsoros délután
a Pedagógiai Főiskola
ll-es számú
gyakorló iskolájában
A Szegedi
Pedagógiai
Főiskola
I I . számú gyakorló általános iskolájának Szülői Munkaközössége
és
úttörő csapata jól sikerült
műsoros
délutánt rendezeti az iskola tornatermében. Az ünnepség első felében
az I—IV.
osztályosok szerepeltek s
műsorukban
népi játékokat, a béke
védelmével kapcsolatos
mesejátéko.
kat adtak elő. A műsor
másodü
felében az iskola felsőbb
osztályos
tanulói népi táncokat és jeleneteket
mutattak be. Az iskola énekkara —
Kiss Mária tanár
vezetésével
—
kiemelkedő sikerrel szerepelt. A műisor másik nagysikerű száma
Somfai László ,,Kovács Sanyi
megindul" című egyfelvonásosának
bemutatása volt. Somfai László, az iskola tanára egyenesen erre az alka_
lomra írta darabját.
.4. darab tárgyát az iskola éleiéből választotta s
meggyőzően mutatta be egy sport
iránti szeretetében elvakult és rossz
útra tért tanulónak az iskolai
közösség
alakító
hatására
történő
megváltozását.
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BÉKEGYŰLÉSEN
A lelkesedés nő, mind szilaj abban,
majd szétfeszíti a szűk falaloat,
merész elszántság .csendül a
szavakban:
bizakodás, gyűlölet és harag.
Egy Özvegy édesanya mond beszédet
— szavát mintha bensőmből
hallanám.
Beszél — s magukkal ragadnak a képek.
Régi emlék...
— Előttem áll
anyám,

,.

haloványan,
ahogy fiz éve láttam,
a bombák elől testével fedett,
ott állt a penészesfalú
homályban
riadtan...
— S visz tovább a képzelet.
Füstölgő romok földig égett házak
jelennek meg elöltem,. Régi kép,
de eleven még. — S undorító
árnyak
most újra szítják borzalmas
tüzét,,-.
... A felindulás
túlnövi a termet
s ledönti a kézrakta
falakat,
idézetlenül is mind itt teremnek
s most ök vádolnak;
Dél, Kelet,
Nyugat.
Az öt világrész — milliók nevében
felemeli tiltakozó
szavát,
elszánt harcosok harsogják
keményen
hogy békeu béke kell! Halld meg világ!
Az ártatlan Kou Zson anyja
vádol,
koreaiak pókmarta sebe,
estzeni zsoldos-hóhérok vasától
megölt Philip Miiller szép kedvese,
Beloiannisz
kiontott drága vére
nem folyt hiába, bosszúért kiált,
a gyilkosokat nem mossa fehérre
a szentelt víz sem! — Halld meg hát

világ:

A béke fennmarad s tartós lesz! Bátor
harcosok védik völgyön és hegyen,
a rablókra lesújt a Béketábor
s a hóhéroknak nem lesz kegyelem!

PtyUuáMs zentóca a a hangversenydobogón
A
szegedi
Zenekonzervatórium
legutóbbi
növendék-hangversenye
érdekes újítást jelenlett
ezen
a
téren.
Nem
egyes
növendékek
egyéni munkájából,
hanem az intézet kollektívájának
közös
megnyilvánulásából
volt ezúttal lemérhető az eredmény. A hangversenydobogón ugyanis nyilvános
órák
lolytak.
Az
ötletes,
változatos
előképző
bemutatót
az
intézet
két
tanárának,
Csonka
Miklósnénak
és
' Lippai
Lajosnénak
szinte művészi munkáját
bizonyították. A
soronkövelkezö
szoltézs-csoportok már
hangszeres növendékek
voltak.
Szereplésük azt

bizonyította,
hogy
a szollézs-óra
ma már nem száraz, hanem
eleven,
íriss életízü muzsika
az
intézetben.
A rendezést
a szülői
munka,
közösség
a
békebizottság
tag.
jaival és a tanári karral
szervezték meg és igy vált lehetővé
120
Hjú békeharcos, az intézet
növen.
dékeinek szereplése
szebbnél-szebb
béke- és munkadalokkal.
A növendékek. valamint Kutrucz Éva,
T.
Penyé Anna, Szíjjas János,
Péter
Józselné
és Szatmári Géza
tanárok munkáját
a megjelentek
elismerő tapsokkal
jutalmazták.
Zucker

Hilda

MERÉNYLŐJE
ELBESZÉLES

Lelkesen
küzdenek
a szegedi Terinészeiludanuínyi
Kar
hallgatói
a „Rákosi
félév" minél jobb
eredményeiért
A szegcdi egyelem ős főiskola
Rákosi
elvtárs
születésnapjának
tisztelőiére a most lezáródó félévet
„Rákosi félév"-nck nevezte el. Ez
a félév már az eddigi munkákban
is kiemelkedő erodmónyeket hozo.t,
a most folyó vizsgák pedig arról
tanúskodnak, hogy a tanárok és
hallgatók egyaránt megértették
a
„Rákosi félév" Jelentőségét. A Természettudományi Kar eddigi vizsgáinak eredményeiről Renkccz Júlia, tanulmányi főelőadó, levelében
azt írja, hogy a kar szakmai vizsgája eddigi eredményeinek átlaga
4.20. A teljesen befejezett oro /.nyelvi vizsgák átlaga pedig 4.49.
Renlcecz Júlia levele a továbbiakban
beszámol arról, hogy az egyes csoportok igen komolyan vették a veraenyt, hatalmas lendülettel kezdtek
a tanulásnak. Az első félévben a
kar zászlaját a harmadéves vegyészek ,.C"tózakos csoportja szerezte
meg. Ez a csoport most is tartja kiváló eredményét, ma is az élvonalban halad. A csoport állagát több
más csoport is erősen megközelítene. Így például a másodéves vegyészek Dobó, a negyedéves vegyészek Marék, a harmadéves matematika-fizika szakosok Bartók és az
elsőéves matematika, fizika szakosok
Skulléti csoportja. Sok egyéni előretörésre ls von példa. Bobák Júlia elsőéves vegyész szakérettségis
hallgató kémiából oddigi közepes jegyét jelesre javította. Palotás Magda elsőéves fizika-malcmatika sza

és a D I S Z funkcionáriusok példamutató vizsgája is. A példamutatásban élenjárnak: Marion
János,
Furka Árpád, Rácz Katulin, Kelen
Tibor
tanulmányi
csoportvezelök,
Márta Ferenc alapszervi titkár.
Székely Sándor, az egyetemi D1SZbizoitság titkára, Zoliéi
Mihály
pártvezetőségi tag. Szemző Judit
pártcsoporivezető. A j ó vizsgaeredmények eléréséért a
Tanulmányi
Osztály minden dolgozója harcol. A
csoportok közölti verseny állását a
Tanulmányi Osztály előtt kifüggesztett színes grafikon hirde'.i, a diákotthonok
ebédlőjében
elhelyezett
hangoshíradók pedig naponként közlik az egyes csoportok állageredményét, a csoportokon belül r.z
élenjáró és lemaradó hallgatók nevét.

Varga András levelező, a Természettudományi Kar hallgrjtój a levelében arról számol be, hogy a
szakérettségis hallgatók átlaga 3.89.
Ez az eredmény azt mutatja, hogy
a szakérettségis
elvtársak is jóll
megálltak a helyüket, de azt is bizonyítja, hogy még
keményebb,
még szívósabb munkára van szükség az eddigi eredmények fokozása
érdekében. A továbbiakban
Varga
elvtárs levele arról számol bc, hogy
a jó eredményt elérő hallgatók népszerűsítése ig.n jól történik. Hiba
mutatkozik azonban az írásos ugitációnál. A DISZ-vezolő;óg ne engedje meg, hogy a faliújság üresen
vagy régi cikkekkel álljon a falon.
kos szakérettségis hallgató pedig E hiba H
H H His Ha HDISZ-szervezel
ellenére
első félévi gyenge eredményeivel | munkájáról megállapítható, "hogy az
szemben a mo lani viz: fiákon még elmúlt féilévhez képest sokat fej
külön dicséretben is részesült. A lődött. Törekedni kell azonban arra,
vizsgára való felkészülésben a hall- hogy a vizsgák befejezéséig még
gatóknak nagy segítséget adtak az
egyes intézetek által szervezett ta- hátralévő időben a DISZ-szervezet
nulókörök, konzultációk és a jól még több segítséget adjon a hallműködő tanulópárok Igen lelkesí- gatóságnak. a vizsgák sikeres befetőén halott a csoport vezetők, a párt- jezése érdekében.

hittanra
járatja
gyermekét, az
a I az utcán? Ugyan már. Az egyház
háborúcsinálók
kezébe adja,
Dehát sziklát keményebbek mindenféle poő nem kommunista,
úgy
gondolta' gány
cselszövésnél.
Vigasztalást
akkor: még se lehet, hogy a gye- nyújt as elesetteknek, a
nyomorulrek úgy nőjön fel, mini a
barom. taknak, az éhezőknek. De az isten
embernek,
Elég, hogy 6 béres volt, a
lányát azért adott észt minden
hogy használja is azt. Gondolni kell
butának.
— Drága édesapám, aranyos
jó nem hagyja olyan
előre, látni kell a holnapot és akkor
édesapám,
ha szerelsz engem iga— De kislányom,
ott van anyád nem lesz nehéz a várakozás.
Még
zán, ha nem akarod, hogy meghal- mondjad őneki — próbált
kibújni i ebben az
esztendőben eljö a megjak, az Úrjézus öt sebére
kérlek, az egyenes válasz elöl és nem mert
tedd meg ezt az egyetlen egy kíván- a gyermek kitágult szemébe nézni. váltás és pokolra kerülnek az ördög
cimborái. Csak az menekül meg az
ságomat. Azt mondta a tisztelendő
— Nem! — dobbantott Éva a lá- éhhaláltól
és isten bosszújától, alei
bácsi., hogy ha nem
gyónsz
meg
bácsi azt terményeit nem
adja
közprédára,
holnap tc is és nem áldozol
meg, bával. — A tisztelendő
kell el- hanem őrzi, midőn krisztus örzé az
akkor az én szentáldozásomat
se is- mondta, hogy édesapámnak
ö juhait.
meri el a jó isten. Gyere el
drága jönni.
Igy esclt meg, hogy Pávás
István
édesapám, gyere el velem a temItt megszakadt
a sűrű
hangsúnégy holdas újgazda
áldozócsiitörlök lyokkal fűszeres BzóömJés és halk,,
plomba ..,
reggel feketébe
öltözve • besomfor- érthetetlen
mormohís
következett.
Pávás István
tehetetlenül
hall- dált a templomajtón
és a kismise Pávás István
értetlenül,
révedező
gatta egyetlen gyermeke
szenvedé- alatt odaállt a gyónásra
várakozó szemekkel meredi a réics mögött halyes szóáradatát — nem tudott dön- aggszüzek sorába. Az
új
csizma donászó lelkiatyára
és r.sak
lassan
teni. El kelleti ismernie
magában, nem egészen jól feküdt még a lábázötyögött vissza a valóságba.
hogy soha életében még nem
állt nak, és mivel nem éppen
mindjárt
— Vigasztalás a
nyomorultaknak,
ilyen kínosan nehéz probléma
elölt. került rá a sor. zsibbadni kezdett a
meg az éhezőknek — csengett füléNem volt vallásos. Olyasféle felfo- nagylábaujja.
Már
csak ^ Turóczy be a nehezen értelmezhető papi begása volt a templomról, meg a paLeona, volt úribirtokos
lánya gub- széd. Aztán felemelte a fejét, megróchiáról,
hogy azokat csak a vénbasztott előtte, de Pávás ez alatt a rázkódott és szélnézett a szűk, fojasszonyok
szórakoztatására
és a
kis idő alatt olyanokat is
gondolt, tott levegőjű odúban. Semmi kétség
gyermekek szelldltésére építtette va.
ami semmiképpen
sem illett
egy — ébren van.
Igen, ez a valóság,
lamelyik unatkozó nemes, de semmi
irgalmatlaesetre se azért, hogy a meglett fér- gyónásra várakozóhoz. Végre szabad hiszen a térdekalácsát
nul törte, az imazsámoly és a könyöfiemberek is oda menjenek
ájtatos- lett előtte az út.
sajgott.
Egyszerre
A gyón/atószek úgy valahogy né- ke is jócskán
kodni. Aztán a papok erkölcsiségéamikor
hátsó
boltíve olyan érzés fogta cl, mint
ről is megvolt a véleménye,
hiszen zetI. ki a templom
sokai ivott az édes.
nem azért járt ő valamikor
rendre alatt, mint egy széles galambdúc. A legénykorában
és lei akart fordulni
a
éjfél után haza a kocsmából, hogy három ajtó lcözal a két szélsőt nyi- pálinkából
a gyomra.
ne látott volna cgyetmást a megug- togatták felváltva a „bűnösök",
meg
Zimonyi
— Hogy
legyen
erőd
fiam. a
rasztott reverendából. Egyszer
adta középső ajtó mögött
a mennyei sugallat
végrehajtásához,
rá a fejét a gyónásrq, amikor meg- Üdön tisztelendő úr rosleadozott
Már a Mária oltár előtt imádkozzál
el
házasodott, de akkor is összeakasz- feloldozott vétkek súlya alatt.
húsz
miatyánkot
és
kodott a pappal, mert az iránt ér- a belépésnél balszerencse érte Pá- pcnitcnciában
...
deklődött.
hogy
felvet le-e
már vás Istvánt. Amikor le akart térde- húsz üdvözlégymáriát
menyasszonyától
az előleget. Akkor pelni, az erős rugóval ellátott csaAz utolját már nem hallotta. Felmegfogadta
és cl is mondta
tréfá- póajtó úgy balkönyökön vágta hogy ugrott és a csapóajtót bevágta mamegszegte szóval ga. mögött, feldúlt ábrázattal
san mindenkinek,
hogy akkor
se kishíján majdnem
meni
parancsolatot.
menne be többé a templomba,
ha is a második
lei az utcára. Néhány
reszketősfejil
vcszettkuiya zavarná és nem tudna
— Ahá,!
Az
eltévelyedett
juh öregasszony rémülten nézett
utána
máshová
menekülni.
Mindezt per- mégis visszajött az akolba
hal- éa szorosabbra
csavarták
bütykös
sze nem mondhatja
cl ennek a fel- lotta a rácson keresztül a pap szinte ujjaikon az olvasót.
kavart
lelkű
csöppségnek.
Ügy kedélyes, könnyed hangját. — Maga
— Még le is tegezett a piszok — 1
érezte: ő az oka annak, hogy idáig ^ istentől
elrugaszkodott
ember, acsarkodott magában.
Öklét
megfajult a dolog. Miért íratta fel
a! mondja, miért hagyta annyit gyöt- rázta hátrafelé. — Nem elég. hogy
kislányt hittanra, mikor a tanító is \rődni azt a kislányt? A gőg,
mi? szembe akart állítani
a törvénnyel,
azi mondta, hoitjj az a szülő,
aki i Vagy a félelem, 1ioqu meg láthat iák Becsülelembe vróbáLf gázolni,,,
,
A tizenkétévcs Éva
összekulcsolt
kézzel rimánkodott.
Rózsapiros
arcán patakokban
folyt
a
könnye,
szájaszéle
remegett
és
gyermeki
ékesszólásának utolsó tartalékait zokogta:

F CSÜTÖRTÖK,

1952.
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Élenjár a munkában, segííi dolgozó társait
Forgó Teréz sztahánovista,
a „Délmagyarország" levelezője
r

5
Szegcdi Szőnme- és Bőrruhakészítő V á l l a l a t üzemrészeiben hangosan duruzsoló varrógépek mellett
végzik
munkájukat
a
dolgozók.
M u n k á j u k nyomán
színes női és
f é r f i i r h a b u n d á k , b a r n a bőrkabátok
kerülnek ki, amelyek a télen, illetve
a z ősz beálltával az ország
valam e n n y i készruha üzletében kínáltatj á k m a g u k a t a dolgozóknak.
Ebben a z üzemben dolgozik Forgó Teréz elvtársnö, sztahánovista is.
N e m varrógépen végzi
munkáját,
hanem kezében tartott nyírógéppel a
bőrön lévő g y a p j ú t n y í r j a meg szabályos egyformára. Azelőtt
kézzel
végezte többi társával ezt a müveletet és mindössze két hét óta barátkozik csak a géppel.

Telieailménre
122
saáxalék.

mégit

Forgó elvtársnő az ú j munkakörében sem feledkezik meg sztahanovista kötelességéről.
Szeretettel,
odaadással segíti, l á t j a el
tanácscsal dolgozótársait is é 3 segítsége
n y o m á n egyre emelkedik
dolgozótársainak teljesítménye.
F o r g ó elvtársnő addig is segítette
munkásait, a m í g a nyírást
kézzel
végezte. í g y
135—141 százalékot
ért eh Abban az időben
dolgozott
Htíliotto
a többi
között
Győri

A közoktatásügyi
minisztérium
Györgyné is, akinek kezdetben
se. pályázatot írt ki az egyetemi (főhogysem sikerült
100
százaléknál iskolai) oktatók számára olyan pátöbbet elérni. Forgó elvtársnö
lyamunkák kidolgozására, amelyek

ismertetik azokat a gyakor atban
m á r bevált módszertani eljárásokat,
és fáradozásának m a m á r az lelt az
amelyeknek segítségével j ó eredméeredménye, hogy Győri
elvtársnő
130 százalékot ér el a kézinyírás- nyeket érlek el az elsőéves hallganál.
tókkal való foglalkozásban.
Mint
az üzemi
DISZ-szervezct
E g y é n ' ken
kívül
pályázhatnak
tagja. Forgó elvtá'-snő a
DISZpályamunmunkából is kiveszi részét.
Rend- munkaközösségek is. A
szeresen e l j á r a D I S Z politikai kö- kákat 1952 augusztus l-ig a közokreire és eddig egyetlen egyszer sem tatásügyi
minisztérium
általános
hiányzott. Ö az, aki legtöbbet szó- egyetemi ügyek főosztályára (Bulal fel és felszólalásaival teszi értékesebbé a politikai kört. Forgó elv- dapest, V., Szalay.u. 10—14.) ke l

sokat

foglalkozott

vele

társnő tagjelölt, népnevelő. J ó munk á j á v a l m á r i s a legjobb népnevelők
közé küzdötte fel magát. Ott harcolt a többi népnevelővel együtt az
üzemben március 9, április 4, május 1, a megyei béketalálkozó elölt
és lelkes, j ó felvilágosító m u n k á v a l
szólította harcba dolgozótársait
a
felajánlások
teljesítéséért, sőt túlteljesítééé't.
Forgó
elvtársnőt
szeretik
az
üzemben. Az ilyen levelező szavára
hallgatnak, szívesen fogadják el bírálatait, mert tudják, hogy bírálataiban ugyanannyi becsületes segíteniakarás van, mint
tapasztalatai
átadásában.

Végezzenek becsületes munkát
a forgalmi dolgozók
A Szegedi Osztálymérnökség dolgozói harcot indítottak a három és
fél napos kocsiforduló
megjavításáért
Feladataik
megvalósításában nagy akadályt gördítenek
a
forgalmi dolgozók, akik a
kocsi
kiállításokat hanyagul végzik. Legutóbb. május 29-é" a Szeged-Rendezőn
12
pályafenntartási
dolgozó várakozott a kocsi
kiállítására és bár a kocsik már délelőtt
9—10 óra közölt megérkeztek,
a
forgalmi dolgozók délután
4 óráig
még mindig nem állították ki Feladatukat v é g ü l csak úgy
tudták
ellátni, hogy a munkások
pihenőjéből három és fé' órát
elvetitek
és' este 8 órára állították ki a kocsikat.
Az Osztálymérnökség
dolgozói
között felmerült az a kérdés, hogyan tudják teljesíteni a három é?
félnapos
kocsifordulól. Valamenynyiőnknek egy a kérése: a
forgalmi dolgozók
végezzenek
becsületes munkát,
feladataikat teljesítsék
határidőre.
A három
és
f é l napcs kocsifordulo
meggyor-

A tiszta levegőn, úgy, ahogy lecsillapodott,
Nagyokat
szippantotta
gesztenyefák jószagú levegőjéből és
a Szentjános-szobor körül gyülekező
fehérruhás
Icislányok közt Évát figyelte. Odament hozzá és megérintette az elfogódott gyermek
vállát:
Gyere kislányom, mondok valamit.
Elsétáltak jó messzire s akkor rekedtes hangon belekezdett a mondókájába, Megrágott alaposan
minden
szót hogy meggyőzze a gyereket.
— Tudod, én összevesztem a tisztelendő úrral,
mert
azt
mondta,
hogy háború lesz és mindenkit
elpusztítanak,
aki kommunista.
Eszébe se volt a gyóntatás. Mond Évikém: emlékszel még arra a mozira,
amelyikben a békák is azt kuruttyolták, hogy urak a papok? Nahát, én
azt mondom neked, hogy gazemberek a papok és ezentúl se hittanra,
se templomba nem engedlek többé.
Ha eddig nem hittem Benkei
só.
gorodtiak, mert kommunista, most a
szememmel és a fülemmel
győződtem meg az igazáról.
Ugye megérted ezt. hiszen nagylány vagy már?
Éva nem értette meg,
dehogyis
értelte. Hiszen eddig édesapja parancsa volt, hogy esténként imádkozzék és ne maradjon
el a
hittanról.
Egy szóval se mert
ellenkezni.de
hazáig itatta az egereket. Nem kellett neki az étel, napokig olyan volt,
mint egy beteg kiscsirke. Órákhoszszaj bámult maga elé, vagy kiment
a kert végébe és olt
gunnyasztott
egy öreg szilvafa
tövében.
Édesanyja hiába próbálta
szavát venni
szépen is, csúnyán is, nem ért semmit. Azelőtt iskola után szívesen elhuncurozott a játékos pulival, most
durván
oldalbarugla
az
alázatosszemű
állatot,
lui
odasompolygott
mellé. Egy hét alatt úgy
lesoványodott, hogy amikor Faragó
Julcsa néni meglátta a
mezsgyefalon
keresztül, csak összecsapta a kezét
és sopánkodott,
hogy így
Évikém,
meg úgy Évikém.
Beszélhetett annak — még arra sem fordította
a
fajét.
csinálhatta
a véglelense/', -

A közoktatásügyi minisztérium
módszertani pályázata

beküldeni- A

legjobb

pályamunkát

kétezer forinttá] jutalmazzák, a k i .
emelkedő pályaművek íróit
1000—
1500 forint juialomban
részesítik.
A legjobb p á l y a m u n k á t önálló bro_
súrában is kiadja, illetőleg a Felsőoktatási Szemlében megjelent t j
a
minisztérium. Részletes
felvilágo.
sítást a minisztérium
egyetemi
módszertani

osztálya ad.

Megjelent Zalka Máté
valogatoit elbeszéléseinek
gyü/teménye
A nagy magyar szabadságharcos és
író, Zalka Máté hősi hajlatának 15. évfordulója alkalmából a Szépirodal-

sítása nemcsak a vas-jtas
dolgo- mi Könyvkiadó megjeleniette váloelbeszéléseinek
gyűjtemézók, de az egész
ország
ügye. gatott
Hogy ezt megvalósítsuk,
minde- nyét.
nekelőtt a forgalmi dolgozók
hibájának felszámolása szükséges.
levelező,

Deák
MÁV

Amália
Oszlálynrérnökség

Nyugat-Németországban
feltámasztották
a hitleri fasizmus
h i r h e d t méreggyárait
Berlin

(MTI).

A

fojlógázok elő-

állításáról hirhedt, háborús
főbűnösnek minősített
I.
G.
Farben
tröszt
hatalmas
üzemeiben
újra
nagyszabású kísérletek folynak vegyi-hadieszközök, elsősorban fojtógáz előállítására. Ezeket a kísérleteket a háborús különszerződés aláírása u t á n meggyorsították
szélesítetlek.

és ki-

— Éva, ha nem
mondod meg
rögtön, hogy mi a bajod, én kitaposom a beled!
Éva felemelte
beesett
szemeit.
Váratlanul
érte a hang és az ostor,
amely ott feszült
édesanyja
erős
markában. Rándított egyet a vállán.
— Nincs nekem semmi,
— Ne hazudj!
Beszélj! ...
.Mi
lelt? Apádnak
igaza van. Nincs értelme, hogy hittanra
menj.
— De a többiek ...
mindig
...
csúfolnak,
hogy elfordultam .. . istentől — szipogott Éva és mereven
a földet nézte.
Úgy! Na, gyere csak be, majd
elintézem én, ne félj. Feljössz velem
a tanítóhoz. Azt mondják,
hogy az
iskolában nem a pap már az atyaisten. Demokrácia
van ...
Nem megyek sehova.
Ugorj
Mi az. hogy .nem
jössz?
édes fiam, mert szét verem rajtad
ezt az ostort. Az ember
itt ajná
rozza, dédelgeti hogy valahogy észhez térítse, aztán még neki áll feljebb. Gyere, mert többet
nem
rimánkodok... •
— Nem megyek — így
Éva és
durcásan hátat fordított
édesanyjának.
Pávásné előtt elborult a világ. Fejébe szökött a vér ekkora
nyakasság
láttán. Hiszen nem szokott ez a kölyök így cselekedni. Olyan engedelmes, jóravaló
kislány volt
mindig,
hogy az utcában se volt párja, Felemelte az ostort és ütött, ütött teljes dühével, teljes erejével.
— Én rajtam nem fogsz
ki, te
gyalázatos, non fogsz ki — lihegte.
— Szétszedlek, ha nem mondsz
el
nekem mindent.
Pávás Éva még egyszer sem kapott ki. Anyja eggyé volt, úgy nevelték. mint egy melegágyi
virágot.
Nem volt veréshez szokva és a keveselleti ütések most nagyon
fájdalmasan
érintették.
Jajgatott:
— Nem merek oda menni, édesanyám nem merek oda menni.
Csikordult a kertajtó és belépett
az édesapja. Ahogy közeledett, haj.
lungva az almafák
HHH alatt, nem sok

gig, amit csinált. Édesanyja elható- jót ígért a tekintete,
rázta, hogy végére jár a dolognak. | — Agyonülöm
ezt a büdös
Kezébe vette a kisostort és kimenti köt — fordult hozzá Pávásné,
utam, s ü&dhz*
J . to máz
lahmmíloii,

kölyde a

A CGT sikere
a renaultgyári üzemi bizottsági
választásokon
Párizs ( M T I ) . Kedden
zajlottak
le a Boulogne B Uancouiti Renaultgyárban az üzemi bizottsági
választások. Az igazgatóság mester,
kedései. a Force Ouvriere, valamint
az úgynevezett független
és
keresztény szakszervezet dühödt agitációja ellenére a CGT 17.074 szavazatot kapott — a szavazatok 63
százalékát — és így m i n d a nyolc
mandátumot megtartotta az üzemi
bizottságban. Az úgynevezett független — valójában g a u l l e s ' a
—
szakszervezet és a Force
Ouvriere
egysegüstája két mandátumot kapott, m í g a Keresztény Szakszervezet nem jutott mandátumhoz.

— Hagyd! Tudok egyet-mást
—
mondta csendesen Pávás István és
a szeméi nem vette le Éváról. — A
tanácsnál
volt dolgom,
találkoztam
a tanítóval és ö szólított meg.
Azt
mondja, hogy mi van a gyerekkel,
mert tanítási idő alatt soha
nem
figyel, aztán, ha felszólítja,
ijedten
összerezzen.
Érdeklődött,
tudok-e
róla. hogy a gyerek bejár
minden
nap a paróchiára.
Majd
hanyatt
estem, de mondtam,
hogy én ezt
most hallom először. Nahát,
feleli
ö, nekem erős a gyanúm Pávás elvtárs, hogy Zimonyi
tisztelendő kö
rül kell kereskedni.
Odalépett Évához
és
megsimogatta a fejét.
— Tényleg bejártál
hozzá1
— Be.
— Aztán
minek?
— Csak.
— Ö hívott?
— ö.
— Minek?
— Csak.
— Nézd kislányom, beszélj értelmesen, mert, ha én is
előveszlek,
azt csúnyán
megkeserülöd.
— Hál csak beszélgettünk,
meg...
— Csak ki vele bátran, hadd hall.
jam.
— Meg .. . meg aztán
megsimogatta az arcomat.
,— Mit mondott, arról beszélj! —
Nagyon nyugodtnak
tűnt a hangja
és Éva bátorságot
kapott.
— Hát, hogy olyan szép kislány
vagyok ... Nagyon szerel engem,
én is szeretem ötet. . . megcsókolta
az arcomat itt hátul.. .
.— Úristen — csapta össze a ke.
zét Pávásné
—, teremtő
úristen!
Aztán mit csinált még — sziszegte
Eva arcába.
De Éva már nem félt.
Kacéran
félrefordította
a fejét
szájaszögletében egy ismeretlen fintor
rángató,
zott, úgy válaszolt
egykedvűen.
— Aztán nem csinált semmit. De
olyan érdekeseket mondott,
igazán
olyan érdekeseket, hogy nem bírom
így...
— Elég — ordított Pávás
István
elkékülten — egy szót se többet!
Egy pillanatig úgy látszott,
hogy
megüti a gyermeket, dc csak ökleit
rázta meg a paplak
irányába.
Nagy
Isiiián.

Az üzemek m u n k á s a i , dolgozó parasztok több,
jobb munkával harcolnak Duclos és Stil elvtársak
szabadonbocsátásáért
Az amerikai imperialistáik
parancsára a francia
lakájkormány
bebörtönözte Jacques Duc'os elvtár.
sat, a Francia Kommunista
Part
t i l k i r á t és André S í t e'vtársit. a
L ' H u m a n . t é főszerkesztőjét. E merényletet a két vezető elvtárson keresztül az egész világ munkásosztálya. békeszerető népe ellen követték el. A világ dolgozói va anvmynyien egységesen tüntetnek ez ellen az újabb provokáció ellen. Az
üzemekben keményebben
fogta
a
kéz a kalapácsot, a do'gozó
paraszt jobban végezte napi munkáját. amikor megtudta, hogy Duclos
elvtársat letartóztatták.
Szegeden
az üzemek dolgozói egységesen követelték a két kommunista vezető
azoinna'i szaba lonbocsátását- Tízezrével érkeztek a táviratok az Országos Béketanács irodájába: „Követeljük Jacquzs Duc'os
és
André
Stil szabadoiibocsátását.
A SZEGEDI
TEHERFUVAROZÁSI V Á L L A L A T dolgozói
tiltakozó
gyűléseken
beszélték
meg
Jacques Duclcs é s André Stíl e vtárs-k letartóztatását. A gyűlés előadója
ismertette
a
dolgozókkal,
hogy ez a provokáció a világ halaidé dolgozói ellen történt.
Kisgyűlés u t á n a dolgozók
táv.
iratot intéztek az Országos B'.kelanáeshoz és a francia
követséghez.
A
táviratba,,
követelték.
hogy
Jacques Duclos és André Stil
elvtársakat — akik a béke érdekében
emelték fel tiltakozó
szavukat
a
háborús gyujtogatokkal szemben —
bocsáscák szabadon.
A SZEGEDI VILLAMOSVASÚT
dolgozói válaszul az
imperialisták
újabb gaztettére elhatározták, hogy
Duclos és A n d r é Stil elvtárs szabadonbocsátásáért
békeműszakot tart nak.
A békeműszak Jegjobb
eredményét
a kocsivezetők közül M a g d a József,
Fazekas Eridre, Kiss Ferenc,
Faragó I m r e érte el 143.6, illetve 142
százalékos teljesítménnyel.
A műhely dolgozói
közül
tíz
brigád tett vállalást,
amelyet 106.5
százalékra
teljesítettek.
KISKUNDOROZSMA
DOLGOZD
P A R A S Z T S Á G A is e'íté'i a z impe.
n a l i s t á k újabb gaztettét.
Kislkundorozsma dolgozó parasztsága tiltakozó gyűléseken követelte
Duclos
és André Stil elvtársak szabadonbo.
csalását. A dolgozó parasztok elhatározták, hogy
a nyári mczó'gazdasági munkák
idö előtti elvégzésével válaszolnak
az imperialisták francia lakájainak
gaz merényletére.

A DÉLMAGYARORSZÁGI KÖZ.
R A K T Á R A K dolgozói felháborodva
értesültek az amerikai
nnperialis*
ták franc aországi ügynökeinek SaIád tettéről, hogy Jacques
Duclo®
é s André Stil elvtársakat, a béke, a
francia és nemzetközi munkásmozgalom kipróbált harcosait letartóztatták. A Közraktárak dolgozói kisgyűlésen beszélték meg, hogy e z a
lelt m é g
fokozottabb
békeharcra
szólít fel bennünket,
még
szorosabbra zárjuk sorainkat az
országunkban
megbúvó
ügynökeikkel
szemben, m é g 'szilárdabb
bástyái
leszünk a békefront ránkeső szakaszának. A z tizem dolgozói a béke.
gyü'és végén táviratot intéztek '•»
Bóketanácshoz, amelyben megígérték, hogy
,
n terv túlteljesítésével harcol- '
nak
Jacques Duclos elvtárs ég
Andrd
Stil elvtárs szabadonbocsátásáért.
A S Z E G E D I Á R V Í Z V É D E L M I ég
Folyamszabályozási Hivata 1
dolgozói hasonlóan a világ
valamennyi
békeszerető dolgozójához, elítéli az
amerikai zsoldban álló francia k o r .
mány gaztettét.
A hivatal dolgozói, hogy táltako*
zásuknak m é g nagyobb súlyt adjanak,
,
a legutóbbi napokban ,,Duclo9müszakot-' tartanak.
A dolgozók erre a műszakra vállalásokat tettek. K ü l ö n
kiemelkedő
vállalások születtek a
brigádokban
is. Ilyen például a Béke.brigád vállalása. Felajánlották, hogy
a júniusi lervei 256 köbméterrel túlteljesítik. A Bcloianniszbrigád 269 köbméterrel
termel
terven felül*
A dolgozók izgatottan figyelik a
napitápokat, amelyek
beszámolnak
Duclos elvtárs fogvatartásáról. Valamennyi
dolgozó saját
ügyének
érzi Jacques Duclcs és André Stil
elvtársak ügyét Különösen n a g y j e .
lentőségű az a nyilatkozat, amelyet
Gilberte Duclos, Duclos elvtárs felesége adott «z
Union
Francaise
d'Informalion-nak.
Szeged dolgozóinak,
békeszerető
embereinek megnyugvással tölti el
szivét Duclos elvtárs mondása, amelyet a vizsgálóbíró előlit tett: „Önök
azzal vádolnak, hogy meg
akartam
dönteni a Köztársaságot,
amire csak
annyit mondhatok:
mindez
csupán
komédia. Viszont szívből
óhajtom
és munkálkodom
is azon, hogy megszabadítsam
országunkat
az olyan
kormánytól,
amely sem a Francia
Köztársaságnak
sem a népnek nem
kormánya".

Jacques
Duclos védői
a letartóztatott
tüntetők
a politikai
foglyok

követelik
áthelyezését
osztályára

Párizs ( M T I ) . M á j u s 28_án .etarJacques Duclos
ügyvédei
most
toztatolt tüntetők a börtönben m é g újabb beadvánnyal fordultak a vizsma is a közönséges bűnözőkkel van- gálóbíróhoz, amelyben követelik:
1. A megindított nyomozást nrég
nak összezárva.
Jacqu93
Duclos,
e héten fejezzék be.
mihelyt áthelyezték a politikai fog2. Bocsássák szabadon az álü"-ó.
lyok osztályára, az
igazságügymilagos „összeesküvés'' vádioMait.
niszterhez írt levelében
követelte,
3. Helyezzék át azonnal a poüti*
hogy a letartóztatott tüntetőket is
kai foglyok osztályára a letartózhasonló
bánásmódban
részesítsék.
tatott tüntetőket és kezeljék
őket
A levélre válasz nem érkezett
politikai foglyokként.

André Siil levele a vizsgálóbíróhoz
PárlzS ( M T I ) . André Stil — akit

— Ha továbbra is elzárkóznak az
elől, hogy kihallgassanak — folytatja az
..Humanitc"
főszerkesz.
tője — ennek oka csak az
lehet,
hogy a dosszié, amelynek az ellenem
André
Stil
levelében
hangsúemelt vádakat kellene
tartalmazlyozza: m o s t a n á i g nem hallgatták
nia, teljesen üres. Levelem
célja,
ki s ezért nem volt alkalma lelep- hogy ezeknek az önkényes módszelezni azekat a rendőri és politikai reknek a leleplezésével egyidejűleg
mesterkedéseket, amelyeknek áldo- követeljem: a legrövidebb időn belül adják meg nekem a &zót.
zatává válti m m á r 17 n a p j a tartanak
fogva
anélkül, hogy kihallgatták volna —
levelet írt a vizsgálóbíróhoz.

További kétszázezer
nyugatnémet
dolgozó
tiltakozik
munkabeszüntetésekkel
Adenauer
militarista
politikája
elten
Berlin (MTI).
A
Nyugatnémet
Szakszervezeti Szövetség jobboldali
vezetői ígé-etel tettek a bonni bábkormánynak, hogy „egyelőre
szünetel lelni f o g j á k " a dolgozók egyre
szélesedő sztrájkmozgalmát. ' N y u .
gal-Németország dolgozói
azonban
további sztrájkokkal
Hintetnek
a
különszerződés é.s a ref'.kc ós üzemi
szabályzat-tervezet ellen.
Hannoverban kedden több
mint
s^úzgaer üzemi munkás és alkalma-

zott hagyta abba a m u n k á t ,
A
sztrájkolok a Waterló-téren
nagy.
gyűlést tartottak. Bielefeldben
40
ezer dolgozó
lépett
figyelmeztető
sztrájkba, Karlsruhebcn
30
ezef
munkás sztrájkolt, Bremernavenbtat
több ntint 13 ezer ember tartott tiltakozó sztrájkot.
Számos más vámosban is a dolgozók ezrei tiltakoztak
munkabeszüntetéssel a háborús különszerződés ratifikálása etlgn,
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Filmszin háza ink páros versenye
az évi terv túlteljesítésére
'Szocializmust építő
országunkban,
'az ötéves terv megvalósítása
érdekében igen komoly feladat hárul filmszínházaink
vezetőire, A film
tanít
nevel, utat mutat mindennapi
munkánkbany
emellett
szórakoztat
is
bennünket, de, hogy a film
igazán
betöltse
hivatását,
szükség
van
filmpropagandistáink
jó
munkájára,
hogy a dolgozók minél nagyobb tömegvével szerettessék meg a haladó
filmeket. Ennek érdekében
megyénk
számos filmszínházának
üzemvezetője versenyre hívta egymást az évi
tere túlteljesítésére.
Városversenyre
lépett
a
makói
Szabadság-mozi
üzemvezetője
a szegedi
Fáklya-mozi
üzemvezetőjével.
Párosversenyük
feltétele, hogy megerősítsék a kapcsolatot a párt és a tömegszerveze-

»

tekkel, ami állal elérik pénzügyi és
látogatást
tervük október l-ig való
100 százalékos teljesítését.
Párosversenyre hívta ki
Deszk
határ,
menti
község
Táncsics-mozijának
üzemvezetője
Szőreg
Otthon-mozijának vezetőjét az évi terv 110 százalékos teljesítésére.
Párosverseny
van a mindszenti
mozi
üzemvezetője és az algyői mozi
üzemvezetője
közt is. Az algyői üzemvezető
vállalta, hogy
beszervezi
a
Vajháti
Kendergyár
dolgozóit havonta
leg.
alább egy-egy szovjet film
megtekintésére. A mindszenti
versenykihí.
vás fellétele, hogy évi tervüket október SO.ig 100 százalékig
teljesítik,
év végére pedig elérik a 110 százalékot.

Tanintézeteink évzáró vizsgáin
díszoklevelet és „kiváló anuló" címet kapnak
a növendékek legjobbjai
Csongrád megye általános i s k o l á i ,
b a n j ú n i u s 15-én, a középiskolákba®
p e d i g j ú n i u s 17-én tartják az ünnepélyes évzárókat, A m o s t a m évzár ó k n a k különös jelentőséget ad a?-,
h o g y első alkalommal
jutalmazzák
a tanulók legjobbjait az
általános
iskolákban díszoklevéllel, a
köz'ép.
iskolákban a „ k i v á l ó tanuló' 4 k i t ü n .
tető címmel. A középiskolák
évzá.
r ó i n hirdetik k i a Hákosd
Mátyás
t a n u l m á n y i verseny eredményét is.
A z évzáró ünnepséggel párhuzamosan n y i t j á k m e g tanintézeteinkben az iskolai szakköri
kiállítások a t , amelyek híven tükrözik szakkö.
reink egés z évi mimikájának nagyszerű eredményeit.

*

Az

„ É p í t s ü k , szépítsük

k a t " mozgalom

előtt

iskoláin-

most

is fel-

adatként áll az óvodai férőhelyeink

A z általános
iskolai
heiratások
j ú n i u s 16-án 17-én és 18-án, a kö.
zépi:kólákban 18-án, 19 én és 20á n 1 eszméik. Rendkívül fontos, hogy
ú g y a tanulók, m i n t a szülők e hat á r i d ő k e t pontosan tartsák be. m e r t
ezzel nagyban elősegítik a növelők
gyors m u n k á j á n keresztül közoktatásunk előrehaladását,
•
A nyár folyamán
nyesebbé kell tenni

szépítsük iskoláinkat"
mozgalmat.
Emeli
e mozgalom
jelentőségét,
hogy i r á n y í t á s é t a helyi
tanácsok
vették át. I g e n szép kezdeményezés
volt a deszki
tanács
versenykihí.
vása, amelyhez m á r számos község ü n k tanácsa bejelentette csatlakozását. Ez a m o z g a l o m m á r a muilt
évben is a legszebb eredményt mutatta f e l : a m u l t
év
októberéig
megyénkben 54 üzem, 38 tsz.
10
álllaxni gazdaság, 7 földlművesszövetkezet és 4 v á l l a l a t vett részt az iskolák
patronálésában,
melynek
eredménye m e g h a l a d t a a
300.000
forintot.

még
az

s z á m á n a k gyarapítása,

további

zeti

a

iskolák

létesítése,

diákott-

honi férőhelyek s z á m á n a k
az iskolák

renoválása,

felszereléseinek
pályák

emelése

régi

javítása,

lése, rendbehozatala,

elavult
kicseré.

kertek,

létesítése, stb.,

1952/53- tanévben m é g

kör.

sport-

hogy

az

otthonosabb,

barátságosabb iskolák v á r j á k
eredmé„Építsük, mekeinket.

gyer-

NAGY SIKERREL MUTATKOZOTT BE
A DUNÁNTÚLI
NAGYCIRKUSZ
' Kedden esto nagy
díszelőadással
mutatkozott be ú j műsorával Szeged dolgozóinak a D u n á n t ú l t Nagycirkusz. Szocialista
kultúrforradalm u n k fontos feladatainak megvalósulását segítik elő a cirkuszok, melyek ma m á r a mutt hasonló intézményeitől lényegesen
különböznek.
Céljuk
is más.
mint a
mullbar.
Nem a kizsákmányolásról, nem szomorú sorsukról akarják feledtelni a
dolgozókat,
hanem
szocializmust
építő hazánkban felfrissíteni,
szórakoztatva nevelni akarjak őket. A
Dunántúli Nagycirkusz
műsora —
ninint a keddesti bemutatkozás mutatta — sikeresen
szolgálta ezt
a
Célkitűzésit.
A változatos, színvonalas műsorból kiemelkedett a két
Athos kézegyensúlvozó. Gazdag Géza zsonglőr
n Seregély fivérek
zcnehumoristák
számai s Aida. a borotváló elefánt.
Hatásos volt n kél
Bonifác kozák
lovaglása, v a l a m i m a Négyessy-lánccsoport tatárt&nca. A humort a három Barabás képviselte. A zenekar
Solvmosl Lajos vezcfésévcl nagy sikert arattok. Kiemelkedő volt Hummer
Miklós
dobszáma és Lukács
hírfaművész szereplése.

D omániában
a Duna•*• Fekete-tengeri csatorna építkezésénél
idáig
is rengeteg szovjet
gép
dolgozott.
Legújabban
olyan
szovjet
gépeket
használnak
a nagy csatorna építésénél,
amelyek
jelentősen
meggyorsítják
és könnyebbé
teszik
a
munkálatokat.
Ezek
a
gépek a
hidromonilorok,
a nagyteljesítményű
víz.
sugárfecskendők,
amely*©
kel a csatornaépítő telepek
egyikén,
Mamáién
már munkába is
állítottak.
A hidromechaníkai
állomás központja
a Siut
Ghiol-tó
partján
fekvő
épület. Itt
dolgozik
az
óriási,
kétezer lóerős villanymotor,
amely a hatalmas
ssivalt yúberende.
zéet működteti.
A
szi.
vattyú
óránként
500
vagonnyi
vizet szív fel a
tóból és ezt a vizmennyinyiséget megfelelő vezetékeken át hatalmas nyo.
inassal továbbítja
a híd-

A Dunántúli
Nagycirkusz 16-ig
marad Szegeden és minden este 8
órai kezdetlel teljest műsort ad o
Marx-téren, vasárnap pedig két előadást rendez.
MNDSZ H I R E K
Kossuth Zsuzsanna csoport nöi'apot,
Szenderv Julla
csoport
taggyűlést
tart csütörtökön délután 0 órakor.

F á r t k i r e k

Értekezlet
a nyári kultúrogitációs
feladatokról

mamaiai
munkate.
lepen
ma már a
vagonok
kirakását
is
hidromonilorok
végzik. A
gépkezelők,
akiket
arrafelé csak egyszerűen
„a
béke tüzérjeinek'
neveznek, a
hidromonitorokat
a sinek mentén
helyezik
el. A
hatáhnas
gépek
előtt gördülnek
el a vagonok. A
hidromonilorok
nagyerejű
vízsugarait

ráirányítják
a
földdel,
homokkal,
vagy
kavicsesal megrakott
vagonokra. A vízsugarak
pillanatok
alatt
valósággal
Jciteprik"
a vagonok ra.
kományát.
Egyetlen
hid.
romonito-r
például
egy
pere alatt elvégzi egy 15
tonnás földdel rakott vagon
.,kirakodását".
Nemsokára
a csatorna,
építés
többi
munkahelyein is felállítanak
hidromechaníkai
állomásokat, hogy mennél
jobban
hasznosí'sák
a
szovjet
hidromonitorokat
a csatornaépítésnél.
A
hidromechaníkai
állomások fel.
állítása,
illetve a hidromonitorok
széleskörű felhasználása
nagymértékben meggyorsítja
a csa.
tornaépítés
ütemét, csökkenti az önköltséget
s
ugyanakkor
lehetővé teszi, hogy emberi
munka-

erőt takarítsanak
meg.
A hidromechaníkai
állomások teljes
berendezését a Szovjetunió
biztosította. A
Szovjetunió
szállította
a
szivattyúkat
működtető
villantnnolorokat, a
hidromonitorokat,
a vezetékeket, a nagyteljesítményű
iszapszivaty.
tyúkat.

Az űjszegedi
versenyuszodában
»
órai kezdettel úszóversenyt rendeznek népes mezőnnyel. A szabadtéri
színpadon reggel 0 órai
kezge 1 "*
Szegedi Épitűk-Szegedt Kinizsi ökölvívó mérkőzés, utána súlyemelő verseny lesz. A Tiszán szintén reggel 9
órai kezdette] csónak- és motorcsónak versenyt rendeznek.

VLSZ-KENDER SPORTHÍREI
Jólslkerült sportköri
napot tartott
a VL Sz. Kender, melyen különösen
a l ekeszakosztály
sportolói
nagyszámban vettek részt. Csonka Jánosné MHK előadó az MHK sportmozgalom jelentőségét méltatta. Bohata József sportköri elnök ismorte'.te a Hazai Fésűsfonó MHK felhívását.
továbbá tájékoztatta a jelenlevőket a
közeljövőben megtartandó „Békespartakiád" területi Úszóversenyről,
valamint a sportorvosi vizsgálat
fontosságáról.
Bejelentette Bohata elvtárs. hogy a sportkör elnöksége vándorzászlót ajánl fel a szakosztályok
MHK versenyére és kiosztotta a kerékpárosoknak, tekézöknek az elért
helyezéselkért Járó díjakat.
Bzailma István hosszútáv
futó
a

Vasárnap Sz. Petőfi—Kőbányai Lokomotív NB II.-es mérkőzés Szegeden
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M a délután fél 5 órakor az SZB i
elnökök,
kuttúrfe'elősök,
kutt'urcfoporíok politikai felelősei részére
a nyárt
kultúra,gilációs
feladatok
sikeres megoldása
érdekében
a
Városi Tanács
dísztermeben megbeszélést tartanak.
A z értekezleMSZT-HIREK
Belváros III. MSZT szervezete
Jú- ten a Szegedi Pártbizottság agi't. !
kiküldötte,
a'
nius 14-én este fél 8 órai
kezdettel prop. osztályának
műsorral egybekötött
táncestet ren- Megyei Tanács N é p m ű v e ' é s i Oszdez. Mindenkit szeretettel vár a ve- t á l y á n a k vezetője, v a l a m i n t a S Z O T
zetőség.
megyei kultúrnevelési felelős
is
A BÉKEIRODA HÍREI
résztvesz.
Felhívás a békeklflgyűlések előadóihoz és a békebizottsági titkárokhoz:
X A ZENEPEDAGÓGUSOK
MunkaJúnius 12-én este 7 órai kezdettel
a KIOSZ Vöröemorty-utcai helyiségé- csoportja Június hó 14-én, szombaton
ben előadást rendez a Városi Béke- este fél 6 órakor tartja évzáró hanga
Zenekonzervatórium
bizottság központi előadóval. Az elő. versenyét
adás anyaga n franciaországi esemé- nagytermébennyek és az Időszerű nemzetközi kér.
X BALO ISTVÁN meghalt. Temetédósok
Az előadás meghallgatására se m a fél 3-kor n Dugonlcs.temetőfelhívjuk a békeharcosok figyelmét. ben. Gyászoló család.

romonüorokhoz.
Ezek a
hidromonilorok
óriási
erővel fecskendezik a vízsugarukat
a
mérnökök
állal megjelölt
célpontokra. A vízsugár ereje alc.
kora, hogy mindent elseper, amit útjában
talál.
Sziklákat
tör a víz, magas partokat
omlaszt éa
percek alatt elsöpri, úgyszólván
, legyalulja"
a
csatorna fenékről
a felgyülemlett
közúzalékot,
vagy
kavicshalmazokat.

A mezőgazdaság
élenjáró
dolgozóinak
tiszteletére
nagyszabású
sportversenyeket rendeznek vasárnap
Szegeden. Á Lokomotív sportpályán
fél 10-kor Szegedi Honvéd II.—Makói Lokomotív labdarugó
mérkőzés
Zallik le; utána
atlétikai
verseny,
amelyen 100, 400 méteren és 4x1500
méteres váltóban megkísérlik az országos csúcseredmény
meglavtiását.

Az Ujszegedi Sz. Petőfi pályán Sz
Petőfi—Kőbányai Lokomotív NB TI-es
labdarugó
mérkőzést
rendeznek a
IDŰJARASJELENTÉS
kérésére fél 5
ór n i
Várható Időjárás vendégcsapat,
1952
kezdettel.
Előtte
háromnegyed
3-kor
csütörtök
estig:
Sz
Petőfi
Ifi—Mindszent
ifi
öszi
balJUNIUS
Felhőátvonulások,
többfelé,
főleg noki forduló első mérkőzése. Fél 2kor 8z. Petőfi—Sz. Honvéd mezítláészakon esö, eset- bas bajnoki. A főmérkőzés előtt és
leg zivatar. Mérsé- a szünetében a Petőfi tornászok MHK
CSÜTÖRTÖK]
kelt
délnyugati, próbát tartanak.
majd élénkebb nyugati,
északnyugati,
Szegedi a,sztam*niszezők sikere
szél. A hőmérséklet
Budapesten
északon alig változik,
délen
kissé
emelkedik.
A
Bp.
Vörös
Meteor országos ifjúVárható hőmérsékleti
értékek
az
ország területére
csütörtök
reggel: sági asztalitenisz versenyén, melyen
8—11; délben északon 19—22; délen több mint 600-an vettek részt,
a
22-25 fok között.
szegedlek kitűnően
szerepeltek. IfMOZI
júság! egyes versenyben 384 Induló
Szabadsáq: Furfangos fejedelem (Jú- közül Nagy L. (Sz.
Honvéd) kiváló
nius 18-ig).
győztesen,
Vörös
Csillag:
Egy ifjú házaspár asztalltenlszező kerül ki
harmadik helyezést Klénf a lvi (Sz. Petörténete (Június 18-lg).
Fáklya: Ez történt Szakenben (ma tőfi) fiatal, tehetséges versenyző szeUtoljára).
rezte meg.
Az előadások a mozikba® 6 és 8
órakor kezdődnek
SZÍNHÁZ
EGY tábori fújó eladó.
Klefnludy.u.
Délután fél 4: Cigánybáró. Ifjúsági 21. szám.
bérlet (15).
GYERMEKSZERETÖ,
bentlakó
főzőnöt
Este fél 8: Cigánybáró. Shakespeare
június 15-re felveszek.
Jelentkezni:
bérlet (15).
egész nap. Bocskay-u. 4. I. em, 2,
MUZEUM
ZSEMLYE József névre szóló IgazolMóra Ferenc-kiállltás; Koszta József ványok elvesztek. A megtaláló a kiképzőművészeti, fojlödéstörténoll
és
adóhivatalba'
adja le.
természetrajzi
kiállítások: héifő kimelegítő,
50
vételével naponta 9-től délután 3-lg, VÖRÖSRÉZ fürdőkád
súlyokkal, háromajtós
szombaton és ünnepnapokon 9-től J kg-os mázsa
szekrény, 2 drb modern fotel eladó.
óráig.
Párizsi-'krt. 48/b, emelet.
KÖNYVTAR
ELADÓ
női karóra,
nagy kutyaház,
Egyetemi: Délelőtt 10 órától este 8
szőnyeg,
baromfiketrec, nagy láda Cs
óráig
(Könyvkölcsönzést
12-től fi
egy férfi kerékpár. Liliom-u. 13. Éróráig).
Somogyit Délután 2-től 9-l» (Könyv. deklődni: délután 3-től.
HÉTÉVES elsőrendű, bötejfl hasastekölcsönzés: délután 2-től 7-ig.)
Gorkij (Horváth M.-u. 3. MSZT széli- hén, 5 hónapos üsző fiával és egy
Jó.
fiatal fejőskecsko eladó.
Újszeház):
Hétköznapokon
délelőtt 10-től
2-ig. délután 3-tól
7-lg.
Kónyvköl- ged, Brassói-U. 41.
csönzés.
PRÍMA gyermek sportkocsi ós babakelengye eladó.
Sztálin-krt. 20. II.
5/b.

SZIKLÁKAT T O R A VÍZ

A

Sportversenyek a mezőgazdaság élenjáró dolgozóinak tiszteletére

Értesítjük a Párttörténet és Politikai gazdaságtan
szak
felsőfokú
hallgatóit, hogy aki nem
vette át
az összefoglaló kérdéseket, az vegye ál a P á r t o k t a t á s H á z á b a n .
Értesíljük
a
Pártlörténeli szak
közép, és felsőfokán t a n u l ó elvtársakat, hogy folyó h ó 13-án, pénteken délután 6 órakor a Pártoktatás
H á z á b a n nyilvános konzultációt tartunk. A
konzultáció
témaköre
a
dialektikus ós történelmi materializmus.
,
Kérjük
az elvtársak
feltétlen
megjelenését.
Értesítjük a Politikai Gazdaságtan
szak középfokú hallgatóit, hogy
a
„Népi demokráciánk
útja"
cfmü
anyagból konferenciát
tartunk.
A
MÁV, a Szegedi és Ujszegedi Kender, valamint a
Városi Tanácsnál
14 -én. szombaton a megszokott helyen és időpontban, a többi elvtárs
részére 15-én, vasárnap
délelőtt
8
órakor a Párt oktatás H á z á b a n tartunk konferenciái.
A g i t . prop. osztály
Piros bőrtokok érkeztek.
Kaphatók a Pártbizottságon, a tudakozóban.

SZAKSZERVEZETI HIREK
A Háztartási Aikalmazottak
.Szakszervezete értesiti tagjait, hogy 12-én
délután 0
órakor előadást
tart a
(Szakszervezett Székházban „Az élet
keletkezése" címmel. Minden
szak.
táisnöt szeretettel vár a vezetőség.

Vörös Lobogó SE országos
atlétikai
versenyén az 5000 méteres íutásbaa
második helyen végzett.
A sportkör elnöksége
felhívja
aa
üzem összes dolgozóinak
flgyeimé.
hogy úszó, atlétika, tenisz,
asztalitenisz, teke. kosárlabda:
röplabda,
labdarugó, sakk,
torna,
kézilabda,
sporthorgász, sportrepülő, lövész, kerékpár és kajak szakosztályokba va'ó
felvételre lehet Jelentkezni
Bohata
József sportköri elnöknél.
A Június 21. és 22-én megrendezés,
re kerülő országos hármas
asztalitenisz csapatbajnokságra a aportkör
férfi és női csapatát Is benevezte. A
nagyszabású asztalitenisz versenyt a
Vörös Lobogó területi elnöksége rendezi meg a rókusi tornacsarnokban.

Járási labdarugó bajnokság

12. Bolástya
Röpabda
Szegedi

Butorértékesítő
Bajcsy

V,

eredmények

Lendület—Makói

3:0; Makói

Lokomotív

Lokomotív—Szegedi

Ken-

der 3:1; Makói Lokomotív—Vörös Meteor 3:0 (mind női mérkőzés volt.)
Makói Petőfi SK-Makól

OKISz 5 3

barátságos labdarugó mérkőzés, (szo*
port J.)
EGY használt
bőrkabátot
keresek
megvételre. Szent Miklós.u. 7.
FEHÉR, mély
gyermekkocsi
el B dó.
Szőregl-űt 80.
220 VOLTOS, 5 amperes
leszámoló
villanyórákat keresünk
megvételreÁllami Fiúotthon, Újszeged, Szőreglút 80.
DÉLMAG YARORSZAG
politika, napilap
Felelős szerkesztő é« kiadót
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség Szeged Len<n-u 11
Telefon: 35—35 és 40-80
Kiadóhivatal! Szeged. Lentn-u •>
Telefoni 31—18 és 35—00.
Csongrádtnegvel Nyomdaipari
Váhalat. Szeged
Felelős vezető: Vincze Gvfirgy

Bármilyen

Minőségi hálók,
konyhák,
festett bútorok
nagy választékban

10 29:12 18
11 28: 7 17
11 30:15 17
10 25:20 13
9 21:24 •11
9 23:18 10
9
11 14:27
8
8 16:13
S
11 20:21
4
9 12:37
e 8:19 2
visszalépett

1. Deszk
2- Mórahalom
3. Tápé
4. Algyő
5. Kübekháza
6. Oszentlván
7. Aeotthalom
8. Sándorfalva
9. Kistelek
10. UJszentivári
11. Szőreg

használt
bút

ort9

készpénzért is vásárol a B i z o .
m á n y i Áruház V á l l a l a t . Vétel,
eladás, csere.

kaphatók:

címek

Szeged,

Érdeklődés

beküldése:

Áruház. Szeged.

Zsilinszky.utca 19 sz.

linszky-utca

O T P . b e v állóhely.
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és

Bizományi
Bajcsy-ZsiTel.: 38.43.

Felhívjuk a nyúlíenyésztők Ügyeimét,
h o g y tenyésszenek
bátran sok nyulat,
mert a Prémesállattenyésztő
Vállalat
mindenlajtái
bármilyen
menynyiségben
szerződéssel, jó áron átvesz. Ha
szaktanácsra
van szüksége, Iorduljon
a

Prémesállaftenyésztő Vállalathoz
Budapest,

V.,

Sülő-u.

1.

Telelőn:

181-466,

383-180.

T? yy
hidromonitor,
- amelyet
csupán
egy ember kezel, naponta annyi munkál
végez
el, aminek
elvégzéséhez
ezelőtt 150 ember és 100
szekér volt
szükséges.
A /

Az egyik
hidromonito.
rista: Negeat
Musledin
dobrudzsai
születésű tatár gépész
ezer és ezer
romániai
munkás
gondo.
latát és érzését fejezte ki
szavakban,
amikor
Kelet
felé tekintve, ezt
mondotta:
— Onnan —
Sztálintól
jön a mi
boldogságunk.
Sztálin
segítségét
érez.
zük
mindenütt...

1

LEGJOBBAN ERTEKESITHETI
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