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Szeged Táros új belépő dolgozó p óraszíjainak felhívása
as egyénileg termelőkhöz
Móricz Zsigmond halálának 10. évfordulójára
megjelenik válogatott müveinek 1- kötete
Anyagtakarékossággal segítik elő harmadik negyedévi
tervük teljesítését a Szegedi Cipőgyár dolgozói

Jlnyagtakarékosság
Szilágyi Sándor esztergályos, a
Szegedi Vasmű szerelő műhelyében
talán nem is gondolt arra, milyen
nagyjelentőségű
szolgálatot tesz a
béke védelmének, amikor a hullaidékamyagokból jól használható szerszámokat készített. Nem számolgatta, hogy népgazdaságunk milyen
értékekhez jut azáltal, hogy anyagot
takarított meg, csak arra gondolt,
hogy ezekkel a szerszámokkal elő
lehet készíieni azokat a kocsikat,
amelyek szállítják az üzemekbe a
szenet, szállítják a dolgozóknak a
ruházatot, élelmet; egyszóval biztosítják gazdasági életünk vérkeringését. Ma már számtalan újítónk és
észszerűsílőnk van, akik az anyagtakarékossági javaslatukkal milliókat takarítanak meg az államnak és
ezek a milliók népgazdaságunkat
erősítik, a békéért folytatott kemény
harcunkat segítik.

-

békevédeleta

kább magukénak
érzik
a szerszámokat. amelyekkel dolgoznak,
a gé
peket. amelyek segítik őket
munkájukban
és az üzemeket, ahol termelnek. De nemcsak a
szerszámokat,
gépeket és üzemeket érzik magukénak, hanem magukénak
tudják
az
egész országot. Mélyen áthatja öken
a
szocialista
hazaszeretet,
amely
egyet jelent a dolgozó nép szeretetével,
országunk
sorsának,
jövőjé-

A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja
Központi Bizottsága titkárságának határozata
|

Moszkva,

augusztus

26.

(TASZSZ)

'A .Pravda" augusztus 26-i száma közti a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi BizotU,
sága titkárságának az összes területi és határterületi bizottságokhoz, valamint a szövetséges köztársaságok kommunista pártjai központi bizottságaihoz szóló következő határozatát:
A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) l ' á r t i á n a k Központi Bizottsága kötelességévé
leszi Ö n ö k n e k ,
lio } y széles körben vitassák meg az. é j ötéves tervnek és a párt szervezeti szabályzalának tervezetét
A
megvitatást lehetőleg az alapszervez*teknél kezdjék A megvitatásba be k < f vonni a párt összes
tágja'l
«
tagjelöltjeit
és biztosítani kel. a bíra ;<l teljes szabadságát. A partsajtónak m i n d a helyeslő,
m i n d a bíráló cikkeket közölni kell".

nek a törődésével. Nem mindegy
A .Pravda" szerkesztősége egyben felhívást intézett a pártszervezetekhez és az egyes elvtársakhoz,
már dolgozóink jórészénok az, hogy
vegyenek részt a kongresszus kérdéseinek megvitatásában és erre vonatkozó cikkeiket és megjegyzéseiországunk értékeit mire és hogyan
ket juttassák el a „Pravdá"-hoz.
használjuk fel. Mint a jó házigazda,
gondolnak arra, hogy vájjon menynyire hátráltat bennünket az, ha
gondatlanul
elherdált, elpazarolt
ÍV. Sz. Hruscsev elvtárs
beszámoló
jának
tézisei
anyagok helyett külföldről behozott
drága import anyagokkal kell dol- Moszkva,
azt a
paragrafusát, hogy pártunkban kétféle fegyelem
augusztus
26.
(TASZSZ) bályzatnak
goznunk. Bizonyítja ezt az a sok
hogy ki lehet van: egy a párttagok, egy pedig
A „Pravda"
közli N. Sz. Hrus- amely megszabja,
anyagtakarókossági újítás és külön- csev beszámolójának
téziseit az párttag, új megfogalmazásban szer- a vezetők számára. A párt nem bé,
böző javaslat, amelyet dolgozóink SZK(b)P XIX.
kélhet meg az ilyen uraskodó, pártkongresszusára a kesszük mag:
„2. A Szovjetunió Kommunista ellenes elképzeléssel. Ezt a hibát
Megyénk területén Is egyre job- az importanyagok helyettesítésére, következő címmel: „Módosítások
nyújtanak az SZK(b)P szervezeti
szabályzatáPártjának tagja lehet
minden határozattan ki kell irtanunk, miban szélesedik a takarékossági moz- vagy megtakarítására
dolgozó, aki nem zsákmányolja vel aláássa a párt. és az állami
gatom, amit Gazda Géza elvtárs kez- be. A hódmezővásárhelyi Mérleg- ban."
ki más munkáját, a Szovjetunió fegyelmet és ezzel komoly károAz SZK(b)P XIX.
kongresszusa
deményezett és indított el győzelmes gyár dolgozói például tetemes menypolgára, etisnnari a
párt pro- kat okoz a párt és az á'lam érdeútjára. A Rákosi Mátyás Művek nyiségű import.faanyagot takaríta- elé kerülnek átvizsgálásra a párt
nak
meg
azzal
a
javaslatukkal,
hogy
grammjáf
és
szervezeti
szabályza- keinek. A szervezeti szabályzatban
szervezeti
szabályzatának
kiegészíacélhengerművében egy, már haszhulladékából tései és módosításai. Ezeket a kitát, tevékenyen
segíti
ann-ik feltétlenül rá kell mutatni, hogy
nálaton kívül helyezett hengeráll- az import faanyag
megvalósítását, dolgozik a párt pártunknak egy fegyelme, egy törványba ugyancsak használaton kí- parkettát készítenek. Az Alkotmány, egészítéseket és módosításokat az
valamelyik szervezetében s vég- vénye van az össze® kommunisták
vüli hengereket szerelt és ezzel a műszak alatt közel 25 köbméter fa- tette szükségessé, hogy a szerverehajtja a párt minden határo- számára, függetlenül érdemeiktől és
géppel módot teremtett arra, hogy anyagot használtak fel így és 37 zeti szabályzat egyes pontjai elállásuktól és hogy a párt- és az
zatát.
az eddig beolvasztásra került buga- ezer forint megtakarítást érlek ei. avultak és a szervezeti szabályEnnél
még
nagyobb
jelentőségű
Seállami
fegyelem megszegése összezatnak
tükröznie
kell
azokat
a
A
párttag
fizeti
a
megállapívégeket elsőosztályú betongömbvasegyeztethetetlen a párttagsággal.
tott tagsági járulékot."
sá hengereljék ki. Egyedül ez az bestyén Endre vásárhelyi építész- pártépítés terén elért tapasztalatoKiderült, hogy sok kárt okoznak
a párt a XVIII.
A szervezeti szabályzatban anújítása többszázezer forint évi meg- mérnök javaslata, aki régebbi épít- kat, amelyeket
takarítást
eredményezett.
Gazda kezések faalkatrészei felhasználásá- kongresszus óta eltelj időben szer. nak kiemelése, hogy a párt tagja a pártnak azok a kommunisták, akik
lehet minden dolgozó,
aki nem — bár végnélkül hangoztatják al
Géza elvtárs és követői, köztük me- ban vezetett be újítást. Ezek fel- zett,
import fazsákmányolja ki más munkáját, aki párt iránti odaadásukat — valójágyénk újítói, anyagtakarékosságra használásával drága
törekvő dolgozói ötéves
tervünk anyagot takarítanak meg. Ez az 1. A p á r t ú j e l n e v e z é s é r ő l a Szovjetunió polgára — megszi- ban azonban elnyomják az alulról
lárdítja a párt elért vívmányait és jövő kritikát. A párt mindig haés m e g h a t á r o z á s á r ó l
nagyszerű
létesítményeit
segítik újílás országos viszonylatban szinkifejezi azt a tételt, hogy a kom- talmas jelentőséget tulajdonított az
megvalósítani. Valamennyi dolgozó tén százezreket és milliókat jelent,
és
a
p
á
r
t
l
e
g
f
ő
b
b
munista párt a munkásosztály, a önbírálat és különösen az alulról
tudja azt, hogy ötéves tervünk a ami viszont népgazdaságunkat erőfeladatairól
síti és a dolgozók életszínvonalát
dolgozó parasztság
és a dolgozó jövő bírálat fejlődésének a munléke terve, a szocializmus
építéséemeli.
kában, a hiú önteltség és a munértelmiség tagjaiból áll.
nek a terve és éppen ez lelkesíti a
Felmerült
pártunk
elnevezése
Az anyaglakarékossági mozgalom
tnegye élenjáró dolgozóit arra, hogy
Országunkban
a
szocializmus kában va'ó lálszatsiker elleni haircpontosabb meghatározásának szükminél
több olyan
anyag takarékos- tehát szerves része az ötéves ter- ségessége. A Szovjetunió Kommu- győzelmének
eredményeképpen ban mutatkozó hiányosságok feltárásának.
A tapasztalat azt bizosági javaslatot
terjesszenek elő és vünk sikeréért folytatott harcnak és nista (bolsevik) Pártját
célszerű megszűntek a kizsákmányoló osz- nyítja, hogy a bírálaj jelentőségévalósítsanak
meg, amik által
nagy kemény munkának. Minden dolgo- ezentúl a „Szovjetunió Kommunista tályok, ember embert nem zsákmáértékek takaríthatók
meg az állam- zónak feladata, hogy o Gazda-moz- Pártjá"-nak nevezni, figyelembevé- nyol ki. A szovjef társadalom ba- nek megmagyarázása egyedül nerfl
elegendő. Erélyes harcot kell folyés megvalósítfiak. Olyan értékeket, amelyek az galmat népszerűsítse
ve azt, hogy 1. a pártnak ez az ráti osztályokból áll. Megszilárdult tatni azok ellen, akik gátolják a
azokon
a
munkaterületeken,
6 meglátásuk nélkül veszendőbe sa
elnevezése — a „Szovjetunió Kom- a szovjet nép erköcsi és politikai bírálat fejlődését. Ezért a ezervementek volna és amelyeknek fel- ahova még nem jutott el. Nemcsak munista Pártja" — pontosabb el- egysége.
használása most löbb gépet, ruhát, úgy kell tekinteni anyagtakarékos- nevezés: 2. az utóbbi időben már
A kommunista pártra a kommu- zeti szabályzatban rá kell mutatni,
elnyomása súlyos
sági mozgalmunkat, mint amellyel
(élelmiszert jelent a dolgozóknak.
nista
társadalom építése terén há- hogy a bírálat
nem szükséges megtartani a párt
bűn és hogy az, aki elfojtja a bínéhány kiló, mázsa, vagy vagon
ruló
új
feladatok
megkövetelik,
Az anyagtakarékossági mozgalom anyaggal többet takaríthatunk meg. kettős nevét — a kommunistát és
rálatot, hivalkodással és magaszta',
hemcsak az ipari üzemekben talál- hanom esősorban úgy, hogy ez a bolsevikot — mivel a ,,kommun'6- hogy a párt tagja; fokozottan fele- lással helyettesíti, nem maradhat
ható meg, hanem a különböző nem mozgatom hazafias mozgalom, a bé. ta" és „bolsevik" sziavak ugyan- lősek legyenek a párt ügyéért. Ép- meg a párt soraiban.
pen ezért a párttagságról szóló paipari jellegű vállalatoknál. Megra- ke megvédésének a mozgalma. Mim azt a tartalmat fejezik ki.
Ezzel
kapcsolatban
meg kell
A párt szervezeti
szabályzata ragrafus javasolt új megfogalmazágadta a figyelmét ez a mozgalom ahogy már eddig is szép számban
hogy a párj tagja mondani, hogy a kommunisták egy
a szakmunkásokon és műszakiakon csatlakoztak a műszaki dolgozók az első fejezetének ez( a címet kell sa ráimitat,
köteles- az lehet, aki nemcsak elismeri a része körében az a káros vélemény
kívül az orvosoknak, egészségügyi anyaglakarékossági
mozgalomhoz, adni: „A párt, Párttagok,
és
szervezeti kapott lábra, hogy a párttagoknak
dolgozóknak is. A szegedi rendelő- — álljanak a műszaki dolgozók ez- ségeik és jogaik." Célszerű a párt. párt programmját
intézet sebészeti szakrendelésén pél- után is az anyagtakarékossági moz- tagok jogainak és kötelességeinek szabályzatát, hanem tevékenyen se- nem kell jelentést tenniök a párt
dául az augusztus 29.-i Alkotmá- galom élére minden üzemben és vál- tárgyalása előtt e fejezet első pa- gíti annak megvalósítását és vég- vezető szerveinek egészen a köznyunk ünnepére indult verseny- lalatnál. Az ő magasabb képzettsé- ragrafusában röviden meghatároz- rehajtja a párt minden határozatát. ponti bizottságig a munkában mutatkozó hiányosságokról. Nem ritSzovjetunió
Kommunista
szakaszban 2670 pólyát mostak ki gük segítse az üzemek valamennyi ni a
3. A p á r t t a g o k
kán fordul elő, hogy felelős funkés használtak fel újra sterilizálva dolgozóját javaslataik kidolgozásá- Pártját és legfőbb feladatait, necionáriusok akadályozzák a kom.
vezetesen:
kötelességeiről
a dolgozók. Ezzel darabonként 1 fo- ban és végrehajtásában.
munistákat abban, hogy a vezető
„A Szovjetunió
Kommunista
rint 50 fillért megtakarítva, közel
A' tapasztalat azt mutatja, hogy
Nem mondhatjuk az eddigi sikea központi bizottság
Pártja az egy nézetet valló kom- a szervezeti szabályzatban kimerí- pártszervek,
4.000 forint ériéket atftak vissza
munistáknak, a munkásosztály, a tőbben kell meghatározni a párt- előtt feltárják az ügyek kedvezőtaz intézetnek. Ugyancsak dicséretre rek ellenére sem azt, hogy a Gazdalen állását aezal az indokolással,
dolgozó pareztság és a dolgozó tagok kötelességeit.
méltó a szentesi kórház Röntgen- mozgalomban nincsenek hibák és
hogy ez állítólag akadályozza őket
értelmiség
tagjainak
szervezett,
hiányosságok.
Ez
a
mozgalom
náosztályán dr_ Udvardi László egyeMindenekelőtt be kell iktatnunk a munkában. Világos, hogy a párt
önkéntes harci
szövetsége.
A
temi magántanár nagyszerű csele- lunk még gyerekcipőben jár és fela párttagok
kötelességeiről szóló köteles kíméletlen harcot folytatni
Szovjetunió
Kommunista
Pártja
kedete. Az augusztus 20,-i verseny tétlenül szükséges, hogy minél alamegteremtette a
munkásosztály paragrafusba, hogy a párttag kö- az ilyen méltóságos urak ellen. A
alatt betanította a beosztottjait az posabban, nagyobb arányokban átszabályzatban jelenleg
és a dolgozó parasztság szövet, teles minden eszközzel őrködni a szervezeti
ú j készülékek kezelésére és segít- vegyük a Szovjetunió anyagtakaréségét, majd az 1917-e® Októberi párt egységén, mint a párt erejé- az szerepel, hogy a párt tagjának
ségükkel a sötétkamrát rendbehozlegfontosabb joga van
bármely nyilatkozattal
Forradalom
eredményeképpen nek ós_ hatalmának
kossági tapasztalatait. Csak így isták, a régi Röntgen-készüléket pefeltételén. A párt egységén
való bármely
pártfórumhoz
fordulni,
megdöntötte
a
kapitalisták
és
a
dig áthelyezték új helyiségbe, ami- merhetjük fel a nálunk ezen a téőrködés
a
párttag
legelső
kötelesegészen a
központi bizottságig.
földesurak hatalmát, megszervezren
mutatkozó
hibákat.
Az
anyagsége.
Ezért
teljesen
helyes
lesz,
által nemcsak 3.500—4000 forintot
te a proletariátus
diktatúráját,
Mint látható ez nem elégséges. A
takarítottak meg az államnak, de takarékosság ugyanis megyénk terümegszüntette
a kapitalizmust, ha a párttaigok kötelességeinek fel- szervezeti
szabályzatban rá kell
éjt-nappalá levő lelkes munkájuk- letén főleg olyan munkaágakban
megsemimisítette az embernek em- sorolása ezzel az alapvető köteles- mutatni, hogy a párttagnak nemkal elérték, hogy a betegek ellátásá- terjedt el, ahol az anyaglakarékosber által való kizsákmányolását, séggel kezdődik.
csak joga, de kötelessége is szeHogy még magasabbra emeljük mélyekre való tekintet nélkül köban a készülékek áthelyezése miatt ság könnyebben elérhető. Különö
s biztositottai a szocialista társaa
párttagság
élenjáró
szerepét
a
dalom felépítését.
sem törtónt semmi zavar.
zölni a vezető pártszervekkel egésen eredményes ez a faiparnál, ilkommunizmus építésében és aktivi- szen a központi bizottságig a munHasonló kiváló teljesítmény a letve a fával dolgozó munkaterüle
A
Szovjetunió
Kommunista tását a
pártszervezetek életében
Pártjának
ma legfőbb feladata, és munkájában mutatkozó hiányos- kában észlelt hiányosságokat, azokszegedi fűtőház dolgozóinak a fel- teken, valamint a vasipamak abban
kal 6zemben pedig, akik megakahogy a szocializmusból a kom- ságok és káros jelenségek
elleni
ajánlása, akik anyaglakarékosság- a részében, ahol sok a hulladék.
munizmusba való fokozatos
ét. harcban, a párttagok kötelességei- dályozzák a párt tagját ennek a
ból és az őszi csúcsforgalom sike- Feltétlenül el kell érnünk azt, hogy
menet útján felépítse a kommu- ről szóló paragrafust új pontokkal kötelességének a teljesítésében, a
szervezeti
szabályzatban ki kell
nista társadalmat,
szüntelenül kell kiegészíteni.
rének az érdekében elvállalták, hogy necsak ezeken a területeken,
de a
mondani, hogy az ilyen személye,
emelje a társadalom anyagi és
a beérkező fulókocsik futójavítását munka minden részében, minden icMegjegyzendő, hogy nem kevés ket szigorúan meg kell büntetni,
kulturális színvonalát, az intera módját
az
még aznap elvégzik és a kocsikat rülefén megtaláljuk
akaratának megszenacionalizmus és az egész világ olyan párttaig van, aki formálisan, minj a párt
h
Műszaki
visszaadják a forgalomnak. Felbe- anyagtakarékosságnak.
,
dolgozóival való baráti kapcso- passzívan kezeli a párthatározatok gőit.
vezetőink
az
egyre
nagyobb
számban
latok magteremtésének szellemé- végrehajtását. Ez nagy hiba, amely
csülhetetlen nagy szolgálatot teszA továbbiakban nagy hiba —<
ben nevelje a társadalom tagjait, ellen a pártnak határozottan har- amely elterjedt a kommunisták egy
nek a szegedi fűtőház dolgozói e jelentkező újítókkal együtt vizsgálállandóan erősítse a szovjethaza colnia kel], mert a kommunisták- része között — az igazságnak a
felajánlások
teljesítésével,
mert ják meg azokat a munkaterületeket,
aktív
védelmét
ellenségeinek' nak a párthatározatok iránt elfog- part előtt való eltitkolása, a nem
ahol
még
eddig
nem
tudtak
elérni
nemcsak sok időt, de sok anyagot is
agressziv
cselekedeteivel szem- lalt ilyen álláspontja
gyengíti a igaz, nem becsületes magatartás a
anyagmegtakarítást,
bár
ennek
a
ben."
megtakarítanak a kocsik gyors japárt harckészségét.
A szervezeti párttal szemben. Vi'ágos, hogy a
vításával. Ezt a vállalásukat a mai lehetősége megvan. Csak a további
Az előadottakkal kapcsolatban a szabályzatban rá kell mutatni, hogy párt nem tűrhet soraiban csalókat,
gondos, lelkiismeretes munkával ér- szervezeti szabályzatnak ne legyen a párttagok kötelesek tevékenyen mert az ilyen emberek aláássák a
nap'g is teljesítik.
harcolni a párthatározatok megva- Part iránti
hetjük el, hogy a kommunizmus! bevezető része.
bizalmai, erkölcsileg
A dolgozóknak ez a lelkes mun- építő szovjet dolgozók példájára
lósításáért és hogy a kommunis- szétzüllesztik
a kommunisták soA szervezeti szabályzatban
kája, a százezer és millió forinto- mind nagyobb és nagyobb eredmé- 2. K i l e h e t a p á r t t a g j a ? táknak a párthatározatokhoz való , rait
passzív és formális viszonya össze- feltétlenül rá kell mutatni, hogy a
kat megtakarító anyagtakarókossági nyeket mutathassunk fel ennek a
Hogy a kommunista párt tagjá- egyeztethetetlen a párttagsággal.
kommunista hazug magatartása a
mozgalma azt bizonyítja, hogy a dol- mozgalomnak a területén és segít- nak megtisztelő címét és jelentőA másik hiba, ami előfordul pár. párttal szemben, a párt fé'revezegozóknak
egyre inkább
megváltozik hessük elő ötéves tervünk teljesí- ségét még
magasabbra
emeljük, tunkban az, hogy a kommunisták tese, a legsúlyosabb bűn és össze.
javasoljuk, hogy a szervezeti sza- egy része helytelenül azt húszig egyezteihetetlen
n viszonyuk a munkához. Eaurq in- tésének sikerét.
a párttagságéiul-
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sa végre a pártnak a káderek he- évig húzódik. A párt nem törődhet
Amellett sem lehet elmenni, hogy
kommunista pártja központi bízott?
10. A p á r t
lyes — politikai és szakmai kép- bele ebbe a hiányosságba. Meg kell
a kommunisták körében elég szésága irodájának.
k
ö
z
p
o
n
t
i
b
i
z
o
t
t
s
á
g
a
zettségük szerinti — kiválogatá- javítani a pártszervezetek munkáját
les körben elterjedtek a politikai
Végül a helyi pártszervezetek mun?
és a h e l y i p á r t s z e r v e k kájában mutatkozó hibák idejekosára: vonatkozó utasításait. Ezek- a tagjelöllek körében és fokozni keli
könnyelműség és meggondolatlannek az utasításoknak megsértése, maguknak a tagjelölteknek felelős,
apparátusáról
ság megnyilvánulásai,
& párt- és
rán való kijavítása céljából, úgya funkcionáriusok
kiválogatása ségét tagjelöltségi idejükért.
államtitok kifecsegése. A politikai
szintén a munkájukban felgyüíemiő
Mint
a
tapasztalat
mutatja,
a
cimhoraság, személyes ragaszkoéberség kötelező minden kommupozitív tapasztalatok figyelembevéte„TAGJELÖLTEK"
dás. egy vidékről való származás,
nistára nézve,
minden munkahearra
Ezzel kapcsolatban a szervezeti pártapparátus felépítése a helyzettö lének biztosítása érdekében
családi kötelékek
alapján, ösz- szabályzat fejezetébe fel kell venni és a konkrét viszonyoktól függően kell kötelezni a területi, a határtelyen, minden körülmények között.
megváltozik. Ezért célszerű eltekin. rületi pártbizottságokat és a szövetA 6zervezeti szabályzatban
ezzel ] szoférhetetlen a párttagsággal." a következő kiegészítést:
teni attól, hogy a szervezeti szabály- séges köztársaságok
kapcsolatban W j kell Írni, hogy a
kommunista
2 A szervezeti szabályzat „A
„A pártszervezet köteles segít- zatban meghatározzuk, milyen inté- pártjának központi bizottságát, hogy
párt tagja köteles megőrizni a párt- PART. PARTTAGOK, KÖTELESSÉséget
nyújtani
a
tagjelölteknek,
ző
szerveket
és
osztályokat
szervezás az államtitkot és hogy ennek GEIK ÉS JOGAIK" fejezetében elő
munkájukról rendszeresen tájékozhogy előkészüljenek
a pártba zünk a párt központi bizottságában tassa a párt, központi bizottságát és
kifecsegése bűn a párttal szemben ke" írni a következő kiegészítésevaló belépésre. A jeJöltségi idő le- és a helyi pártszervekbenés összeegyeztethetetlen a párttag- ket fs:
meghatározott határidőn belül jelenteltével a pártszervezet köteles
sággal.
tést küldjön tevékenységéről a köza) fel kell venni a szervezeti
taggyűlésen foglalkozni a tagje11. A h e l y i
ponti bizottságnak,
Végül el kell ismerni, hogy 6ok szabályzatba a köveikező cikkelyelölt ügyével. Ha a tagjelölt a pártpártszervezetek
párt-, szovjet- és gazdaság szerve- ket:
A kifejtettekből kiindulva elengedszervezet által elfogadhatónak el„11. Az alapszervezet nem hozzetben nagy hiba a káderek kiváf
e
l
a
d
a t a i n a k p o n t o s a b b hetetlen, hogy a szervezeti szabályismert
okból
nem
felelt
meg
kelhat
határozatot
olyan
kommunislogatásának
helytelen módszere,
zatnak a
helyi pártszervezetekről
meghatározásáról
lőképpen
a
követelményeknek,
tának a 'pár ból való kizárásáról,
amikor ezt a kiválogatást a baráti
szóló fejezetébe a következő kiegéakkor
az
alapszervezet
legfeljebb
aki a Szovjetunió Kommunista
kapcsolatok,
személyes ragaszkoA párt szervezeti szabályzata a szítéseket és módosításokat iktasegy évre meghosszabbíthatja je- helyi pártszervezetek feladatait és
Pártja Központi
Bizottságának
dás egy vidékről való származás,
suk be:
lölti idejét. Olyan esetekben vi- funkcióit — mint a tapasztalat muvalamely szövetséges köztársaság
csa'ádi kötelékek alapján végzik.
1. A szervezeti szabályzatnak a
szont, amikor a jelölti idő alatt tatja — nem tükrözte vissza teljes
kommunista pártja központi bizottVilágos, 'hogy a
funkcionáriusok
helyi pártszervek és alapszervezekitűnt,
hogy
a
tagjelölt
személyi
ságának,
határterületi,
területi,
ilyen kiválogatásának semmi köze
mértékben. Ezzel kapcsolatban elen- tek kötelességeiről szóló paragrafutulajdonságainál fogva nem mél- gedhetetlen, hogy kiegészítsük
körzeti, városi vagy kerületi bi6 incs a pártunk által elfogadott ela saiban kiegészítőlég rá kell mutattó a párttagságra, a pártszervezet szervezeti szabályzatnak a
zottságának tagja.
vekhez és kárt okoz a pártnak. A
helyi, ni, hogy ezek biztosítják a párt utahatározatot hoz a jelöltnek a tag- pártszervezetek feladatait
szervezeti
szabályzatban rá kell
A szövetséges köztársaság kommeghatá. sításainak maradéktalan teljesítését,
jelöllek közül való kizárásra."
mutatni,
hogy a párttag köteles
munista pártja központi bizottsározó cikkeit, rámutatva, hogy a szö- a pártszerű bírálat és önbírálat fejpontosan teljesíteni a pártnak a
ga, a határterületi, területi párt- 6. A p á r t k o n g r e s s z u s a i vetséges köztársaságok kommunista lesztését és a kommunisták nevelékáderek helyes — politika* és,
bizottság, a körzeti pártbizottság, és a k ö z p o n f l b i z o t t s á g pártjának központi bizottsága, a ha- sét a hibák elleni engesztelhetetlen,
szakmai képzettségük
szerinti —
városi, kerületi pártbizottság tagtárterületi, a területi, a kerületi, a ség szellemében, irányítják a marxteljes ülései
kiválogatására
vonatkozó útmutajának a pártbizottság vagy a pártvárosi és a körzeti pártbizottságok izmus-leninizmus tanulmányozását a
ö
s
s
z
e
h
í
v
á
s
á
n
a
k
tásait és a szervezeti szabályzatba
tagok sorából való kizárásról az
biztosítják a párt utasításainak ma- párttagok és a tagjelöltek körébpn,
időszakairól
be kell venni, hogy ezeknek az útillető bizottság teljes üiése a szardéktaian végrehajtását és irányít- szervezik a politikai
felvilágosító
A tapasztalat azt mutatja, hogy ják a helyi szovjet, valamint társamutatásoknak a megsértése összevazatok kétharmad
többségévej
munkát a párttagok és a tagjelöltek,
a
párt
kongresszusai
és
a
párt
közegyaztethetelen a párttagsággal.
dönt.
dalmi szervezetek tevékenységét az körében és ellenőrzik, hogyan sajá12. A Szovjetunió Kommunista ponti bizottsága teljes ülései ösz- ott lévő pártcsoportokon keresztül. títják el a párttagok és tagjelöltek
Az
elmondottakból
kiindulva
Pártja Központi Bizottsága tág- szehívásának következő időszakait A szervezeti szabályzatnak
vissza a marxizmus-leninizmus alapismereSzükséges:
jának a központi
bizottságból célszerű megállapítani:
kell tükröznie, melyek a pártszer- teit, megszervezik a dolgozók kom1. új megfogalmazásban kifejteni
vagy a párttagok sorából való
nevelésével
kapcsolatos
a szervezeti szabályzat megállapíA
párt rendes
kongTeszusát vezetek feladatai a pártszerű bírá- munista
kizárásáról
a
pártkongresszus négyévenként legalább egyszer hív- lat és önbfrálát fejlesztésében és nz- munkát, irányítják a helyi szovjet
tásait a párttagok kötelességeiről,
vagy — kéjt kongresszus közli ják össze:
zai kapcsolatban, hogy a kommu- és társadalmi szervezetek tevékenymégpedig:
időben — a Szovjetunió Kommu„3. A l'ARTTAG KÖTELESSÉGE,
a párt központi bizottságának tel- nistákat a párt és az állam munká- ségét az ott lévő pártcsoportokon kenista pártja Központi Bizottságá- jes ülését hónaponként legalább jának hiányosságaival szembeni en- resztülJHJGY:
nak plénuma határoz, a plénum egyszer hívják össze.
gesztelhetctlenség szellemében nevel2. Ki kell egészíteni a szervezeti
a) állandóan őrködjék a párt
tagjainak kétharmad
többségéjék. A szervezeti szabályzatban olyan szabályzatnak a helyi pártbizottsáegységén, mint a párt erejének és
vel. A kizárt központi bizottsági
fontos feladatokat is kell a párt- gok végrehajtó szerveiről szóló 42,
7. A z összszövetségi
hatalmának legfontosabb feltétetagot automatikusain a központi
szervezetek elé tűzni, mint a dolgo- paragrafusát a következő tétellel:
lén;
p
á
r
t
k
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n
f
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e
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l
bizottságának az a póttagja vál'ja
zók kommunista nevelése és a marxb) tevékenyen harcoljon a párt„A területi, határterületi pártfel, aki a kongresszuson a köztanulmányozásáhatározatok végrehajtásáért. Nem
A párt szervezeti szabályzatának izmus-leninizmus
bizottságokban, a szövetséges központi
bizottság
póttagjainak
megnak
irányítása
a
párt
tagjai
és
a
elegendő, hogy a párttag csupán
tervezetében nem szerepelnek előtársaságok kommunista pártiának
választásakor megállapított sor- írások az össz-szövetségi pártkonfe- tagjelöltek körében, különösen szem
egyetértsen a párt határozataival:
központi
bizottságában titkársárend szerint következik."
kö elesége, hogy harcoljon e harenciákról. A jelenlegi körülményeik előtt tartva, hogy a marxizmus-legokat szerveznek a folyó kérdések
ninizmus
propagandájának
megszertározatok
megvalósításáért,
A
között nincs szükség össz-szövet&égi
megvízscá'ására és n végrehajtás
kommunisták passzív és formális 4. A p á r t t a g o k j o g a i r ó l
pártkonferenciákat összehívni, mert vezése még mindig nem kielégítőellenőrzésére. A titkárság az e1 foviszonya a
párthatározatokhoz,
a párt politikájának megérett kérTovábbá, a folyó kérdések még
gadott határozatokról jelentés; t"sz
A jelenlegi szervezeti szabályzat- déseit meg lehet vitai ni és a közgyengíti a párt harcképességét és
operatívabb megvizsgálása érdekéa területi, határterületi pártbizottban
bizonyos
mértékig
szűkítették
ezért öszeegyeztetheiclilen a pártponti bizottság teljes ülésein.
ben és annak biztosítására, hogy a
ság,
a szövetséges köztársaság
és pontatlanul fogalmazták meg a
tagsággal;
végrehajtás ellenőrzését jobban megkommunista oártia központi bipárttagok jogait. A.jelenlegi szer- 8. A p o l i t i k a i i r o d á n a k
szervezzék, n szervezeti szabályzatzottságit irodáiáriak"
c) mutasson példát a munkában, vezeti szabályzat három pontját fel
ban elő kell írni, hogy a szövetsé- A szervezeti szabályzatnak ugyanelsajátítsa munkájának techniká- kell cserélni a következő megfogala párt központi
ját, szüntelenül emelje munkájá- mazással:
b i z o t t s á g a e l n ö k s é g é v é ges köztársaságok kommunista párt- ebben a cikkelyében rá kell mutatjának központi bizottságában a ha- ni, hogy a területi, a határterületi
ban szakmai képzettségét;
„4. A PÁRTTAG JOGA. HOGY
való átalakításáról
tárterületi és területi
pártbizottsá- pártbizottságok és a szövetséges közd) állandóan erősí.se kapcsold
a) részt vegyen a pártgyűlésegokban titkárságok létesüljenek. An- társaságok kommunista
pártjának
tail a tömegekkel. Idejében reaCélszerű,
hogy
a
politikai
irodát
ken vagy a pártsajtóban a párt
nak megnkadályozása
érdekében, központi bizottsága három titkárral
gáljon a dolgozók igényeire és
politikai kérdéseinek szabad és a párt központi bizottsága elnöksészükségleteire,
megmagyarázza
gévé alakítsák át, amelyet a köz- hogy a területi, határterületi párt- rendelkezik
tárgyilagos megvitatásában;
bizottságok irodáját és a szövetsé3. Ki kell egészíteni a szervezeti
a pártonkívüli tömegeknek a párt
b) a taggyűléseken
bármely ponti bizottságnak a teljes ülések ges
köztársaságok
kommunista szabályzat 43. paragrafusát
a"3',
pohiikáját é;t halászatait, s -smközötti munkája irányítására szerpártmunkást megbíráljon;
pártja központi bizottsága
irodáját hogy a területi bizottság, a határlékezetébe vésse, hogy pártunk
veznek,
mert
az
„elnökség"
elneve.
c) részi vegyen a pártszervezefelcserél iék a titkárságokkal.
há- területi bizottság, a szövetséges közereje és legyözhe:etlen®ége a néptek választásában mint választó zés jobban megfelel azoknak a romra kell csökkenteni a titkárok
társaság kommunista
pártja * köz.
pel való eleven és elszakíthatatlan
funkcióknak, amelyeket a politikai
és váliszlható;
számát és kötelezni kell a titkársá- penti bizevttsága rendszeresen tájé.
kapcsolatban rejlik;
d ) személyes meghallgatást kö- iroda jelenleg ténylegesen végez. gokat arra. hogy nz elfogadott hakeztatja az SZKP Központi Bizotte) emelje öntudatát, sajátítsa el
veleljen mindazokban az esetek- Ami a központi bizot ság szervező tározatokról ielentést tegyenek
a ságát és a megállapított haláridőka marxizmus-leninizmus alapjait;
munkáját
illeti,
amint
a
gyakorlat
ben. amikor az ő tevékenységéről
területi, határterületi pártbizottság, ben tevékenységéről jelentést ad a
f) megtartsa a párt- és állami
vagy magatartásáról hoznak dön- bebizonyította, célszerű ezt a mun- valamint a szövetséges köztársaság
központi bizottságnak.
fegyelmet, amely egyaránt kötelekát
egy
szervben,
a
titkárságban
tést;
ző minden párttagra. A pártba®
e) bármilyen kérdéssel és bead- összpontosítani, ezért a továbbiakban
12. A szövetséges k ö z t á r s a s á g o k
nem lehet kétféle fegyelem: rr.ág
vánnyal forduljon a párt bármely a központi bizottság szervező irodáa veze.ök és más az egyszerű
k o m m u n i s t a p á r t j a k ö z p o n t i bizottsága?
szervéhez, beleértve a Szovjet- ja megszűnik.
párttagok számára, A pártban
Ezzel kapcsolatban a szervezeti szaunió Kommunista Párja Központi
a határterületi pártbizottságok, a területi,
egy a fegyelem, egy a törvény
bályzat 34. cikkelyét a következő
Bizottságát is."
minden kommunistára nézve, érmegfogalmazásban kell kifejteni:
a k ö r z e t i , a v á r o s i és a k e r ü l e t i p á r t b i z o t t s á g o k
demeitől ós tisztségétől függetle„A Szovjetunió
Kommunista
5. A t a g j e l ö l t e k r ő l
teljes ülése összehívásának i d ő s z a k a i r ó l
nül. A párt- és az állami fegyePártjának Központi
Bizottsága
lem megszegése súlyos hiba. amely
A pártszervezetek
munkájának
megszervezi a központi bizottságCélszerű, hogy a párt szervezeti nak, a határterületi pártbizottságnak,
kárt okoz a pártnak, s ezért ösz- komoly hiányosága, hogy rosszul
nak a teljes ülések közötti munte'jes
Ezeegycztclheletlen a párttagság- segí ik a tagjelölteket a pártba való
kája irányítására az elnökséget, szabályzatában előírjuk a szövetsé- a területi pártbizottságnak
gal;
belépésre irányuló előkészületben és
a folyó ügyek, főleg a párthatáro- ges köztársaságok kommunista párt- ülését kéthavonként legalább egyg) fejlessze nz önbírálaiot és nz nem foglalkoznak személyi tulajdonzatok végrehajtása ellenőrzésének ja központi bizottsága, a határterü- szer hfvják össze;
alulról jövő bírálatot, tárja fe! és ságaikkal. A tagjelöltségi idő gyakmegszervezésére és a káderek ki- leti, területi, kerületi, városi és kör.
a körzeti pártbizottság teljes üléigyekezzék kiküszöbölni munkája ran üres formasággá válik és a tágválogatására pedig a titkársá- zeti pártbizottságok
teljes ülései sét legalább másfélhavonként
egyhiányosságait, harcoljon a mun- jelöltek jelentékeny részénél több
got."
összehívásának
következő
határ- szer hfvják össze;
kában a látszatsiker, az önteltség
időit:
és az önelégültség ellen. A bí9. A p á r t e l l e n ő r z ő b i z o t t s á g n a k
a városi és a kerületi pírtbizottrálat elfojlása súlyos bűn. Aki
A szövetséges köztársaságok kom- ság teljes ülését havonként legaiább
a párt központi bizottsága melleit m ű k ö d ő
elfojtja a bírálatot, s hivalkodúsmunista pártja központi bizottságá- egyszer hívják összep á r l e l l c n ő r z ő bizottsággá való átszervezéséről
sal és magaszlalással helyettesíti,
az nem maradhat meg a párt
Annak érdekében, hogy fokozzák a
szervezi a párteilenőrzö bizottsá13. A p á r t t a g o k és t a g j e l ö l t e k t a g d í j á r ó l
soraiban;
pártellenzőrzö bizottság sze. epét a
got.
h.) személyekre való tekintet pártfegyelem megszegő- és • z azon
A párt központi bizottságának
A szervezeti szabályzatban feltétIiavi 500 rubelig fél százalék;
nélkül közöje n párt vezető szer- esetek elleni harc terén, amelyekpártellenőrző bizottsága:
lenül elő kell frni a párttagok és
501 —1000 rúbel közt egy százaveivel — egészein a központi bi. ben a kommunisták nem kielégítően
al ellenőrzi, hogyan tartják meg tagjelöltek havi tagdíjának csökkenzot'ságig — a munkában észlelt ft "jesít'k kötelességeikei, ce. szerű a
lék; 1001—1500 rúbel közt mása párt tagjai és tagjelöltjei
a tesére vonatkozó módosítást és ezzel
hiányosságokat.
A
párttagnak páitellenörzö bizottságot átszervezni
fél százalék; 1501—2000 rúbel
kapcsolatban új szövegezésben kell
nincs joga, hogy eltitkolja a rend- A párt központi bizottsága mellett
pártfegyelmet, felelősségre venja megfogalmazni a szervezeti szabályközt két százalék; 2000 rúbclon
ellenességeket, s közömbösen vi- ••.lökődő pártellen őrző bizottsággá é
azokat a kommunistákat,
akik zat 70. és 71, paragrafusát, mégfelül három százalékselkedjék a párt és az állam ér- lé'rehozni a helyszínen a hriyi párt-s
megszegik a
párt programmját, pedig:
dekelt sértő, helytelen cselekede- szervektőt független
71. A tagjelöltek soraiba lépők
párt- enőrző
,,70. A párttagok és tagjelöltek
szervezeti szabályzatát, a párt- és
tekkel szemben. Azt, aki akadá- hoottsági helyi
belépési díjként havi keresetük két
meghatalmazottak
havi
tagdíja
—
a
kereset
százaléaz állami fegyelmet, valamint azolyozza a párttagot e kötelessége i".ezményét. Á párteilenőrzö bizottszázalékát fizetik".
kában — a következő:
teljesítésében, mint a párt aka- ságra kell bízni annak ellenőrzését,
kat akik vétenek a párterkölcs elratának megszegőjét, szigorú bün- I ogy hogyan tartják meg a párttá
len, (félrevezetik a pártot, nem
tetéssel kell sújtani;
gok és tagjelöltek a pártfegyeimet,
becsületesek, vagy nem őszinték a
i ) őszinte és becsületes legyen rá kell bízni a párt prograromjának
párt iránt, rágalmazók, bürokraMóricz Zsigmond halálának 10. évfordulójára
a párihoz. ne l i k o l j a el és ne szervezeti szabályzatának, a párterták. magánéletükben laza erköL
forgassa ki az igazságot. Az a kölcsnek megsértésében vétkes kommegjelenik váiogaioll műveinek I. kötete
csűek, stb);
párttag, aki nem mond igazat és munisták felelősségrev-mását és ?
b) megvizsgálja az egyes szövetbecsapja a Jtárlot, a legnagyobb szövetséges köztársaságok kom miMóricz Zsigmond halálának 10.
A Szépirodaimi Könyvkiadó a ma.
bűnt követi cl, s nem maradhat n-sta pártja központi bizottságának
séges köztársaságok
kommunista évfordulója alkalmából a Szépiro- gyar klasszikusok sorozatban ebben
meg a párt soraiban;
a párt határtcrü'eti és területi bipártja központi bizottságának és dalmi Könyvkiadó megkezdi Móricz az évben kiadja Móricz Zsigmond
j) megőrizze a párt- és áílnm- zottságainak a pártból való kizárás
a határterületi vagy területi párt- Zsigmond váltogatott műveinek ki- „Rokonok" című regényét és ,.Elepártbüntetésekről
szóló
hati'kot, legyen politikailag éber- s és
bizottságoknak a pártból való ki adását A sorozatot 20 kötetre ter. tem regénye" című önéletrajzi műtározatai
ellen
beadott
fellebbezések
vése emlékezetébe, hogy a komzárásokról és a pártbiintclésekről vezik és egész vászon kötésben, il- vét.
munisták ébersége minden mun- megvizsgálását- Az említettekből kiszóló
határozatai ellen
beadott lusztrálva kerül kiadásra. A sorozat
kahelyen és minden körülmények irdu'va a szervezeti szabályzat 35
A Művelt Nép Könyvkiadó megelső köteteként a „Boldog ember"
új
megfogalmazásban
fellebbezéseket.
között szükséges. A párt- és ál- cikkelyét
című regény jelenik meg. Ez évben jelenteti Móricz Zsigmond irodalmi
lamtitkok kifecsegése bűn a párt- kell kifejteni, mégpedig:
A köztársaságokban, határterü- kerül kiadásra Móricz Zsigmond vá- tanulmányait,
valamint
Kozocsa
tal szemben, s összeférhetetlen
leteken
és
területeken a helyi logatott műveinek II. kötete is, mely Sándor bibliográfiai összeállítását
„A
Szovjetunió
Kommunista
a párttagsággal;
pártszervektöl független
megha- válogatott ifjúkori novelláit tártai, .Móricz Zsigmond iroda-Imi mun.
Pártjának Központi Bizottsága a
k) bármely helyen, ahová a
talmazottai vannak,.'!
-- - ötázza, ^Elbe+zélései; L." £Wm&
központi bizottság melletj megpár* áUíieiiá, icAáületlenül hajtkássága" címmel,
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SZEGED VAROS Ül BELÉPŐ DOLGOZÚ PIRISZIIRIMIX FELHlVfiSA
AZ EGYENILEG IERMcLOKHÜZ
Hírt adtunk máx arról a „Délmagyarország"-ban, hogy a szegedi
•termelöcsoportokbai az elmúlt héten
többszáz dolgozó paraszt lépett be.
Ezek a dolgozó parasztok saját tapasztalataik alapjá.n győződtek meg
arról, hogy érdemesebb
közösen
gazdálkodni. Belépésük alkalmával
nem feledkeznek m e g arról, hogy
felhívják a többi, még egyéni paraszttársaik figyelmét arra, hogy
jobban járnak, saját maguk, családjuk érdekében cselekszenek, ha
belépnek a tszcs-be. Felhívásuk
a
következő:

DOLGOZÓ
PARASZITÁRSAINK!
Mi sem máról holnrvpra
határoztuk el, hosszasan megfontoltak:
érdemes-e belépni a termelőszövetkezetbe. Több év tapasztalatai
győztek
meg bennünket.
Ma már többé-kevésbbé ismerjük a
termelőszövetkezeti gazdálkodást
a
környékünkben
működő termelőszövetkezetek
példája nyomán. tehát már nem ismeretlen előttünk a szövetkezeti üt.
Láttuk. hogy milyen nehézségekkel küzdöttek meg, de azt is láttuk: lekiizdőlték a nehézségeket s ma
már
összehasonlíthatatlanul
jobban
járnak azok, akik a
termelőszövetkezetiekben dolgoznak, mint az egyénileg
dolgozó
parasztok.
A szegedi Haladás
termelőszövetkezetnek 1950-ben például még nem
volt semmiféle
gazdasági
épülete.
Tavaly már
istállót,
kukoricagórét,
mintegy 40 anyakocát befogadó ak-

tot építettek
etetővel
ellátva,
új
Mi, a termelőszövetkezeti
gazdálkutat fúrtak,
az idén tejházat
és kodás jobbvoltáról
meggyőződött, új
különböző gazdasági épületet építet- belépő dolgozó parasztok
felhívjuk
tek.
azokat az egyéni parasztolcat,
akik
nem
döntöttek:
beszéljék
Az Alkotmány
termelőszövetkezet- még
szándékaiben bevezették a telefont. Az idén meg otthon a családdal
közénk,
kövessék
60 férőhelyes süldő szállást, ezenkí- kat s jöjjenek
ezzel biztosítsák
boldovül nyári istállót, kocsiszínt,
meg példánkat,
miegymást
építettek.
Bölcsődét
is gulásukat. Azok a dolgozó parasztok
létesítettek, hogy a dolgozó
anyák pedig, akik már beléptek valamelyik
vagy új
termelőel tudják
helyezni
gyermekeiket, termelőcsoportba
csoportot
szándékoznak
alalcítani
mig ők nyugodtan
dolgozhatnak.
mondják
el ismerőseiknek,
barátaA
Dózsa
termelőszövetkezetben iknak, szomszédaiknak:
miben látfelhasználják
a szovjet módszert: a ják ők, az uj belépők, hogy érdeme,
tehenek napi háromszori fejését. En- sebb közösen gazdálkodni
s győzzék
nek az lett az eredménye, hogy az meg azokat, akik még nem döntötistálló átlaga 8.5 literről
2
hónap tek.
,
alatt 11.5 literre emelkedett. A terCsúcs Mihály (Fürj.utca 9), Namelőszövetkezet tagjai már most úgy
számolnak, hogy egy munkaegység- csa József (Fürj-utca), Bába Ist.
(Fürj-utca),
Szélpál
János
re mintegy 17.50 forin'ct kapnak az ván
év végén. Egy-egy jól dolgozó ter- (Bérkert-utca 65) újszegedi dolgozó
melő szövetkezeti tag 13—14 ezer fo- parasztokBarna Ferenc (Petőfi-sugárűt 68),
rintra
számít,
Berta Vince (Tábortutca 15), Bl.
A Felszabadulás
termelőszövetke- ezók Sándor (Pásztor-utca)
alsózetnek tavaly még csak 63
darab városi dolgozó parasztok.
sertése volt, ma már
124
darab.
Barna Ferenc, Molnár András móTavaly még nem volt egyetlen ju- ravárosi dolgozó parasztok.
huk sem, ma már 413 darab
van,
Jójárt Lajos (Felsővárosi fekeamelyről mintegy 12 mázsa
gyapjút teföldek
192), Mészáros György
nyírták le. Most építettek 500 félő- (Felsővárosi feketeföldek 85), Vajhelyes juh-hodályt.
A
tszcs tagok ner Sándor baklót dolgozó parasz.
itt ás jó jövedelemre
számítanak.
tok
Élek István
(Rókusi ff. 208),
A felsoroltak csak egy-két példa,
mely bizonyítja,
hogy
fejlődőképe- Győrffy Albert (Puskás-u. 17), Do(Arvíz.u. 66), Dosek termelőszövetkezeteink.
Belépé- monkos József
Ferenc
(Sza<tymazt.utea
sünkkel még
növekszik a termelő- monkos
Ferenc
(Gyutászövetkezet ereje, jó munkánk
által 39). id. Tóth
rókusi
növekszik a vagyona s nelciink
is püspöktclep. Gyula.úl 33)
dolgozó parasztok.
több jövedelmünk
lesz ezáltal.
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Szeptember 14-e és 21-e között rendezik meg
a vásárral egybekötött mezőgazdasági
és tenyészállat kiállítást Hódmezővásárhelyen
Sokat fejlődlek az elmúlt évek so- A látogalók előtt bemutatják a vaj,
rán megyénk
termelőszövetkezetei, és sajt elkészítésének eljárásait.
állami gazdasága: és gépállomásai.
A kiállításon 30.000 forint ér ékü
A jól bevált nagyüzemi eljárások díjakkal jutalmazzák a legjobb teralkalmazásával évről-évre nőtt a melőket. a legszebb kiállított
tárterméshozam, születtek meg a ter- gyakat. A kiállításon csarnokaikkal
melési terv túlteljesítések. Különö- résztvesznek a Vendéglátó Vállalasen a termelőszövetkezetek értek el tok, Népből :ok. földmű vesszöveikc.
nagy eredményt a növénytermesztés zetek is, ahol a vidéki vendégek
és az állatlelnyésztés terén.
ellátásáról gondoskodnak. Egyben
Ezekről a j ó munkákról, eredmé- a kiállítás vásár is lesz, ahol a szonyekről ad számot a Hódmezővásár- ciálisa szektorok és az egyén leg
helyen megrendezendő megyei me- gazdálkodó dolgozó parasztok eladzőgazadsági- és tenyészállat kiállí- hatják termeivényeiket. A látogatók
tás, ami szeptember 14.-én kezdődik szórakoztatását biztosítja, majd az
és 24.-én fejeződik be. Erre az egy egésznapos kultúr- és sportműsor,
tornabemutailókat
hetes kiállításra megyénk szocialista lóversenyeket,
szektorai és aiz egyénileg dolgozó rendeznek.
parasztok már készülődnek, A terA megyei kiállításra a MÁV kümelőszövetkezelek, állami gazdasá- lönvonatokat indít minden városgok, gépállomások és a
kisérleii ból és községből.
A kiállítás 50
kutató intézetek bemutatják termei- százalékos
mene'dijkedvezménnyel
vényeiket a kiállításon, s azokat a tekinthető meg. A vasúti jegy egy.
jószágokat, amelyeket a helyes gon- ben belépőjegy is lesz a kiállításra.
dozáson kérésziül
tenyészállatokká A jegyek megyénk valamennyi vaneveltek.
sútállomásán és az
IBUSZ-aknúl
A vásárhelyi népligetben kerül rövidesen megválthatók.
megrendezésre a mezőgazdasági- és
Megyénk minden dolgozója látotenyészállat kiállítás.
Résztvesznek gassa meg a leállítást, vegyen részt
ezen a tejipari vállalatok is bemu- a vásáron, amely az árúbőség és a
tatva a tejtermékek feldolgozását./szépség megnyilvánulása lc.-z.

A SZEGEDI ÜZEMEK
DOLGOZÓI
TÖMEGESEN
JEGYEZTETNEK
SZÍNHÁZBÉRLETET

Dolgozóink egyre 'emelkedő élet- 500 an. az Újszegedi Kender és
színvonalát bizonyítja, hogy a fel- Lenszövő dolgozói 600-3n, a Ruhaszabadulás óta eltelt évek folyamán gyárban szintén 500-an jegyeztek
mind több és tóbb üzemi dolgozó bérletet. A Textilművekben 305, a
vált rendszeres
színházlátogatóvá. Jutafonóban 150, az Ecsetgyárban
Évről-évre többen váltanak bérietet 100, a Konzervgyárban 100, a KésMezőgazdasági
A z idei színházi évre is üzemei dol- árugyárban 95, a
gozóink versenyeznek egymással, Kisérleii Intézetnél 92, a Villamoshogy melyik üzemben váltanak na- vasútnál 80 a Gyufagyárban 74, az
gyobb százalékban bérletet, melyik Újszeged: Ládagyárban 70 do'gozó
üzem dolgozói látogatják legtöbben jegyzett bárletet. E z a szám azonAz egyetem ban nap mint nap emelkedik, mert
a színházi előadásokat
Tanácsaink, pártszervezeteink feladatai az fiszi kapások begyűjtésében
dolgozói közül eddig 773-an, a Sze- mind több dolgozó jelenti be bérX begyűjtési minisztérium a nyári posabb szervezéssel, saját területük
A kisgyűlések előadói ismertessék gedi Kemderfonó dolgozói közül letre igénylését.
fezáraz időjárás következtében a ko- adottságai* figyelembevéve kell a a parasztsággal, hogy
Tábban beérő
őszi
terményekre ' feladatok végrehajtására előkészül
mit k a p o t t a községük az ötéves
augusztus 17. napjától
kezdődőleg niök.
terv keretében.
átmeneti forgalmi és értékesítési
A beadási kötelezettség ' teljesítése
Az őszi begyűjtési kampány
korlátozásokat vezetett be. A z átnépgazdaságunkat még tovább erőcs?k akkor lesz sikeres, ha a ta.
meneti korlátozásra
azért
volt
síti és ötéves tervünk sikeres befenács apparátusán kívül a beMoszkva. A' ,,Trud" beszámol Sír- az építése, amely az Amu-DarjAt
szükség, mert a száraz meleg miatt
jezését segíti elő.
gyűjtési állandó bizottságok, a
ról,
hogy augusztus 23-a nagyjea kukorica, napraforgó betakarítása
Hangsúlyozni kell: aki vonakodik
a Turkmén főcsatornával k5ti majd
pártszervezetek népnevelői, vaszámos községben
megkezdődött.
a beadást teljesíteni, az az ország, lentőségű nap volt Tahia-Tashan:
1
lamint
a
tömegszervezetek
aköesze.
m'sgkezdödött
amnak
a
csatornának
Emiatt az őszi kapások begyűjtésé
a község további fejlődése elé emel
tivál is teljes erővel bekapcsonek is meg kell kezdődnie.
gátat. Azoknak a termelőknek, akik
lódnak a munkába.
a töréstől számított öt napon belül
E z a munka nagy feladat elé álJ ú l i a s b a n Itözel f é l m i l l i ó e m b e r v á l t
Ne felejtsék ei tanácsaink, hogy
nem tesznek eleget beadási kötelelítja tanácsainkat, a ezért a legalam u n k a n é l k ü l i v é az Egyesült Á l l a m o k b a n
zettségüknek, 5—10 százalékkal felemelik beadási előirányzatukat, sőt
az fiszi termények begyűjtését a betakarítással egyidfiben
New-York. Mint
newyorki kedeti a munkanélküliek száma jüa
a termelőt a helyszínen elszámoltat,
kell végrehajtani.
,,Daily Worker" írja: Az amerikai lius hónapban. A növekedés mérják.
munkaügyi minisztérium most meg. téke az ipari munkásság között volt
Tanácsaink tartsák
szemelő11:
Ennék biztosítására hozzák a ter- vevőhelyre találnak. A jelzőtáblákat
jelent adatai szerint az Egyesült a legnagyobb, ahol 183.000 dolgozó
az őszi kapások begyűjtését Is
melők tudomására a községi hangos, is legkésőbb augusztus 31-ig valaÁllamokban közel félmillióval emel- ! veszítette el kenyerét.
valamennyi községnek és terme,
híradón, dobszó útján és jóUátható mennyi községben fel kell állítani.
lőnek maradéktalanul teljesíteni
A szervezési munkák elvégzése
helyeken kifüggesztett hirdetményekell!
ken, hogy a kukorica, a napraforgó
után tanácsaink azonnal gondos,
A lipcsei vásáron a béketábor országai
és a burgonya begyűjtéséit ia törkodjanak a kukorica, napraA gabonabegyüjtésben tapasztalt
nagyszerű kiállít ásokon mutatják be
vény írja elő.
forgó és a burgonya begyüjté.
megalkuvásnak a megye valamennyi
séről, valamennyi átvevőhelyen.
A rendelet szerint az őszi kapáiparuk alkotásait
községében telje® egészében meg keij
Ellenőrizzék, hogy a z átvétel
sok beadását a betakarítás befejeszűnnie! Tanácsaink különösen
gyorsan
és
akadályla'anul
törzése után azonnal teljesíteni keli.
Berlin (MTI) A Német Demokra- ót megtett. A vásár egyik újonténjen meg, a termelőknek ne
Annak a termelőnek, aki a kukiá'lítási csarnokában
figyeljenek fel
tikus Köztársaság sajtója hírt ad nan épült
kelljen
sokáig
várakozniok.
koricatörés. illetve a burgonyaairól, hogy az idei lipcsei őszi vá- 3.100 négyzetméternyi kiállítási tea
kulákok
spekulációjára,
szedés megkezdésétől számítva
sárra már megérkezett a Szovjet- rületen elsősorban a nehézipar siPártszervezeteink
ugyanakkor
kereit bizonyító 84 gépóriást állít
öt napon belől nem teljesíti begondoskodjanak arról, hogy a köz- amellyel a termés egyrészének el- unió nagyszámú küldöttsége és a ki a népi Kína.
adását, kötelezettségét
5—10
kinai, lengyel, magyar, bolgár és
rejtésével
az
államot
akarják
megség térületén a legrövidebb időn
csehszlovák küldöttségek m'érnök-,
A Csasztovák Köztársaság eddig
százalékkal felemelik.
károsítani.
belül
építész. és gazdasági szakértő-tag- még soha nem szerepelt olyan gazKözségi tanácsaink tudatosítsák a
ai
Az
olyan
kulákot,
aki
beadást
dag anyaggal külföldön, m'nt az
Í parasztsággal azt is, hogy a kukoszerveizenek kisgyüléseket.
köte'ezettségét nem rendezi és
idei lipcsei őszi vásáron — írja
rica törését, illetve a napraforgó és
A
Szovjetunióból
az
eddig
külaz e'számoltatá3 folytán elreja burgonya szedését előzetesen be Külön kell szervezni ki&gyűlést utdött áruk mellett nagymennyiségű a „Freies Volk". — 4.500 négytett készletet talál az elszámolkell jelenteni a tanács begyűjtési cánként, körzetenként. A gyűlések
szörmeáru
érkezett Lipcsébe
— zetméternyi kiállítási területén betató bizottság, gyorsított eljá.
csoportjánál. A termelők csak ak- szervezésénél figyelembe kell venni
közli
a
„Tágkch
Rundschau"
_ mutatja nehézgép'párának új alkorással bíróság elé ke'l állítani
tásait, erek között a kuzimitcskor kezdhetik meg az őszi kapások a helyi viszonyokat: minél nagyobb
Ezek
főleg
nyestés
perzsabőrök,
és példásan meg keti büntetnibetakarítását ha a tanács által ki- számban legyenek kisgyűlések a taamelyeknek kikészítését
a híres gépgyárban elsőízben készített poiadott engedély már a
kezükben nyák között ahol a termelők zöme
Minden helyi t a nács fordítson lipcsei szőrmeiparra bízzák. A szőr. tálmarógépet.
lakik.
nagy
gondot a versenymozgalom mék kiállítása
külön érdekessége
van.
A Német Demokratikus KöztárA kisgyűlések ismertessék a pa.
megszervezésére ia. Mini tudjuk: a lesz az idei lipcsei őszi vásárnak. saság nehézgépipari kiállítására egy.
Helyi tanácsaink gondoskodjanak
rasztsággal az őszi kapások beverseny hatalmas mozgatóerő az
a begyűjtő szervekkel (FöldművesA Kínai Népköztársaság kiállítá- ; másután érkeznek a hatalmas gépgyűjtéséről szóló rendeletet.
eredmények elérésében,
óriások — írja a Neues Deulschszövetkezet, Terményforgalmi Válsa
a vásáron meggyőző képét adja i tand". A meuse'wúzi „Scheer" neCsongrád megye valamennyi közTudassák ezalkalommal is, hogy a
lalat) együtt arról is. hogy
törést, iiletve a szedést előzetesen ségének a sárváriak példája nyomán majd annak az óriási fejlődésnek, | hézgépgyár
új6zerkesztésü
óriása kukorica, napraforgó, burgo.
be kell a tanácsnak jelenteni; hang- széleskörű begyűjtési versenyt kell etnelyet az ország felszabadulása \ esztergapadjának séjya 80 tonna.
nya tárolásához szükséges rak.
súlyozzák továbbá, hogy a beadást a kezdeményezniük, hogy megyénk jól
tárak,
górék, pincék Időben
rendelet 'értelmében 5 napon belül megállja a helyét az őszi begyűjrendelkezésre álljanak. Szükség
tési csatában.
teljesíteni kell.
esetén
magánszemélyektől Is
igénybe kell venni Ideiglenesen
UJITÓ MOZGALOM A K E N Y É R G Y Á R B A N
raktárakat, górékat és más táro'ó helyiségeket.
Az újító mozgalom üzemeinkben takarékosságot,
önköltségcsökkenEzeket a tárolóhelyeket
legkésőbb
A gabonabegyüjtési versenyben
A kapások begyűjtése komoly fel- 1951-ben indult meg. Azóta dolgo- tést, munkájuk megkönnyítését, a
augusztus 31-ig biztosítani kell.
lemaradt megyék tovább harcolnak adatokat ró a tanácsokra. Ezt sike- zóink számos javaslattal és ötlettel régi normák megdöntését segítették
A mult esztendőben a kukorica- tervük teljesítéséért
resen csak úgy teljesíthetik, ha az igyekeztek munkájuk jobbátételére, elő.
at
begyűjtés zavartalan menetét zökA gabonabegyüjtési verseny ál. állandó bizottságokat és aktiváik , a termelés emelésére.
Hiányosság újító mozgalmunkban,
kenők gátolták Csongrád megyében. lása:
valamint a gabonabegyüjtésben jól
Egyik legjelentősebb újításunkat
Ezek ismétlődésének megakadályo1. Vas, 2. Heves.
3- Zala,
4. teljesítő dolgozó parasztokat nép- Horváth Antal elvtárs nyújtotta be, hogy felső szerveink nem fordítanak gondot az elfogadott javaslatok
zására szintén
intézkedjék
vala- Veszprém, 5. Pest, 6 Borsod, 7. nevelő munkára mozgósítják.
ami évi 14 ezer forint megtakarí- bevezetésére. Sok értékes ötlet megmennyi helyi tainács! A zavartalan Szolnok 8 Győr, 9. Komárom, 10Több tanács elhanyagolta a gabo- tást jelentene üzemeinkben, ha a valósítatlan marad, ami akadályozza
átvétel érdekében a községbe, vá- Szabolcs, 11. Somogy 12. Fejér, 13 nabígyüjtés ideje alatt a hizottser- Sütőipari Főosztály anyagellátó oszrosba vezeté utak betorkolásánál. Nógrád, 14. Békés. 15. Hajdú, lő- tés begyűjtését. Különösen nagy a tálya az újításhoz szükséges sa- újító mozgalmunk fejlődését és jelentős kárt okoz
népgazdaságunktovábbá a földművesszövetkezetek- Tolna. 17. Csongrád, 18. Bács, 19. lemaradás Szalxilcs. Nógrád és Ba- mottot kiutalná. Est az újítást a,z
nak.
nél és egyéb más forgalmas helyen Baranya.
ranya megyében.
egész ország sütőiparában
alkalA számos újí'ás és sok ötlet azt
Országszerte megindult a burgotáblákat kell elhelyezni- Ezek a táb.
A sertésbegyiijtési verseny áHás a : mazni lehetne és ezáltal nagymeny- bizonyítja, hogy dolgozóink megérIák tájékoztassák a parasztságot, nyabeadás. A burgonyabeadásban
nyiségű
vasat
takaríthatnánk
meg.
tették az újítómozgatom jelentőséhogy pontosan hol vannak a kuko- eddig a legjobb napi begyűjtési 1. Zala, 2. Csongrád, 3. Pest, 4.
Tésztaüzérnünk dolgozói az Alkot- gét és érzik, minden clletük egy-egy
Szolnok. 5. Vas, 6. Békés, 7. Komárica a napraforgó és a burgonya eredményt Somogy megye érte elmány ünnepére ú j nagyjelentőségű téglát, képez a béke bástyájában és
Csaknem valamennyi megyében márom, 8. Heves, 9. Veszprém, 10. újítással, a tészta gyorsabb szárftá- I
átvévőhelyek. Ha a begyüjtőhelyek
megváltoznának — ezt a tábláknak megkezdődött már a napraforgó Győr, 11. Borsod, 12. Fehér, 13. sával elősegítették a terme'és foko- 1 készek arra. hogy pár unk vezetésével, termelésük fokozásával harfeltétlenül és azonnal jelezniök kell. begyűjtése is. A kukorica törése és
Hajdú, 14. Somogy, 15. Bács, 16. zását. Novak Jenő elvtárs, tészta- I coljanak a békéért.
Ezáltal megakadályozhatjuk, hogy a begyűjtése eddig Fejér, To'.na, Bács,
gyári üzemvezető s a többi dolgotermelők órák hosszáig fuvarozzák Csongrád, Szolnok és Heves megye. Tolna 17. Baranya, 18. Nógrád], 19 zók is számos ötletet és javaslatot I
Bubori Antal,
gzabolcs megye.
JíktíMia . t é í m i M ^ ^ L i míg végrg ál-. bea kezdődött meg. ,
pyujtottak már. ha, amely, aa anyag, |
.Katuiácjj^ár újító felelőse

A kukorica-, napraforgó- és burgonyabegyüjtés során
a gabonabegyüjtésben tapasztalt megalkuvásnak
meg kell szűnnie!

Megkezdődött a turkmén főcsatorna
egyik összekötő csatornájának építése

A fatiúis-áty kiállítás cikkei Fát

A begyűjtési minisztérium versenyjelentése
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Az amerikai filmgyártás kudarca

p r o l e t á r i n t e r n a e i o n a l i z m u s

L a p u n k vasárnapi számában foglalkoztunk a nacionalizmus
és
kozmopolitizmus
kérdésével.
A cikknek a befejező részében rövioen utaltunk a prolctárinternacionaJwmusra. Meg kívánjuk jegyezni,
hogy o cikk nein lép fel azzal az
igénnyel, hogy a proletárin'ernacionalizmus összes vagy akárcsak alapvető problémáit 'is kifejtse.
A proletárinternacionalizmns, amely
elválaszthatatlan az igaz hazafiságTó', a munkásosztály gazdasági és
tárredalmi helyzetében gyökiredzik.
A nemzetközi
proíetárszo.iclaritás
olyan ideológiája
é» politikája,
amelynek elve: az összes országok
munkásainak nemzetközi érdekközössége és együttműködése a kapitalizmus elleni harrhnn a kizsákmányolás megszüntetéséért, a proletárdiktatúráért, a szocializmusért.
A proletárinternaeionalizmus
eszméje és elmélete a tudományos
kommunizmus
elméletével
egyidőben született meg, vagyis a
mult század 40-es éveiben. Először
Mari és Engels fogalmazták meg
tudományosan
„A
kommunista
kiáltványában a
proietárinterna(ionalizmus
legfontosabb e'vé* és
jelszavát: „Világ proletárjai egyesüljetek!" A kapitalizmus imperial'Sla szakaszában Lenin és Sztálin
e'vtftrsak továbbfejlesztették Marx
és Engels tanításait; a proletárinlernacionalizmust még magasaid) fokra
emelték. A Nagy Októberi Szocialista
Forradalom győzelmével, azzai, hogy
létrejött a világ első szocialista
állama: n Szovjetunió, a proletárinternaeionalizmus hatóköre kibővült.
Sztálin elvtárs „A nemzetközi helyzet és a Szovjetunió védelme" című
a SzK(b)P KB és KEB együttes ülésén 1927 augusztusában erről a következőket mondta: „ I n t e r n a c i o n a l i s t a az, nkl fenntartás nélkül,
hubozás nélkül, feltétel nélkül kész
megvédelmezni n Szovjetuniót, azért,
mert a Szovjetunió a forradalmi vllágmozgalom bázisa, ezl n forradalmi
mozgalmat pedig lehetetlen védelmezni, clőrrlcndiicnl, ha nem védelmezik a Szovjetuniót. Mert, aki n
forradalmi vBágmozgnlmat n Szovjetunió megkerülésével és a Szovjetunió ellenére szándékszik védelmezni, nz szembekerül n forradalommal, az "feltétlenül átcsúszik a forradalom ellenséget táborába-"
S z t á l i n elvtárs fenti tanításából kitűnik, hogy a proletár nemzetköziség legfőbb próbaköve a Szovjetunióhoz való viszony. A prolelár
nemzetköziségtől
elválaszthatatlan
szocialista hazafiság pedig korunkban a társadalmi fejlőitlsnck, az
emberi haladásnak hatalmas hajtóereje. A proletár nemzetköziség minden ország proletárjának érdekközösségét hirdeti. Ezt bizonyítja az egész
világot átfogó békemozgalom is; az
a harc, amelyet minden ország munkása, ha más formák és körülmények között is. de vív a tartós békéért, népi demokráciáért. A mi
proletárintérnacionallzniusunk
magának a proletárinternacionalizmusJiak az osztályjcllegéből fakad- A
proletárinternacionnUzmus a munkásosztály élcsapatának, a hazn minden dolgozójával összenőtt Pártnak
á világnézete.
Valamennyi ország
munkásbsztélyét és parasztságát összeköti
a proletárinternaeionalizmus a kizsákmányolás elleni harcban. A proletár nemzetköziség és az tgaz hazafiság volt ax egyik legfőbb éltető
ereje a szovjet népnek a Nagy Honvédő Háború alatt folytatott küzdelmében. Ez lelkesítette és lelkesíti n
szovlet népet mu In. n koiitmuntzniiis
építése során, mind nagyobb és nnflyobb munka hőstettekre. Ez ad éltető erőt a koreai nép harcának,
nmelyet Pártja és Kini-Ir-Szcn elvtárs vezetésével folytat az amerikai
betolakodók ellen- Ez sziilt és szül
Koreában, Vietnamban igaz embereket. ifjú gárdistákat, malroszovokat és másokat. A proletárinternacionalizmus és az igazi hazafiság az,
ami hazánkban úgy hnt szocializmust, építő munkánkra, mint a virágra a napfény, a szántóföldre az
leső, mint a búzára a jó föld. Ez oz
legyik legfőbb alapja annak, hogv
Pioker Ignácok. Piszkei Erzsébetek
Szüleinek tömegével országunkban.
A t ő k é s o r s z á g o k az amerikai
imperialisták gazdasági terhei alatt
liyögnck és ott is elsősorban a dolgozók. A szocializmust
épftö népi
demokráciákban pedig n Szovjetunió
segítsége révén százával nőnek a
gyárak é» városok és ezért a segítségért — nem ágy mint nyugaton —
jiem kell feláldozni függetlenségünket, önállóságunkat; mi több: függetlenségünk, önállóságaink nap-mini
Pap erősödik
Kulturális kozmopolitizmus, „világkultúra" hirdetése amerikai vezetéssel nyugaton. Mi nem tagadjuk a
gilégkuUúra létezését, mert van ilyen

és állandóan alakul. Ez a világkultúra azonban az emberiség legkülönbözőbb nemzeteinek legjobb, leghaladóbb, tudományos, kulturális,
művészeti eredményeiből
tevődik
össze- Nines külön világkultúra és
külön az emberiséget alkotó nemzetek kultúrája. A nemzeti kultúrák
haladó szellemű kincseit egyesítő
világkultúra van csupán, Homérosz,
Shakespeare, Dante, Goethe, Voltaire, Miczkievicz, Puskin, Gorkij,
Petőfi — a világkultúra fogalmának
részel
Az a m e r i k a i
imperialisták
minden igyekezete arra irányul,
hogy új világháborút robbantsanak
ki. elsősorban a Szovjetunió és a
népi demokratikus országok ellen.
Ebben a háborúban, mini más háborúkban is, a néptömegeket használják fel ágyúlöltcléknek. De ezek
a népek tanultak a tnulfiból. Tanította őket a történelem, amelynek
minden országban a leghívebb/legigazabb tolmácsolója a kommunista
párt. Ezért van az, hogy a kapitalista országok dolgozói nagy pártjaikon keresztül tudtára adták minden
ország dolgozóinak: abban n z esetben,
hogyha a szovjet hadsereg egy esetleges háborúban n támadókat üldözné és országuk területére lépne,
azt mint felszabadító hadsereget fogadnák. Milliók és milliók adták
hírül a világnak a lökés országok-

ban, hogy soha nem fognak fegyvert
a Szovjetunió ellen.
Megyénkben
a
prolelárinternacionalizmus és az igazi hazafiság
elmélyítésére fokozottabb mértékben
szükség van, mert megyénk oly országgal határos, melyet orszáigót
áruló vezetői a fasizmus áljára vittek, elárulva a proletárnemzeiköziséget, az igazi hazafiságot, népüket
Jugoszláviáról van szó. Erre hivja
fe! nyomatékosan figyelmünket pártunk Központi Vezetősége júniusi
ülése is.
Zászlónkra Marx és Engels írta
fel a következetes hazafiság és proletárnemzetköziség világot átfogó
jelszavát: „Világ proletárjai egyesüljetek!" E zászló alatt menetelnek ma
milliók és milliók szerte a világon
— a békéért, demokráciáért, a szocializmusért
vívott
harcban.
E
zászlót a szovjet nép emeli legmagasabbra és mulatja az utat nemcsak
a már felszabadult, de a felszabadulásukért küzdő elnyomottak számára is. Nem kétséges: eljön az a®
Idő, amikor ez n zászló szabadon leng
az egész világon hirdetve azl, hogy
az a harc, amelyet minden ország
proletárjai vívtak és vívnak MnrxEngels-T.cnln-Sztálin
tanításainak
nyomán, nem volt hiábavaló.
PAMUK ISTVÁN
Szeged városi pártbizottság
agtt-prop. titkára

Ismeretes,
hogy as utóbbi időben
rendezett
nyugateurtipeA
•*• filmfesztiválok
az amerikai filmgyártás
számára igen kedvezőtlen orcdméntnyél jártak.
Most újabb ilyen filmfesztiválról
koptunk
beszámolót. Ezt a kisebb méretű fesztivált először 1951-ben
Urguay.ban
egy Punta del Este nevű üdülőhel.yn rendezték meg. Mindössze hat ország vett itt részt: az Egyesült Államok,
Anglia,
Franciaország,
Olaszország, Mexikó és Brazília. Az amerikai filmembcrck
teljes
győzelmére
számítottak
s ezért hatalmas
lármával
küldöttséget menesztetlek
Punta
del Estébe. Később derüli ki, hogy mennyire
kár volt ezért a
fáradtságért. Az amerikaiak
a fesztiválon
mindössze egy második dijat kaptok, amelyet Glória Swttmsonnak ítéltek oda a „Lenyugvó
nap
utcája"
című film egyik szerepének
alakításáért.
A fesztivál
eredményeit
nagy dühöngés követte
Hollywod-bnn,
annál is inkább, mert ezúttal nem lehetett valamilyen
„led.
ros politikai
befolyás"-ról
beszélni, hiszen a fesztiválon
csakis
olyan
országok vettek részt, amelyek politikailag
és gazdaságilag
teljes mértékben az Egyesült
Államoktól
függnek.
Ez évben
másodszor is megrendezték Punta del Estében a filmfesztivált.
Most 11 nemzet indult.
A
tavalyi résztvevökhöz
Japán,
Svédország,
Nyugat-Németország,
Svájo
és Urguay csatlakozott. Az amerikaiak
az előző
feeuivál
tanulságain
okulva kijelentették,
hogy ez évben csak akkor indulnak,
ha nem less
díjkiosztás.
A rendezöbizotiság
kénytelen volt Hollywod
követelését teljesíteni. Az erről szóló hír azonnal megjelent a Nyugateurópai
országok filmsajlójában.
Még a reakciós filmlapok
is azt az epés megjegyzést fűzték hozzá, hogy az Egyesült Államok ultimátuma
azt jelenti, az
amerikaiak
nem bíznak saját filmjeik
minőségében.
A díjak eltörlését előíró a merilcoiak ezuián azt hitték, hogy a
filmfesztiválon
nem érheti őket kellemetlen meglepetés.
Számításaikban
azonban nagyon csalódlak. Hivatalos
díjakat a
fesztiválon
valóban nem osztottak ki. De viszont az Uruguayi
Kritikusok
Szövetsége elhatározta,
hogy magánalapon
megjutalmazza
a fesztivál
legjobb
filmjeit.
Ezt az amerikaiak
és a fesztivál rendezősége sehogy sem tudta
megakadályozni.
Így aztán egy olasz, egy japán és egy francia
film
részesült kitüntetésben.
— Az amerikaiak
egyetlen díjat sem Icaptak. A
sajtó pedig cseppet sem hízelgő kriiikálcat írt a fesztiválon
bemutatott
amerikai
filmekről.
így szenvedeti el az amerikri
embergyűlölő
filmipar
Ismét egy
kudarcot az amerikai
kontinens olyan országában,
ahol az
Egyesült
Államok
eddig teljhatalommal
uralkodott.

CJulmbtrátd kört izeroeznek Szegeden
A minisztertanács
határozatot
a dolgosok továbbtanulásának
kérdéseiről
A Magyar Népköztársaság minisz.
terianácsa határozatot hozott a dolgozók továbbtanulásának egyes kérdéseiről. A továbbtanuló dolgozók
termelő munkájának zavartalansága, továbbá kereseti lehetőségének
teljes biztosítása érdekében az egy©,
tercek és főiskolák esli tagozatain,
továbbá a dolgozók középiskoláiban és az ezekkel egy tekintet alá
eső iskolákban az előadásokat és
egyéb foglalkoztatásokat általában
17 óraikor kell kfezdcnl.
Egészen
kivételes és indokolj
esetbon a tanulmányi foglnlkoztatá
sok kezdő időpontjai 16 órában lehet megállapítani.
A dolgozók a tanulmányi foglalkoztatások kezdő időpontjára tekintettel szükség esetén legfeljebb heti
négy óra munkaidőkedvezményt ve.
heinek Igénybe. Ha a munkaidő oly
Időpontban végződik, hogy a hall
gató a tanulmányi
foglalkoztatás
kezdelét 4 órai munkaidőksdvezmóny
igénybevételével sem tudná elérni,
egészen kivételes és indokolt esetben heti 8 óra munkaidőkedvez,
ményben részesülhet.
Az üzemek körzetében elhelyezett
egyetemi és főiskolai tagozatok, elő-

hozott
egyes

készítő íanfoyamok. Valamint a
dolgozók középiskolái és az azokkal egy tekintet alá eső iskolák tanulmányi foglalkoztatásának kezdő
időpontját az üzemi műszak befejezéséhez kell igazílani.
Az egyetemek és főiskolák levelező Idgozaiiaiu a szükséges közös
foglakozásokat (szeminárium, konferencia, stb.) olyan időben kell
kezdeni, hogy azokon a hallgatók
munkaidejük befejezése után munkaidőkedvezmény igénybevétele nélkül vehessenek részi.
Az egyetemek és főiskolák délelőtti, esti vagy levelező tagozatainak első évfolyamára az 1954/55
tanévtől kezdődően csak azok vehetők fel, illetve bocsáthatók felvételi
vizsgára, akik érettségivel (szakérettségivel) vagy középfokú iskolai végzettséget igazoló egyéb oklevéllel rendelkeznek.
Az egyetem (főiskola) felett felügyeletet gyakorló miniszter a felvehető hallgatók létszámának három
százaléka erejéig a termelőmunkában kilünt, de az előző bekezdésben
említett képesítéssel nem rendel,
kező dolgozók felvételi vizsgára bocsátását is engedélyezheti.

Dolgozóink és a filmművészet
kapcsolata egyre jobban megszilárdul. Nemcsak abban mutatkozik ez
meg, hogy a mozik látogatottsága
egyre inkább emelkedik, hanem »í)ban is, hogy dolgozóink egyre eredményesebben vitatják meg a szerkesztőségekhez küldött leveleikben a
filmművészet problémáit
A Szovjetunióban a filmművészet és a dolgozók közötti kapcsolat megerősítése érdekében „Fiimbíráló köröket"
szerveztek, melyeknek feladata megvitatni egy-egy film problémáit. A
moszkvai „ltogyina" filmszínházban
például a filmszínház igazgatósága
és a „Szovjetszkoje IszkusZlvo" cfmű művészeti folyóirat szerkesztőségének iránvításával szervezték meg
a filmWrálók körét- A kör első ülésén megjelent a Sztallnsiki kerület
párttitkára, a szerkesztőség tagjai,
a nagy példányszámú újságok, a
rádióadók
Moszkva,
Szlá.inszki.
Pervomajszki, Baumanszki é5 Kalininszki kerületeinek murikáslevelezői. A „Rogyina" filmszínház direktorának megnyitó szavai után, amelyek a kör munkáját, feladatát és
munkatervét ismertették, az egybegyűltök meghallgatták a „Kommunista fb) Párt Központi Bizottságának határozata a szovjet filmek
kritikájának ideológiai kérdéseiről
és feladatairól" cimű előadást Ezután n filmművészet élenjáró mesterei beszámollak munkájukról, mű
vészi terveikről, a kritikusokkal
szembeni kívánalmaikról. Többek
közt: L. Lukov és I- V." Sztrojeva

rendezők, érdemes művészek: B,
Andrejev és N, Krjucskov, az Orosz
Föderalív Szocialista Köztársaság
népművészei beszéllek. A kör további
munkaterve értekezések, előadások,
beszélgetések a szovjet filmkritika
H-npriveiröl, a rendezői, filmművészi, operatőri munkáról, a kísérő
szöveg és zene szerepéről, studiólátögatások,
filmművészekké'
való
találkozások és a filmek értékeléseA szovjet példa nyomán Magyarországon és Szegeden is megszervezik a filmbírálók körét, meiynck
célja, hogy szervezett és rendszeres
lehetőséget biztosítson a dolgozók,
filmekké' kapcsolatos bírálatának,
hogy a bfrálatokat a filmművészek
és a filmszínházak további munkájukban eredményesen használhassák
fei.
A Magyar Filmhetek keretében *
filmbírálók körét egy budapesti és
három vidéki filmszínház közönségéből alakítják meg, A kör ragjaiul
elsősorban a mozit leginkább látogató üzemek, tömegszervezetek, főiskolák, tszcs-k filmpropagandistáit;
hivják meg. A kör első ülésén filmművészek, színészek, rendezők is
résztvesznek.
A filmbfráhík körének szovjet
példa nyomán elindított megszervezése kultúrál is ételünk jelenlős eseménye, mely elősegíti, hogy a filmművészet és a dolgozók közötti kapcsúlal megjavulásával a magyar film
még eredményesebben segítse a szocializmus építését•

U a i d t Í M is M á t í a . . •
Sokat beszéltek 195Í őszén a
ts/cs-ről Szentmihályteleken. Voltak
olyanok is. okik nem beszéllek róla,
az
de annál
többe*
forgatták
agyukban a tsz gondolatát, meghányták-vetették minden oldalról.
Jobb lesz-e. miért lesz jobb? Hajdú
József is sokat gondolkozott ezen.
Bizony, nem egyszerű dolog ez.
Sorsa felett éa két gyermeke jövője
felett dönt.
— Szabad ember akarok lenni.
Ha belépek, odakötik a kezem a
csoporthoz — mondta gyakran.
A mult év őszén cSoportláTogalásr a mentek Az Alkotmány tszcs-t
is meglátogatták. Gyönyörű, nyárrégi nap volt. A sárguló kukoricaszárak levelein az előző napi eső
gyöngyszemei a napfényt színekre
bontva sziporkáztak. A megsárgult
címerek üdvözlőén lobogtak a mihályteleki dolgozó parasztok felé,
mintha csak ezt mondták volna:
„Gyertek, gyertek, ne féljetek az új
élettől," Á kukor icaievei ek barátságosan fedték el a közle járó embereket. Odébb pattogtak a mosolygós,
sárga csövek, amint letörték őket.
Nyikorgós
szekerek
bordiák a
Tszcs udvarába a gazdag termés*.
Azután megnézték a kerteszeiét,
ahol gömbölyödő, nagy káposztafejek, piroslevelü céklák, nagy, szőröslevelű léli retkek hirdették: i*t
már nem a régi. az elavult élet folyik. amely annyi parasztembert
keserített meg. hanem egy új, a jövőbe mutató tíet. A tyúkfarm, a ser.
tés, n szarvasmarhaállomány mindmind azl hirdették: a z új élet útja
nem gonqsz királydinnye tüskével
van kirakva. Célravezető az út,
amelyen a tszcs tagjai járnak.

Hasonló képet
láttak a
többi
tszcsk-ben is. Hajdú Józsefnek megtetszett cz az élet. Eddig ő is húzódozott. félt a szövetkezéstől. Ugy
érezte, nem jól érezné magát ott. A
látottak során azonban nagy elhatározás született meg benne:
— Megpróbálom. Ami itl van, azt
én is szeretném.

•
Hajdú Józsefné néhány szomszédasszonnyal az udvaron beszélgetett. A gyerek éppen a tehenet hajtotta haza. A lemenő nap sugarai
az udvaron szétterített tányérica
magon táncoltak az enyhe, késődélutáni szél
zenéjére.
A kakas
utolsót kukorékolt aztán gangoskodó lépteikkel elindult a tyúkok
után nz ólba. felszállt a kakasülöre.
A csibék hálálkodó csipegéssd húzódtak a kotló meleg szárnyai alá
a ? udvar egyik sarkában, ahová a z
álmosan kacsingató n a P vetett néhány sugarat. A napsugarak tánca
már megszűnt, a szellő is abbah a g y j szimfóniáját és meghúzta
magát a kertek aljában lévő málnabokrok között. Az es'nek mindezt a
szépségét Hajduné csak most vette
észre amikor urát várta tszcs-ét látogató útjáról. Titokban fontolgatta
a gondolatot: mi lesz, ha az ura elhatározta magát? ö úgysem ntegy
bele

•
A/ úton autók kürtöltek, kerékpárosok csengettek. Búcsúzkodó férfi
hangok hallatszottak. Valaki az
ajtó előtt leszállt a kerékpárról.
— Na gyerünk, hazajöttek az emberek — mondta az egyik as&zoiny.

Az ajtófelé indultak... Azon éppen
Hajdú József lépett be. Köszöni, de
többit nem szólt. Kerékpárját a
szín alá tolta és bement a szobába.
Az asszony is bement utána.
— Elhatároztam — szólt az ember nyugodt hangon. Az asszony
az ajló fe!é fordult.
— Ha láttad Volna mind azt, amit
'én láttam, azt a sok szép terményt,
a 7 állatokat, meg, hogy mennyivel
könnyebben élnek azok! Hát 'értsd
már m e g . . . — he-vesen magyarázott Ilajdu. Az asszony csak állt az
&jlónál, háttal az urának. Mikor az
ura elhallgató4.*, lassan odament a z
asztalhoz, leült és beszélni kezdettj
— De az nem lesz soha a t i é d . . .
Én nem adom oda a tehenemet, se
a földel. Nem, nem, ez az enyém,
ez nem lesz soha a m á s é . , .

Hajdú munkába készült, egyedül.
Az asszony is felkelt. A jószágokat
etette, fejt. Azután a gyerekek elhajtották a Tehenet legelni.
Magint átjött a szomszédasszony
— Börcsökné. Bőbeszédűen kezdett
magyarázni:
— Mi belépünk! Nem akarunk
tovább szűkösen 'élni. Elég volt edd i g . . . csak könnyebb lesz közösen,
összefogva. Nem veszik el ólt a kenyered, inkább többet adnak. Nem
azért csinálják a csoportot, hogy nekünk rosszabb legyen. Közös gazdálkodással olcsóbban, meg jobban
tudjuk szántani a föld-et. A nagy
munkákat közösen végezzük, aztán
már a kisebb munkák könnyebben
mennek az I.es típusban.
Hajduné ügylett, mintha nem flgyett volna oda. Tett-vett, söpörte
az udvart, de lelke mélyén valami
titkos furdalást érzeti: — Valóban
igazuk lehet ezeknek l .
*

Q

_ Szóval ti csak beléptek? —
szólal* meg hosszú hallgatás után- i
— Persze, hogy be.
— Én nem megyek veletek— Jóasszony, csupán könnyíteni
akarnak rajtunk. Kapunk nemesített
vetőmagot, traktorral szántunk, a
nehezebb munkákat mind géppel vé.
gezzük. Az ember erejét megkíméli,
kevesebbet dolgozunk aztán a termésünk meg mindig több lesz. Majd
meglátod, mennyivel
könnyebben,
élünk.
Hajdúmé még mindig hajthatatlan
maradt.

•

Este munkaután az emberek öszezeültek a ház előtt cs beszélgettek
a tszes.ről. Legtöbbjüknek az vott
a véleménye ami Börcsöknének.
— Biztos," hogy úgy lesz? —
kérdezte Hajduné.
— Biztös hát. Hogy lenne, másképp nem ís lehet.
— Szervezett szabályzat b1z*o-<
sítja . . — mondía a párttitkár.
— Azután más is belép? — kérdezte hitetlenül Hajduné.
— Mi is belépünk, hisz ott csak
javunkat akarják — mondta
a
szinte egyszerre Varga Vince, meg
Kársai József a beszélők közül.
— Hát akkor, akkor én sem bánom . . . belátom . . .
— Na asszony ezt már hamarabb is kitalálhattad volna — vágott szavába az ura. Hajdú József.
— Tudtam én, egy asszony sem elrontója a jónak.

•
Másnap a t e j még vígabban csobogott fejés közben. a kakas még
nagyobbakat kukorékolt. A napsugár még vidámabban ropta n táncot a jókedvű szellőcske zenéjére.

—

- (Erk*).
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Az anyagtakarékossággal segítik elő
harmadik negyedévi tervük teljesítését

A NÉPI LENGYELORSZÁG ÚJÍTÓI

A termelésben igen sok olyan kérdés van, amelynek a megoldása
rendkívül egyszerű, csak éppen a
a Szegedi Cipőgyár dolgozói
megoldás senkinek sem jut eszébe,
!
Népgazdaságunk fejlődése meg- lyes kihasználására, mert sok eset- gyedév végére vállalták, hogy a pedig lényegesen előrevinnék a terköveteli országunk minden üzemétől ben előfordult, hogy a még hasz- megtakarított anyagból 1000 pár melés ügyét.
dol gozójáíől, hogy maradéktalanul nálható viaszdarabokat eldobták az- gyermekcipőt gyártanak. Ennek a
A gdanski hajógyár egyik dolgojeli esítse tervét. Üzemeink egymás- zal, hogy nem lehet vele dolgozni. felajánlásnak
pénzbeli
összege zójának, Román lvoszarnak is egy
sal versenyezve dolgoznak, hogy Helyesen látta meg és hívta fel a
ilyen egyszerű, de nagyjelentőségű
maradéktalanul teljesítsék tervüket. figyelmét arra, ha ezeket még hasz- 61.000 forint. De nemcsak a meny- megoldás villant át az agyán: olyan
A 'Szegedi Cipőgyár dolgozói is csat- nálják, elősegítik az önkötségcsök- nyiségi termelés fokozására, hanem csillét szerkesztett, amely automatilakoztak a többi üzem versenyválta- kentést.
a minőség megjavítására is tettek kusan feljegyzi a gdanski kikötő
lás, ihoz, hogy ök is tervük teljesí- Az üzem dogozóinak a második vállalást. Felajánlották, hogy a má- rakodójából elszállított árumennyiség
tésével, jó mennyiségi és minőségi negyedévben elért
megtakarítása
súlyát- A fiatal munkás ezzel az
munkájukkal segítség hazánk épí- 12.772 forint, ami azt jelen li, hogy sodik negyedévben az l-es minősági elgondolással indult el újító pályacipőgyártásnál
elért
84
százalékot
téséi. Az üzem dolgozói a szebb ós a második negyedévben a Szegedi
futásán. Román Koszar később eljobb eredmények elérésiéért megfo- Cipőgyár dolgozói 12.772 forintér- augusztus 20,-ra 99 százalékra tel- járogatott a hajógyár „Újító és műgadják: valamennyien bekapcsolód, tékben több cipót adtak a népgaz- jesítik.
Vállalásukat
augusztus szaki klubjába" a tapasztaltabb
nak, a takarékossági mozgalomba.
daság számára.
20,-ra 90.2 százaiákra teljesítették. munkásújítók közé és beiratkozott
Ezek az eredmények további jóA. Szegedi Cipőgyárban a pártA minőségi javulás pénzbeli ered- a gdanski mérnöki főiskolára. Most
már szenvedélyesen, mondhatnók
szervezet és a vállalatvezeíőség tá- munkára kötelezik az üzem dolgozó„hivatásszerűen" foglalkozott újítámogatja a dolgozókat a takarékos- it, akik augusztus 20.-ra. Alkotmá- ménye 20 ezer forint.
sági mozgalomban. A vállalatvezető- nyunk ünnepére vállalták, hogy a
A
Szegedi Cipőgyár dolgozói sok kidolgozásával.
eég a műszaki vezetők útján hívja megtakarított anyagból "lOO pár tudják: minél több és minőségileg
Az „Újító Kluba" járó elvtársak
fel a dolgozók figyelmét a gép- C-s gyermekszandált készítenek. Ezt a
jobb cipőt gyárlanak népgazdasá- szakvéleménye után a hajógyár
az anyag helyes kihasználására. A vállalást
gunk számára, annál inkább előse- üzemi bizottsága megfelelő pénzpárt csoportvezetők és népnevelők
255 párral túlteljesítették.
gítik ötéves tervünk megvalósítását ügyi segítséget biztosított Román
Koszarnak, úgyhogy
példái mutatnak
Az üzem dolgozói a harmadik ne- és a szocializmus felépítését.

a takarékosságban

€s megmagyarázzák dolgozó társaiknak, mit jelent népgazdaságunk
fejlődésében, ha a reánk bízott
anyaggal takarékoskodunk.
Azonban nem elég csak megmagyarázni, hogy mit jelent a takarékosság, arra a gyakorlatban is
példát kell mutatni. Ebben a mozgalomban helyesen jár el Papdi Antal okleveles sziahánovista pártcsoportvezető, aki az elmfult hónapban
1863 forint értékű megtakarítást
ért ed. Mint pártcsoportvezető saját
példamutatásával is tanítja a hozzá
beosztott munkatársakat. Papdi elvtárs így elérte azt, hogy beosztottja.
Boros László elvtárs, aki magáévá
tette a mozgalom jelentőségét, nagy
ban elősegíti üzemének önköltségcsökken lését. Boros László elvtárs
a karbantartó csoportban dolgozlK.
Vállalta egy nem működő talpvarrógép kijavítását. Ezzel nagyban
elősegíti üzemének önkölségcsökkentését, a gép gyors munkábaállltását. Boros elvtárs ezenkívül egy
plyan újílást adott be, amely

országos viszonylatban is
nagy megtakarítást jelent.
'Az elhasznált varró(ű másik végére
jtűfokot készít. Ezzel jelentős összeget takaríthatunk meg, hiszen a
tű behozatala külföldről történik.
Az üzemi népnevelők közül Oláh
József jelvényes sztahánovista. népnevelő gépe teljes kihasználásával
segíti üzemének teivteljesítését. Beosztottjaival rendszeresen ismerteii
a gép és az anyag Mves kihasználását. Oláh elvtárs a vneJl-ete dolgozó elvtársnőt kioktatta a viasz he-

Áz Ünnepi Könyvhét: a jó könyv
s az új magyar irodalom ünnepe
Horváth Márton elvtárs a Közportti Vezetőség legutóbbi ülésén
mondotta: „Magyarország útban van
a felé. hogy nem csupán a vas és
acél, hanem a könyvek országává
váljék." Az idén megrendezendő
Ünnepi Könyvhét is fényesen igazolja Horváth elvtárs megállapításait.
A felszabadulás óta eddig minden
évben megrendeztük a könyvnapokat. A könyvnapok feladata az
volt, hogy dolgozóink körében, akiket a múlt rendszer elzárt a kultúrától. felkeltsók az érdeklődést a
jó és hasznos könyvek iránt. A
könyvnapok győzelmi állomásai voi_
tak kulturális fejlődésünknek- Bizonyítja ezt a könyvnapokon vásárolt
könyveik évről-'évre növekvő menynyisége is: 1949-ben 323-000 könyvet vásároltak dolgozóink, 1951-ben
pedig 754.975 könyv fogyott el.
Ezek a számok és a könyvtárak látogatottságának adatai bizonyítják
Révai elvtárs megállapítását: „a
magyar nép olvasó néppé válik, olvasva és tanulva építi a szocializmust.''
Könyvkiadásunk egyre növekvő
számadatai is ezt bizonyítják. 1951ben — a brosúrákat n em számolva
— kereken 34 millió péidányszámban adtunk ki könyvöket. 1938-hoz
viszonyítva a kiadott müvek száma
közel a négyszeresére emelkedett.
Ugyanakkor hatalmas
lendületet
kapo'tt az olvasómozgalom is. A népkönyvtárak száma
egy
év alatt
majdnem 100 százalékkal emelke-

ESZTERGÁLYOS
MRTA:

A

vizsgák előtt történt". A folyómenti tisztáson gyűltek öszEze a falusi iskola hetedik osztályának tanulói. Bensőséges beszélgetés
indul t.
— Nos, ki mi akar lenni? — kérdezte a tanító.
A gyerekek sorra válaszoltak.
Egyik agronómus. a másik kertész,
a harmadik kőműves szeretett volna
lenni.
— Én pedig esztergályos leszek
— mondta határozottan Kolja Ivánon. az egyik legjobb tanuló.
. . . Kolja a gépállomás mellett
iakott s így gyakran megfordult a
műhelyekben. Sok érdekeset látott,
összebarátkozott a munkásokkal, kü.
lönösen az örökké vidám esztergályossal. Kolja kiváncsian figyelte,
mint kezeli az esztergályos a gépet
e hogyan tekeredik le a kés alól a
fémforgács.
— Tetszik? — kérdezte egyszer
az esztergályos Koljától,
— Szép munka — válaszolta pironkodva a fiú.
— Na akkor gyere ide. Nyomd
meg ezt a kapcsoló^
A gép felzúgott és Kolja a meglepetéstől elengedte a kapcsolót,
— Ne félj. csak nyugodtan — biz.
tattá az esztergályos
A kés lassan végighaladt az alkatrészen. A fiú nagyon örült.
— Elégi — mondotta az esztergályos. — Ebből hengert kell csinálnunk.
Ettől kezdve Kolja elhatározta,
hogy-esztergályos
lesz.
Egy év
múlva pedig a városba utazo-t és
beállt a „Krasznaja Etna"-gyárba.
Itt azt tanácsolták, hogy iratkozzék
be az ipariskolába.
f / ólja minden nap tanult valami
AV
újat. Megismerte az élenjáró
munkamódszereket és a művezetők
sokat beszéltek a legkiválóbb dolgozókról, Csutkih, Kovaljov és a
többiek hősök let'ek Kolja szemében- A fiú sokszor megfordult a
gyár műhelyeiben, Nézte a sztahá-

G.

LETT

dett, g havi könyvforgalmuk egymillió kötet volt. Egy év alatt megkétszereződött a tudományos és ismeretterjesztő előadások hallgatóinak száma.
Kulturális forradalmunk feladatai, az olvasómozgalom állandó, növekvő fejlődése szükségessé tette,
hogy ebben az évben — a Szovjet,
unióhoz hasonlóan — méltóan ünnepeljük meg hazánkban a jó könyv
s az új magyar irodalom ünnepét.
Ebben az évben rendezik meg először — szeptember 6-tól 14-ig —
az Ünnepi Könyvhetet. Különös jelentőséget ad ennek, hogy egybeesik Móricz Zsigmond, nagy realista
regényírónk halálának tizedik évfordulója
alkalmából
rendezett
megemlékező ünnepségekkel.
A szakkönyvek széleskörű népszerűsítésére is sor kerül az ünnepi Könyvhét keretében. Az üzemi
dolgozók legfontosabb nagyüzemeinkben megbeszéléseken tárgyalnak
meg egy-egy. a termelést legjobban elősegítő szakkönyveket.
A városokban a feldíszített köny.
vesboltokban, a z üzemi rendezvényeken. ünnepi könyvárusításokon,
a falvakban a könyvhét utolsó két
napján könyvsátrakbari válogathatnak a dolgozók a legjobb könyvek
közöttAz első ünnepi Könyvhét méltó
seregszemléje lesz az ú.i magyar
irodalom, a magyar könyvkiadás
eredményeinek, s egyben újabb lendületet ad a kultúráiig munkának.

BELŐLE

ZAB4ROV

novistákat. figyelte munkafogásai,
kat, idősebb munkásokat ismert
meg. akik eljártak az ő iskolájába
és 'érdeklődtek a fiúk tanulmányi
eredményei iránt. Közben átadták
neki tudásukat é s Kolja jól haladt.
Elsőnek szerezte meg azt a jogot,
hogy gépen dolgozhasson. A tavaszi vizsgákat Kolja jeles eredmény,
nyel tette le.
A nyári szünidőben büszkén tért
haza falujába s már a z első nap
elment a gépállomás műhelyébe,
hogy meglátogassa
esztergályos
barátját. Sóik volt a munka.
— Majd én segítik — mondotta
Kolja.
Tj1 gész nyáron együtt dolgozott
az esztergályossal. Közös erő.
vei korszerűsítették a répi gépet. A
nyár végén a gépállomás igazgatója
köszönetet mondott Koljának jó
munkájáért.
Az ipariskolában Kolja szinte ismeretlenül barátkozott meg a komszomolistákkal. Egyszer a csoport
elmaradt a tervteljesítésben. A komszomolistáik összeültek, hogy megbeszéljék a teendőket, majd a művezetőkhöz menték és bejelentették,
hogy megvédik a csoport becsületét.
A művezető segítségét kérték. Koljának tetszett a komszomolisták
szervezettsége és tevékenysége, az.
hogy mindig az első ®karnak lenni„Miért nem vagyok én köztük?"
— gondolta Kolja.
A következő nap a fiú 290 százalékos teljesítményt ért el. A kom
szcmol-titkár mosolyogva ment oda
hozzá.
— Köszönöm.
Ugy viselkedtél,
mint egy komszomoiista.
Ettől kezdve Kolja még közelebb
érezte magát a komszomo'istákhoz.
Örült, amikor meghívták a komszomoí-gyűlésre, örült, hogy megbíznak benne és a gyűlés minden szavát úgyszólván magába itta. Rövidé,
sen fel is vettek a komszomolisták
nagy, családjába, Örökké emlékeze-

tes maradt számára a kerületi titkár pár mondata amit a tagkönyv
átadásakor mondott:
— Őrizd meg ezt a könyvet és
ne felejtsd el, hogv sok mindenre
kötél ez. Ilyen tagkönyve volt Zőja
Koszinogyemjanszkajának, Oleg Ko.
sevojnak, Uljana Gromovának.

A tanulás második
esztendeje
^
megfeszített munkával tett e'-.
Kolja már társadalmi munkát végzett és nemsokára a komszomolisták csoporttitlliárnak
választották
meg. Esténkint a munkásifjúság iskolájának nyolcadik osztályában tanult. Megértette, hogy jó munkásnak
lenni nem könnyű doiog. Komoly
tudást igényel. Tanutt is komolyan.
Egyszer nagy megtiszteltetés érte
a csoportot, ahol ő dolgozott, A
kommunizmus nagy építkezései számára kellett megrendeléseket elkészíteni A fiúk lázba jöttek. Gvor
san és jól teljesíteni a munkát! Ez,
volt a szívük minden vágya. Elhatározták. hogy gyorsvágási módszert
alkalmaznak és javasolták a gépek
korszeríís-'té:sét, A művezető támo.
gatta őket és megalakult a komplex-brigád. A tanulók sorra járták
a könyvtárakat, elmerültek a műszaki könyvek olvasásában, tanul,
niányozták « legkiválóbb doteoző-x
módszereit Egy hónap a'att ?0 újítási javaslatot adtak be a fiúk. s
lesn'obh újítás Jsoliáé volt. A gének
500—001-as fordulatszámának 1200
—1390 fordulatra történő gvorsflásával a munka termelékenvségie kétháromszorosára emelkedett. A rrmg
tisztelő megrendelést határidő e'ött
teljesítették és jogosan
mondha'ták magukat
gyorsvágóknak.
A
komis/omol kerületi b'-oftsága díszok'evél'el tüntette ki őket
Tgv fejlődött az rgvkori falusi
f'ú két év n'aft szakkénzett munkássá, fvv járta végig n kommunista nevelés nagyszerű iskoláját.

klubok száma meghaladja az 1700-a|
es ezekben a klubokban az újítóki
minden

axlikaégea

aegítaéget

megkapnak.

Nagyrészt e klubok jó munkájának
köszönhető, hogy mu már minden
31-ik lengyel olvasztár újító. Igent
sok újítót magas állami kitüntetésben részesítettekAz újító nrunka megkönnyítéséra
Lengyelországban egyre gyakrabban
rendeznek olyan összejöveteleket,
amelyeken az újítók és a tudósok
közösen tárgyalják meg a termelés
kérdéseit. Igen sok helyütt ezenkívül
állandó újító tapasztalatcseréket rendeznek. Wroclawban például hoszszabb idő óta vannak rend-szeres
heti újító összejövetelek, ahol az
ésszerűsítők kicserélik tapasztalataikat és elmélyítik műszaki tudásukat- A közelmúltban ugyancsak Wroclawban a marósok és esztergályosok számára külön összejövetelt tartottak, amelynek napirendjén a fémek gyorsforgácsolási eljárása és az ezzel kapcsolatos műszaki
problémák szerepeltekr-'-nrdltln
nlnlt
kéaxíthette.
el
Az újító mozgalom magasabb foki
i
Lengyelországszerte ismertté vált az úgynevezett
csilléjét. Találmánya 1 millió zloty „munkáa-mérnölt
megtakarítást eredményezett a ' e n "
úiiló
brigádok"
munkája.
gyei népgazdaság számáraA népi Lengyelországban, ahol a
munkások a gyárak gazdái, ahol a Ezek a komplex brigádok a terma*
társadalmi és gazdasági viszonyok lés legégetőbb kérdéseinek mcgoldá*
rendkívül kedvezőek a teremtő gon- súval, a maguk elé tűzött konkrét
megvalósításával foglaldolat számára, egyre jobban tere- feladatok
bélyesedik az újítómozgalom, 195(1- koznak. Ezeknek a komplex brigáben az egyes dolgozók, munkáskol- doknak a működése a bonyolultabb
lektivák és mérnök, technikus cso- gépek és berendezések bevezetéséportok 3786 újítást dolgoztak k>, néi, új munkamódszerek megvalósíamelyből 2188-at már be 'is vezet- tásánál és elterjesztésénél nélkülöz*
tek. A gyakorlatilag alkalmazott hetetlen, A komplex brigádok az
újítások 37 millió zloty megtakarítást Újító K'ub keretén belül működeredményeztek. Az állam ebből az nek. A Klub vezetősége az üzem műösszegből komoly tételeket juttatott szaki igazgatóságával egyetértésben;
tűzi a komplex brigádok elé a tervissza jutalomként az újítóknak.
1951-ben jelentősen emelkedett az melés szempontjából legfontosabb
újítások szánra- 1951. első felében kérdéseket. Ezután az újító brigád
a dolgozók 26.000 újítást jelentettek feladata, hogy e kérdéseket iól megbe és ez 145 millió zloty megtakarí- oldja. Az üzem az újítással foglalkozó dolgozók számára megadja a
tást tesz lehelövé.
Az újítók munkájúnak megköny- munkájuk sikerét előmozdító összes
nyítésére valamennyi nagyobb iizem miUzaki, anyagi és gyártási lehetőmellett Újító Klubot létesítenek. A ségeket.
AdenHwer
b o m m u n ü s t a

tfíbb

nvM?ya<néiiief

lapot

Hamburg (ADN). Adenauer kormányának parancsára a nyugatnémet rendőrség augusztus 26-án elkobozta a Német Kommunista Párt

kobozfatott

el

kiéli, hamburgi ék brémai lapjait,
mert cikket közöltek „A szocializmus építése a Német Demokratikus
Köztársaságban'' címmeL

Hícek a TíítaUá'zbál
Vasutas dolgozóink lelkesen
készülnek az őszi csúcsforgalom
zavartalan lebonyolítására,
Ez
bir.o.
nyitja, hogy nemcsak a pályákat és
kocsikat javí'ják
még
gondosabban
és rövidebb idő alatt, hanem elméletileg is képezik magukat.
Ezekben a napokban a fűtőház
minden
dolgozója a mozdony személyzet
és
irodai dolgozók
is technikai
minimumvizsgát
tesznek.
A
vizsgákon
ellenőrzi a Fűtőház vezetősége,
tisztában vannak-e dolgozóik az új fetadáokkal,
ismerik-e az őszi csúcsforgalom
sikerének
feltételeit.
A
szakvizsgákkal
is elő akarják
segíteni. hogy minden dolgozó a maga
területén kifogástalan
munkált
végezhessen
és kiküszöbölődjenek
a
hiányosságok
a szállítás
területén.

Az őszi csúcsforgalom menel-ánek
zarvar'alan lebonyolítását szolgálja
a most épülő új fordító szerkezet, is,
melyet szeptember 5.-én adnak ál
a forgalomnak. Sok nehézéget, zavart okozott a Szegedi Fűtőház munkájában, hogy nem volt nagyforéíió

szerkezetük. Ha például 601-somzatú mozdony jött Szegedre, fordított
állásban kel-lett visszamennie kiindulási helyére, mert a kisméretű
fordítóikkal nem tudták megfordí.
tani a nagyobbméretű mozdonyokat. A jövő hónaptól kezdve megszűnik ez a hiányosság is a fűtőháznál és az új nagy fordítószerkezet megkönnyíti a dolgozók munkáját.

•
Még egy építkezés va n a fűtőház
tcrüieién. Modern központ' raktári
kapnak a dolgozók.
A felig kész
épületen büszkén hajladoz k a zöld
ág, hirdetve, hogy hamarosan <_r,o
alá kerülnek a frissen rakoi; falakAz új szertár október 5-re késziil
cl. A modern épület, modern iclszereiéselvel nagy mértékben megkönynyíti az anyagmozgatást, megrövidíti a berakodás) időt. Nem kell a
dolgozóknak a vállukon cipe'ni a
berakásra kerülő árut, lift végzi el
helyettük a nehéz testi munkái. Erre
a területre ls bevonul a gép s megkönnyíti « berukudómunkasok nehéz munkáját.

A minisztertanács rendeletet hozott
a műszaki egyetemek esti tagozatainak
egyes tanulmányi kérdéseiről
A Magyar Népköztársaság minisz. mányok rendjét az egyelem felett
tortsnácsa rendeletet hozott a mű- felügyeletet gyakorló miniszter szaszaki egyetemek esti tagozatainak bályozza.
egyes tanulmányi, kérdéseiről. A
A műszaki egyetemek esti tagorendelet értelmében az a hallgató, zatain öt évre lehet felemelni azokaki a megszűnt állami műszaki fő- nak a hallgatóknak Tanulmányi ide.
iskolán kezdte el tanulmányait és jé-T. akik az 1952—53-as tanévben
az előírt vizsgákat sikeresen letette, vagy ezt követően kezdik meg taszakmérnöki oklevelet kap.
nulmányaikat.
A szakmérnök vagy az a hajlgató, aki az állami Műszaki Főisko.
ián megkezdett tanulmányait a műFilléres különvonat indul
szaki egyetemek esti
t a gozatán
Gyopárosíürdőrc
vagy levelező oktatásában eredményesen lefejezte, mérnöki oklevelet
Vasárnap, augusztus 31.-én 70
szerezhet, ha a műszaki egyetemek
megfelelő esti tagozatán az 1952— százalékos kedvezménnyel „Dolgo53. tanévtől kezdődően három és zók különvonata" indul Szegedről
fél éven át kiegészítő tanulmányo- Gyopárosfürdőre. az Alföld egyik
kat folytat 'és diplomatervét eredlegszebb üdülőhelyére. Az indulásményesen megvédiA mérnöki oklevél megszerzésé, sal kapcsol alos minden felvilágosínek feltéleleit és a kiegészítő tanul- itást a hétéi IBUSZ a d bmsu
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A szegedi Zene konzervatórium készül
a jövő évre
I Dolgozó népünk egyre eredményesebben hajtja végre, valósítja
meg a II. Pártkongresszus határozatait.
Eredményesen
valósul
meg a kulturális
építő munkával
kapcsolatos határozat ls: népünk
kulturális színvonalának
állandó,
következetes
emelése.
Ennek a
munkának egyik
nagyjelentőségű
lépése, hogy kormányzatunk
most

minőségileg
megtelel
iskola színvonalának.
tórium a középiskolát
nei nevelés területén.

h i r e k

Abrakot kapnak hivatalos áron azok a dolgozó parasztok,
akik szerződést kőinek serléshizlalásra
A minisztertanács határozatot ho- keverékek; őszi

Az Irodalomtörténeti Társaság szegedi csoportja
szeptemberben előadásokat rendez az üzemekben
Máricz Zsigmondról
köztük a Textilkombinátot, az Ujszegedi Kenderszövőgyárat, a Le"
mezgyárat, a Jutafonógyárat, a
Szegedi Kenderfonógyárat látogatják majd meg. Az előadásokon, a
Tiszatáj című folyóirat munkatársai is résztvesznek, akik irodalmunk
| fejlődésének legújabb
kérdéseiről
I tájékoztatják az üzemi dolgozókat-

KÉPESÍTETT könyvelöket,
lehetőleg I
konttrozökat, azonnali bolépésre felvesz a Csongrádmegyei
Vágóhíd é s
Húsfeldolgozó Vá'll. Hmvásárhely. önéletrajzok
hétfőn délig küldendők
be. Jelentkezés hétfőn délután 2 órától
651
PRÍMA sezlon eladó Bodzafa-u. 5.
BÚTOROZOTT szobát keresek fürdőazobahasználattul,
fűtéssel. különbéJáratút. Érdeklődni: Ady-tér 2.
Itt.
em. 8—9, délelőtt 8-tól. délután 4-ig.
NYOLCHÓNAPOS Javított süldő eladó.
Beszolgáltatásra ls alkalmas. Keresztit. 13.
MAGYAR perzsa eladó. Remény-u. 5.
délelőtt 7-8, délután 2-5-tg.
BORKABATJAT
most festesse. Javíttassa Csordás bórruhakészltő mesternél. Szent Mlklós-u. 7
KERESEK
villanyvonathoz
kocsikat,
Batlzfalw. Női klinika.
FESTMÉNY elndú. Csongrádl-sgt. 11.
EI.ADO egy beszolgáltatásra nlkalmas
120—130 kg sertés. Pálfl-u. 43.
FELSÖIPARIT
végzett
elektrűtechnikus
elhelyezkedne.
Cím:
Répa.
Csengeíe 633.
ELADÓ keveset használt paraszt fé.
dereskocsi. Ugyanott új barna hoszszú télikabát, új fekete öltöny ruha.
Röszkel-u. 16.
HASZNÁLT tégla eladó.
Érdeklődni:
Földmüve«-u 34.
BELVÁROSI szép
kettőszobás lakásom (gáz bent) elcserélném
magánházban levő lakásért. Ká'mán-u. 1.
EGY új modern kombinált
szekrény
eladó .asztalosnál. Szent István-tér 7.

ELADÓ
keményfa
asztal.
sezlon.
plüssterftővel,
6 személyes
aipacca
evőeszköz, csillár. Megtekinthető 12
—2-ig. BaJcsy-Zs.-u 17. II. em.
10,
sjtó.
A SZEGEDI
Zenekonzervatóriumban
és Zeneiskolában a felvéteti vizsgák
szept. 3-án kezdődnek. Bővebb felvilágosítással szolgál a Zenekonzervatórium. Sztálin krt. 77. Telefon: 43—66.
HAZIIPARI Szövetkezet 3-ik
Couhétanfolyamát megfelelő számú Jelentkező esetén szeptember hó 1-én megindítja. Jelentkezés
Sztóün-krt.
21.
Csuhét a legmagasabb napi áron vásárolunk. Kosárfonó
üzemünk
mindenféle lavltást elvégez. Mikszáth K.
u. 8. Kérjük :<z állami
vállalatokat,
hogv mindenfő'e Javítással és
rendeléssel forduljanak a Központi Irodához. Tnkaréktár-u. 2.
BÚTOROZOTT szobát, keresek
sürgő,
sen. Délmagyarorszá®
kiadóhivatal?,
Lrnin-u. 6.
EGY Jókarban levő fehér mély gyermekkocsi eladó. Zárda-u. 19.
125-ös KIFOGÁSTALAN állapotbr.a levő Csepel eladó.
ApriMs
4-útja 6.
Autójavító műhely.
ALFA forralót (tábori üst) megvételre keres a Szegedi
Kenderfonógyár
Szeged, Londoni-krt. 3.
KEMÉNYFA szabászasztal, húsvágó tó
ke, festett szekrények eladók. Vági,
KlauzáLtér 7.
ELVESZTETTEM levéltárcámat pénzzel.
Igazolványokkal. A megtaláló Jutalom
ellenében adla le Juhász Gyula u. 9.
szám alá (Vadas György).

resztőórákért és szerkezetekért Laczkő órás, Szérhenyi-tér 9.
EGY úl
hálószoba és egy konyhabútor olcsón eladó. Sztálin-sétány 2.
festőnél.
JOKARHAN levő 100 kg-ot mérő mázsa e'adó. Róna-u 28.
EGY 3-as számú Werthelm-kafcsza eladó. Mátyás-tér 13/a.
BESZOLGALTATASRA alkalmas disznó
eladó. Maros-u. 28
DISZNOBEADASHOZ
társat keresek.
Ábrahám István,
Kossuth Lajos-sgt.
107. szám
TEGNAP délután 2 és 3 óra kJzött a
Lemozgyártóí a Kossuth La|os-sugárúton. a Frnncia-utcán
keresztül az
öthnlom-u. 13. számig
elvesztettem
Re.szta Miklós névre szó'ó irataimat.
Felkérem ir becsületes
megtalálókat,
hogy irataimat öthalom-utca 13. sz.
alá vagy n Lemezgyárba szíveskedjenek leadni.
A SZEGEDI Kenrierfonógyár íarkatósoknt
felvesz. Jelentkesés
munkakönyvvel, ._....
•

tizedes mázsa, nyomógombos szuperrádió olcsón eladó. Róna-u. 7.
KETTŐ drb héthónapos sertés e'.cdő.
Szatvmazl-u. 41.
BÓRTASKAT kulcsokkal, Iratokkal
a
vásárhelyi vonaton elvesztettem.
A
megtaláló Jutalom ellenében adja le
Szeged, Vldra-u. 1. szám alá.
EBÉDI-OASZTAL, kihúzható olcsón eladó. G-'.ück, Att|la-u. 16.
BOGNÁR szerszám eludó.
Kálváriisor 16. I. em. 6. ajtó. Keresztes.
ELADÓ szekrény, ehédlőkredenc. Megtekinthető 3—6-ig. Temető-u. 2.
BEJÁRÓ mindenes
főzőnőt keresek.
Bocskay-u. 9. Treer.
HáZ eladó nagy kerttel, 'akását i lássál. Hattyas-tclep, Pancsovaé-u. 41.
F.LADÓ égy
négyfiókos sublót, beállítható vil'lany elzáróóra. üvegtetejú
pult, nagy gömb villanylámpa. UJs".*red. Temesvári-krt. 17.
MOKÁNY női és Juventus ballon férfi
kerékpár ló állapotban e'adó. 1 óra
után megtekinthető.
Kazinczy-u, 14.,
I, emelet, 4,
t
...

MAUAS arakat fizetek kai-, zseb. éb- VILLANYORAMOFON.

P á r t

borsó,

rozsosbük"'

Értesttjük a 8 hetes propaganaz
általános
zott két évvel ezelőtt az állatte- köny, repce, rozsvetés.
A
konzerva. distákat valamint hallgatóit, hogy
Hazánkban a scrtéshízlalás elsőnyésztés és a
takarmánytermelés
jelenti a ze- részükre a ..Népi demokrácia ú l j a "
fejlesztésére- Az eltelt 2 esztendő sorban a túlságosan drága abrakA konzerva- c. anyag megérkezett. Átvehetik

tórium az
afeófokú tanárképzést
valósítja meg. Két szakon tanulnak'
a hallgatók: főhangszer (zongora,
hegedű, cselló) és iskolai énektanítás. A végzett hallgatók a zeneiskolában taníthatnak majd, illetőrendet teremtett a zeneiskolák
mun. leg általános iskolában vezethetik
kajának
területén.
A zeneoktatás az ének oktatását.
régóta
készülő
reformtervének
A zenekonzervatórium feladataimunkáiétól most fejeződtek be, s
az erte vonatkozó
új szervezeti nak jó megoldását nagymértékben
keret lehetőséget és biztosítékot ad segíti, hogy a konzervatórium melmeg
arra, hogy a zenekonzervatóriumok lett Szegeden az idén nyílik
zenei
gimnámunkája, a zenei oktatás ugrás, az ország harmadik
ziuma. Ez azt jelenti és eredmészerűen megjavuljon.
nyezi, hogy a konzervatórium felKormányzatunk új rendelkezése adatait jobban meg tudja
majd
b szegedi Zenekonzervatóriumot is valósítani, mert a zenei gimnázium
átszervezi. Az új
konzervatóriumi hallgatói, akik a gimnázium anyamunka
egyik alapvető
tulajdonsá- gát sűrítve tanulják,
több
időt
ga,
hogy diplomát
ad a végzett szentelhetnék
a konzervatóriumi
hallgatók
kezébe.
A. felszabadulás munka számára, mint eddig. A zeelőtt a város kezelésében lévő kis nei gimnáziumban
való
tanulás
zeniskola semmiféle diplomát, el- nemcsak azt jelenti, hogy elvégzéhelyezkedésre jogot adó okmányt se után a hallgatók megkapják a
nem adott. Éppen ezért a zeneis- konzervatórium
oklevelét,
mely
kola látogatása azoknak volt kizá- zenlskol-ati és általános iskolai tarólagos joga, akik szórakozáskép- nításra jogosít, hanem azt fe, hogy
pen vettek részt a zenetanulásban. a hallgatók
emellett
meg kan ják a
Kevés hallgatóval fe dolgozott a ze- gimnáziumi
végzettséggel
teljesen
neiskola, s oktató munkája jórészt egyenrangú
érettségit,
is.
zongora, hegedű é« ének-tanítására
Mindezek fölött mint a zeneokszorítkozott. A végzett hallgatók, tatás legfőbb szerve, a budapesti
nak elenyészd
töredéke került a Zeneművészeti Főiskola áll. Az új
Zeneművészeti Fóisko'ára.
zeneoktatási rendelkezések szerint
A felszabadulás után a Városi a jövőben megszűnik a tanár- és a
Zeneiskola 1947-ben állami intéz- művészképzés eddigi elválasztása.
ménnyé alakult át. Megnagyobbo- A főiskola végzett hallgatói tanádott s el'átta a zenei pályára ké- rok is és művészek is lesznek.
szülök nevelésének feladatait.
A konzervatóriumban dolgozók
Az új átszervezés szerint — a tagozata i 6 nyílik, mely nem ed
szovjet tapasztalatok
felhasználá- ugyan képesítést, de lehetővé tesával — határozottan szétválaszt- szi, hogy az üzemi dolgozók eddiják az alsó, közép és felső okta- gi zenei képzettségüket, tudásukat
tást, s ezzel a zeneoktatás eddigi szakszerű vezetés irányításával tobonyolult és helytelen felépítésé- vább fejleszthessék.
ben rendet teremtenek. Az alsófoA szegedi
Zenekonzervaitórium
kú zenei oktatás feladatainak
meg. tanárai és hallgatói nagy lelkeseoldását a zeneiskola
látja el, k e t . déssel készülnek a szeptember 10tós feladattal; a zenei tömegneve- én induló új tanévre, hogy a nPigy
lésben működni hatékonyan közre, lehetőségeiket bizitositó r j átszervenövendékeket képez a továbbtanu- zés
megnövekedett
feladatainak
lás, a konzervatórium számára. Ez eleget tudjanak tenni.

' A nagy magyar realista regényíró Móricz Zsigmond halálának tízéves évfordulója alkalmából az Irodalomtörténeti
Társaság
Szegedi
Csoportja
a
szakszervezetekkel
együttműködve szeptemberben előadásokat rendez üzemeinkben Móricz Zsigmondról. Az Irodalomtörténeti Társaság tagjai, az egyetem
dolgozói és hallgatói kilenc üzemet.

*

a Pártoktatás Házában.
Értesítjük a Párttörfénet I I . évfolyam prop. konferencia hallgatóit,
hogy részükre 30-án. szombaton
délután 2 órakor a Pártokiatás Házában az első kétheti anyagból konferenciát tartunk. Kérjük a pontos
megjelenést.

Értesítjük a Politikai gazdaságtan
II. évfolyam propagandista konferencia hallgatóit, hogy részükre 30án, szombaton délután 2 órakor a
Pártoktatás Házában az első kétheti anyagból konferenciát tartunk.
Kérjük a pontos megjelenést.
Értesítjük a Poltikai gazdaságtan
I. évfolyam propagandista konfe.
rencia hallgatóit, hogy részükre 30án, szombaton délután 2 órakor a
Pártoktatás Házában az első kétheti
anyagból konferenciát tartunk- Kérjük a pontos megjelenést.

alatt a sertésállomány szépen fejlődött. Az idén az időjárás azonban
nem nagyon kedvezett a takarmánytermelésnek- A niegnövekedett sertésállomány kitartása és a süldők
meghízlalása nagyoibb
gond lesz,
mint máskor. Kormányzatunk azonban dolgozó parasztságunk segítségére sietett most, amikor sertéshizlalási akciót indít takarmányjuttatás mellett. Csongrádmegyében, ahol
mostoha volt az időjárás és így a
kukoricatermés is gyengébb, a szerződött gazdák
2.5 m á z s a vegyes a b r a k o t
kapnak

hivatalos áron. A hízó kilogrammjáért átadáskor
12.20 forintot fizetnekA hfzlatási idő legfeljebb 0 hónapig tart. Ennyi idő alatt a legkisebb súlyú süldőket is fel lehet híiÉrtesítjük az alapismereti, alap- lalni a szerződésben előírt 126 kilofokú és középfokú propagandista grammos súlyra.
A hizlalást szeratWISssel lekötött
szeminárium
vezetőit, hogv résertéseket adóba lefoglalni vagy
szükre 31-én, vasárnap délelőtt 8
a beadási kötelezettség teljesíórakor a Pártoktatás Házában az
tésébe elvinni nem sznbadútmutatóban megjelölt első részből
konferenciát tartunk. Kérjük az elv- Igy a szerződéses akcióba átadott
hízót, természetesen a beadási kötetársak pontos megjelenését.
lezettség teljesítésére sem lehet elAgit. prop. osztály számolni- A bízlalási szerződések
kötésére a helyi tanácsoknál lehet
jelentkezni.
Tehát mint látjuk, a sertéshizlaIDÖJARASJELENTÉS
lási szerződés megkötése nagy előnyI hoz juttatja a dolgozó parasztságot.
Érdemes ezért minden
termelőnek,
akiknek módjuk van rá, sertéshizlalási szerződést kötni.
A sertéstartás jövedelmezőségét
nagyban lehet fokozni, ha kiVárható
időjárás
használjuk a rejtett tartaléko. c ,i utö , r, A k , .S??,'
kat a takarmányozás terén,
Növekvő
felhozol,
néhány helyen, In- A tarlólegelők melleit jól hasznosítkább csak északon
esö. Mérsékelt dél- hatjuk az egyéb legelőket, a füves,
nyuqati,
nyugati gyomos területet is a sertés legelszél. A hőmérsék- tetéséreLucerna,
lóhere tarlók
|et a!ic
naHfiirma
) változik.
igen értékes tápanyagot adnak a serraHBBMH
Várható hőmér
igen
sekleti értékek az ország
területére téseknek. A téli sertéstartást
csütörtökön reggel:
13—16,
délben olcsóvá tehetjük, ha gondoskodunk a
északon 23—26, délen 26—29 fok kö. jó őszi és téli legelőkről. Erre legrótt.
alkalmasabbak az őszi takarniányMOZI

I

Szabadság: Cirkusz (augusztus 31-lg)
Vörös
Csillag: Veszélyes
őrjárat
(szeptember 3-ig).
faklya: Tengerész leánya (ma utoljára).
Az előadások 6 és 8 órakor kez
dinnek
KIÁLLÍTÁS
Faliújság kiállítás az MSZT székház
nagytermében (Horváth
Mihály-u. 31.
Nyitva hétköznap 3-töl 8-lg, vasárnap
délelőtt 10-tól 1 óráig.
A
Somogyi
Könyvtárban
koreai
könyvkiállítás délelőtt 10 órától esto
7-ig.
MUZEUM
Móra Ferenc-kiállitás,
fejlődéstörténeti és természetrajzi kiállítások: hétfő kivételével naponta 9 tői délután
18 óráig, szombaton 9-től délután 17
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
KÖNYVTAR
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
Ideje hétköznapokon-. Olvasóterem délelőtt 10-től este 9-ig, hétfőn 2-től este 9-ig. Kölcsönzés 12-től este 8-ig,
hétfőn 2-től este 8-ig.
Somogyi: Délelőtt 10-től este 7-lg.
(Könyvkölcsönzés: délután 2-től este
6 óráig.)
Partfürdői
kölcsönzés
mindennap,
ünnep- é s vasárnap is délelőtt 9-töl
este 7-lg.
GorkM (Horváth M-u. 3. MSZT székház): Hétköznapokon
délelőtt
10-től
2-ig; délután 3-tól
7-ig.
Könyvkölcsönzés.

MNDSZ HIREK
Kossuth Zsuzsanna! csoport csütörtökön 6-kor taggyűlést, Szendrei Julin
csoport 5 órakor munkadélutánt Belváros III. 7 órakor természettudományi előadást tart.

A Délmagyarország kiadóhivatala közli a hirdetőkkel,
hogy augusztus 25-től

hirdetéseket

táskwgramofon.

reggel 8 órától déli 12 óráig
vesz fet.
Kiadóhivatal

DÉL M A G Y A R O R S Z A G
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
ZOMBORI

JÁNOS

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u
II
Teleron: 35—35 és 40—80
Kiadóhivatalt Szeged. Lenln-u
i.
Telefon: 81—16 é 9 35—00.

_

Csongrádmegyei Nyomdaipari
VAlialat, 8zeged
Felelős vezetői Viacze György

a

konyhahulladékokaf,

moslékot és használjuk fel a sertések etetésére.
Itátran etessünk a sertéssel polyvát, elsősorban a pillangós virágú növények; bükköny, borsó, lenese polyváját, de n kalászosok polyváját Is jól felhasz*
nálhatjuk.
Vegyünk egy dézsát, hordót, vagy
kádat, ebbe 30 centiméter vastagságban tegyünk polyvát, ezt jó forróvízzel öntsük le és keverjük meg.
Majd újabb 30 centiméteres polyvaréteget teszünk a kádba és ezt femét elkeverjük. Ezt mindaddig folytatjuk, amíg a kád tele nem lesz Ha
a kád megtelt, lefedjük és 2—5
óráig állni hagyjuk. Etetés
előtt
megsózzuk és a sertés szívesen fogyasztja.
'
Az ellenség, a kulákok
'
n c m nézik

tétlenül,

hogy a dolgozó parasztok komoly
jövedelemre tesznek szert a sertéshizlalási akció révén. Ezért megkísérlik, hogy a dolgozó parasztokat
arra csábítsák, hogy a hízlalási szerződésre az anyakocákat kössék le
— és tgy a jövőnket együk meg.
Leplezzük le a kóláknak ezt a mesterkedését- Törvény írja elő, hogy
tenvészkneát, csak akkor szabad
hízóba állítani, ha helyette süldőkocát állítottak tenyésztésbe,
azt bebúgatták és a süldőkoca
le ls malacozott.
Komoly segítséget kap
dolgozó
parasztságunk a sertéshizlalási akció révén a kormányzattól. Éljen
tehát minden dolgozó paraszt ezzel a lehetőséggel és kösse le a számára előnyös szerződéssel sertéseit
hizlalásra.

Magzaielhaitó bűnszövetkezet felett
ítélkezett a bíróság

A budapesti megyei bíróság augusztus 26-án tárgyalta egy mag.
zatelhajtó bűnszövetkezet
ügyét.
A birÓ6ág megállapította, hogy a
minden orvosi
képzettség nélkül
mesterkedő vádlottak a legelemibb
egészségügyi
előírások, betartása
nélkül rendszeresen hajtottak végre magzatelhajtásokat és egy élveszületett csecsemőt megfojtottak
ás elástak. A vádlottak a karmai*
közé került asszonyok, életét súlyosan veszélyeztették.
A bíróság a bűnszövetkezet szervezőjét, a volt nyilas Gács István
tisztviselőt, valamint Friedl Béla
volt egyetemi hallgatót 15 évi börtönre ítélte. Gács és Friedl felhajtói Csanádi Andomé
foglalkozásnélküli volt háztulajdonos és Goldberger Müklósné erkölcsrendészeti
felügyelet alatt álló,
volt textilnagykereskedönö, a hírhedt
gyár*
tulajdonos budai Goldberger MikBEMUTATÓ A CSILLAGVIZSGÁLÓBAN (Dóm tór 2.) Itt. emelet, ma 7 lós felesége voltak. Mindketten a

órától. Hold bemutatás. Belépés dUts'an. Természettudományi Társulat.
A ZENEKONZERVATÖRIUM HÍREI
Beiratások a Zenepedagógus Munkacsoport iskolájába: a régi növendékek
szeptember 3-án délelőtt 10-től 12-lg.
délután 3-tól 5-ig: az új növendékek
fi án délelőtt 10-től 12-ig. délután 3-tól
5-lg Iratkozhatnak be a Zenekonzervetóriumban.

kal történik, pedig a sertések egyéb
takarmányokat is jól hasznosítanak,
így különösen fontos
most, hogy
tököt, apróburgonyát, répát és moslékot bőven adagoljunk a sertéseknek, hogy ezzel is minél több abraktakarmányt
takarítsunk
meg1Gyűjtsük össze

Megalakult

a Vísisportok

Kedden este
Rzeged vlzimotorosai,
evezősei és
kajakosai
értekezletet
tartottak a VTSB-ben, amelynek sorén
megalakították u Vizlsportok Szegedi
Társadalmi Szövetségét. A
Szövetség
feladnia, hogy Szeged területén a vfzijérmü sportolókat
szakosztályokba
tömörítse és
egységes
Irányítással
ter vszerű sportmunkát végezzenek. A
szövetség Jó munkájához
szükséges,
hogy a sportkörök támogassák a szövetség munkáját, alakítsák meg a vlzijármű szakosztályokat és ezzel
a
sportköri fejlesztési terv
teljesítését

magzatelhajtások
végrehajtásában
fe közreműködtek. A bíróság Csanadinét 8 évi. Goldbergernét pedig
hét és fél évi börtönre ítélte. Bogár Ferencnét,
aki
élveszül stett
magzatát megölette,
bíróság 8
a
évi börtönbüntetésre ítélte.

Az Országos Takarékpénztár
felhívja
mindazokat
a
dogozókat,
akik
kifizetett
Második
Békekölcsönkötvényeiket ezideig még nem kap-1
ták meg, hogy kötvényeiket kérjék munkahelyük békekölcsönfelelősé tőL
A z o k a készpénzjegyzók,
akik
kifizetett
Második
Békekölcsönkötvényeiket még nem vették volna kézhez, Budapesten az Országos
Takarékpénztár illetékes kerületig
vidéken
pedig a megyeszékhelyi
f i ó k j á t ó l k é r j é k azok megküldését.

Társadalmi

Szövetsége

Is elősegítik. A Szegedi Kender SK,
a Kinizsi Szalámigyár SK
sportolót
már megalakították
vlzisport
szakosztályaikat,
a Vörös Meteor és az
Ujszegedi Kender is megalakítja vízisport szakosztályait.
A megalakult
Társadalmi Szövetség munkáját
ötös
bizottság végzi, amely hivatalos óráit
minden héten kedden este 7 órától
tartja a VTSB helyiségében. Az ÚJonr r n alakult Szövetség irányítja maid
a vízisportok
rendezvényeit, amely
biztosítja a tervszerűséget ezen a

Sz. Honvéd—Diósgyőri Vasas NB l-es mérkőzés Szegeden
Vasárnap délután fél 5
órai kezdettel rendezik
meg a Honvéd-stadionban a Szegedi Honvéd—Diósgyőri
Vasas nlénynyitó NB l-es labdarugó

mérkőzést. Előtte háromnegyed 3 kor
Szegedi Lokomotív—Kistext NB Il.-es
mérkőzés kerül 'lejátszásra,

Szegedi kerékpáros sikerek

Szeged város birkózó bajnoksága

A Magyar Népköztársaság 100 kilométeres." egyenkénti inditásos országúti kerékpárosbajnokságán, Budapesten Csongrád megye csapata a negyedik helyen
végzett.
Megyénket
Rudics, Tanai és Kopasz, Sz. Honvéd
veisenyzők képviselték. A Ml'enártson
megrendezett pályaverseny
repü'öfuúvmában Tóth Erzsébet (Sz.
Postás)
győzött 15.6-es kitűnő idővel.
A kecskeméti országúton megrendezett iflúsági. 80 km es
versenyen
Takács (Sz. Honvéd) harmadik. Várhelyi (Sz. Postás) hatodik
helyezést
ért el. A nők 30 km-es országúti versenyében Tóth Erzsébet (Sz. Postás)
győzött 54:4l-es Idővel (átlag 33.400
m), harmadik Fülöp Ilona (Sz. Postás).

A rókusi tornacsarnokban
vasárnap délelőtt JO órai kezdettel zajlik
le Szeged város
evzyénl. kötött, és
szabadfogású birkózóbajnoksága.
A
döntő küzdelmekre délután 5 órakor
kerül sor.
Országos I. osztályú kardverseny
Vasárnap reggel 9 órai kezdettel az
Rz. Postás Kossuth Lajos-sugárút4.
szám alatt! vívótermében országos L
osztályú kardvlvó versenyt rendeznek
több élvonalbeli vívó részvételével.

SPORTKÜLÖNVONAT
OROSHAZARA
Vasárnap, augusztus 31-én a Szegedi
Petőfi—Orosházi
Kinizsi
labdarugó
mérkőzésre az IBUSZ sportkillön vonatot, Indít. A vonat Szegedről, a Rókueállomásról Indul reggel 7.30-kor. vlszTENISZ
szaérkezik 21 órakor. Útiköltség odaSzegedi Fáklya—Makói válogartolt 5:1, vissza 11.80 forint.
Jelentkezni
az
Szegedi Fáklya—Ruhagyár 5:1.
ILUSZ-nál lehet.

