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Kuo Mo-Zso, o Kínai Békeblzottság elnöke
nyílt levelet intézett a japán néphez
Szegedi dolgozó parasztok látogatása
a makói József Attila tsz-ben
Ünnepélyes keretek között nyitották meg
a Dimitrov-cmlékklár.ílást
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Amikor néhány héttel ezelőtt az
angol parlament befejezte üléssorozatát s megkezdte nyári 6zünetét,
a nyugati hírügynökségek s az angol nagytőke lapjai mérleget vontak a parlament é® a kormány működéséről.
A beszámolók hangja
meglepően kesernyés volt és olya®
mély riadalom csendült ki belőlük,
amilyennel a háború befejezése óta
egyszer sem találkoztunk ezeknek
a lapoknak a hasábjain, vagy ezeknek a hírügynökségeknek a jelentéseiben.

angol dolgozókkal,

hogy

Harcban a harmadik negyedévi ierv ieljesíiésééri
és túlteljesítéséért

milyen

szoros összefüggés
van az életszínvonal megőrzéséért,
a magasabb
bé.
rekért
folytatott
harc
és a kormánynak
az amerikai
imperializmus
háborús terveit kiszolgáló
politikája
elleni
harc
között.
A
tömegek

azonban azt is kezdik megérteni,
— és ez az angliai helyzet új vonása
— hogy a háború nyomorpolitika
a nemzeti függetlenség feladása elleni harc elválaszthatatlan az áruló munkáspárti vezetők politikája
ellen vívott harctól.

A Francia
Hírszolgálati Iroda,
A z Angol
— azAFP — londoni tudósítása sze- radhatatlan
rint „a zavar, s öt a csalódás lég- lelvilágosító
köre lebegeif
angol
parlament
felett,
mikor
nyári
szünetére
oszlott
szét."
Miért
az a , zavar"
miért
az a „csalódás"?
Azért
—

hangoztatja az AFP tudósítása, —
mert a Churchill
kormány
kilenc
hónapja
sem belpolitikában,
sem
külpolitikában
nem hozotf
semmi
eredményt,
sőt „a kormány
néoszerűsége
érezhetően
csökkent".

—

kesereg a konzervatív

Kommunista
Párt fáharca,
következetes
munkája
kezdi meg
érlelni a maga gyümölcseit.
Persze,
az angol
tömegekben
végbemenő
változás
még nem hatolt le minden
egyes dolgozóig.
Ez a
változás
azonban
feltartóztathatatlan,
hatásának
ereje
pedig
máris
olyan
mély és olyan széles rétegekre terjed ki, amilyenhez
hasonlót
évek
óta nem tapasztalhattunk
Angliában.

De miben nyilvánul

meg a tö-

O b s e r v e r — mert az alsóházi
vifa megeknek ez a hangulatváltozása?
először
hozta telszinre
a
szakadást E hangulatváltozásnak számos péla Konzervatív
Párt és a
Munkás- dáját idézhetnénk. Elég azonban, ha
párt
külpolitikájában:
„Azért,
— szemügyre vesszük a Munkáspárt

folytatja tovább

az Observer

szeptember
végén
tartandó évi
konferenciájára beküldötá határozatokat. Ezek a határozatok az angol dolgozók háborúellenes, fegyverkezésellenes hangulatának eddig
nem tapasztalt fejlődését bizonyítják. Igy pl. a tárgysorozatra felvet/

m e r t o gazdasági
vita
megmutatta,
hogy
a két vezető
párt
teljesen
csődöt
mond
a gazdasági
válság
megoldásának
kérdésében,
t mert
általános
a csalódás
a
konzervatív
kormányban,
de félnek
attól
is,
424 határozati
javaslat
közül
29
hogy a Munkáspárt
jelenlegi
állajavaslat (a mult évben 6), az amepotában
újra hatalomra
kerüliön..."
rikai politikától
való
függés
azonAzt hisszük,
egy konzervatív nali megszüntetését
köve'eli;
több
lap ennél nyíltabban nem is vall- mint 50 követeli
a kormány
fegyhatja be az egész kormánypolitika verkezési
politikájának
leiszámolácsődjét. Legalább Ilyen érdekesek sát; 30 élesen
tiltakozik
Nyugatazonban — és a jövendő angol fejNémetország
felfegyverzése
ellen;
lődés szempontjából döntően fonés malájíóldi
háború
tosak — a Munkáspártra vonatko- 25 a koreai
ellen; továbbá
35 határozó megjegyzések.
Miért az a folytatása
pedig
sikraszáll
a
nyugtalanság? Miért ez az ideges- zati javaslat
közötti
kereskedelem
ség a Munkáspárt „jelenlegi álla- kelet-nyugat
stb.
potával" kapcsolatban? Miért írja kiszélesítéséért

a Der Kurier c. lap londoni tudósítója, hogy a Munkáspárton belüli
fejlődés új iránya „a Munkáspárt
és a Konzervatív Párt ,öhad>6Zállásán egyaránt
mély aggodalmat
kelt"?
Nézzük meg a
tényeket.
Az
amerikai parancsra folytatoft örült
fegyverkezési politika következtében az angol gazdasági helyzet tovább súlyosbodott az elmúlt hóna.!
pókban.
mérlegének

„Anglia
válsága

Az angol dolgozók Igazi hangja
szólal meg ezekben
a határozati
javaslatokban. ,,Az Amerikától kapóit

pénzügyi

segély

—

mondja

a

Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének határozati javaslata,
— azzal jár, hogy Anglia
vethet
tovább
független

nem köpolitikát."

A Munkáspárt sheffieldi szervezete
Nyugatnémetországgal
kötött
bonni háborús különszerződés felfizetési! mondását követeti, hogy „ilymódon

kültöldi
—
mondotta

csökkenteni

lehessen

egy
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ARA 50 FILLÉR

Az angol nép harca
az imperialisták háborús politikája ellen

„Azért,

P A R T B I Z O TTS.'AGA N A K

harmadik

Már csak három hét V a n hátra ; leltek az élüzem jelvénynek, megfő.
a harmadik negyedévi terv teljesíté- ' gadták, hogy a I I I negyedévi tersének idejéig. Ezt a 18 munkanapot vüket túlteljesítik. A dolgozók kö.
minden dolgozónak ki ke,l hasznai, z ött számosan akadnak, akik az előnia, hogy tervükei
maradéktalanul irányzóit I I I . negyedévi tervükei hateljesítsék. Dolgozóink tisztában van- táridő előtt befejezték. Balogh I I I .
nak a terv teljesítésének fontossá- Istvánné szeptember 9-'én az októgával, tudják, hogy diöntő feladat ber 8-i tervén dolgozott. Gilfonón
a terv határidő előtti befejezése.
Szét Lajosné, a munkamozdulatok
tökéletesítésével tudott elérni szép
eredményeket. Két nappal ezelőtt
Autójavító Vállalat
már az október 17-i tervén dolgozott. A kártoló üzemrészben Takács
Tizenegy nap van még hátra, hogy
Mihály a7 anyag jó kihasználásával
az Autójavító Vállalat dolgozói a
napi tervét áltagosan 179 százalékra
I I I . negyedévi tervükei befejezzék.
teljesíti. A gömbölyítő üzemrészben
A dolgozók a versenyben naprólPataki 'Andrásné 140 százalékra,
napra szebb eredményeket érnek el.
Horváth Ilona 126 százalékra teljeAz üzem valamennyi dolgozója célul
síti tervelőirányzatát.
lűzte ki hogy a döntő évi t e rvüket
szeptember 29-re a Honvéd Nap
tiszteletére befejezik. Nagy segítSzegedi Ktttél- én H á l ó g y á r |
ségükre voltak a művezetők, akik
minden segítsége* megadtak a zaA Szegedi Kötél- és Hálógyár
vartalan munkához. A dolgozók egy- dolgozói vállalták, hogy I I I . negyedrésze már befejezte évi tervéi. Szí.
Kora Gábor sztahánovista esztergá- évi tervüket a határidő előtt 4 naplyos átlagteljesítménye 175 százalék. pal fejezik be. Az üzem valameny.
Szeptember 9-én már az 1953-as nyi dolgozója lelkesem készült a
tervén dolgozott. A villany szerelő- munkaversenyre. Az augusztus havi
műhely dolgozói is méltó® veszik ki tervüket 106.8 százalékra teljesítetrészüket a versenyből. A tegnapi ték. Szeptember hónapban célul
nap folyamán már a X I . hónapi ter. tűzték ki, hogy a 100 százalékon
vüket fejezték be. A fényező műalul teljesítők számát 10 száz siókhely dolgozói az üzem valamennyi
dolgozóját versenyre hívták ki. Eb- kal csökkentik. Ezt már teljesítetben a versenyben 140 százalékos át- ték is. Nap, mint nap szaporodik
100
lagteljesítményükkel ők
vezetnek. azoknak száma, akik ezelőtt
Szép eredményt ért el Kócsó Hál százalékon alul teljesítettek,
de
hegesztő 173 százalékkal és Kunos most a j ó munkamódszer átvételéJózsef lemezlakatoa 153 százalékos vel jóval 100 százalók fölött teljeátlagteljesítményével. Példát mutat
sítik tervüket. Megszervezték a briaz üzem ifjúmunkásainak Kónya
András ifjúmunkás
esztergályos. gádversenyeket. A Haladás-brigád
Állagteljesítménye 163 százatok. A versenyre hívta kl a Béke-brigádot.
Vállalat dolgozói között egyetlen A Béke-brigád 137 százalékos telolyan dolgozó sincs, aki 100 száza, jesítményével megelőzte a
Halalékon alul teljesítené tervét.
Az dás-brigádot, Szép
eredményeket
üzem sztahánovistái segítik a gyen- érnek el az MSZT-brigád tagjai is.
gén lejesítőkiet.
137 százalékot vállaltaik és 148 százalékot teljesítettek. Az egyéni versenyben kitűnt Gál Katalin
ifjú.
| Szegedi K e n d e r f o n ó g y A r
munkás, aki a vállalt 120 százalék
A Szegedé Kenderfonógyár dolgo. helyett 141 százalékra teljesítette
zói amikor harmadszor ia birtokosai felajánlását.

Szegedi KéaArngyár

|

A Szegedi Késárugyár dolgozóinak átlagteljesítménye
augusztusban 128 százalék volt. A 6zép teljesí'mények' ösztönzik továbbra is
a dolgozókat III. negyedéves tervük időelőtti befejezésére. Az üzem
dolgozói minden percet kihasználnak, hogy a vállalásokat teljesíteni
tudják. A szerelőműhely dolgozóinak példát mutat
Csiszár Mihály
szerelő 202 százalékos
és Fekete
Mihály 169 százalékos teljesítményével. A kovácsműhelyben Petró
Árpád 130 százalék, Majer Gyulá
132 százalék, Dózsa János 124 százalékos teljesítménnyel jár az élen.
A csiszoló üzemrészben
Dékány
Imre ifjúmunkás 167 százalék, Papdi János 168 százalók, Szabó Margit pedig 137 százalékos teljesítményével járul hozzá a III. negyedévi terv sikeres befejezéséhez. A'
csiszoló
üzemrés2ben
már több
dolgozó teljesítette, illetve túlteljesítette III. negyedévi tervét. Szőke István szeptember 9-én már az
október 14-1 tervén dolgozott
.Szegedi J u t a á r u g y á r
A Szegedi Jutaáru gyár dolgozói
is lelkesedéssel készülnek harmadik:
negyedévi tervük mielőbbi befejezésére. Augusztus havi tervüket 114
százalékra teljesítették. Megfogadták, hogy a harmadik negyedévre
előirányzott tervüket három nappali1
előbb befejezik. A z üzem valarnenynyl dolgozója a szeptember 14-1 tervén dolgozik. Nap, mint nap egyre
több olyan dolgozó van, akik m á r
teljesítették tervüket. Klspál Anna.
az egyik legjobb ifjúmunkás fonónő
vállalta, hogy harmadik negyedévi
tervét a határidő előtt 5 nappal be.
fejezi. Szeptember 9-én már október 26-i tervén dolgozott, ökrös
Istvánné augusztus 20-ra befejezte
harmadik negyedévi tervét.
Két
nappal ezelőtt már december 14-L
tervén dolgozott. Polyák
Lajosná
november 25.i tervét teljesíti.

„ígérjük: kukoricabegyüjtési tervünket szeptember 14-ig
százszázalékra teljesítjük"
Kübekháza do'gozó parasztsága csatlakozott a felgyfiiek versenyfelhívásához

Az elmúlt napokba® Felgyő doL
veszélyéi".
A léwes-i
Wilson volt munkáspárti kereske- világháború
delmi miniszter az alsóházban — munkáspárti szervezet azzal a kö- gozó parasztsága felhívást intézeti
ma mérhetetlenül
súlyosabb,
m'nt veteléssel fordul a párt vezetőihez, a megye községeihez az őszi munelvégzésére.
a nemzeti,
mind
a kák határidő előtti
6 — 9 hónappal
ezelőtt
volt. Á
ter. h o g y „mind
politikában
véglegesen Nagy visszhangra talált ez a felhímelés
hanyatlik...
a
fegyverkezési nemzetközi
szakítsanak
a
kapita- vás és a dolgozó ps rasztok
máris
politika
következtében
növekszik és teljesen
gazdasági
politikával."
A több községben csatlakoztak a kez.
a munkanélküliség...
a kormány j lista
ugyanakkor
a kisebb
üzletemberek southnorfolki
munkáspárti szerve- deményezéshez.
tízezrét kergeti csődbe a kamatláb- i zet „sürgeti
a végrehajtó
bizottsáKübekháza községben tanácsúié,
emeléssel
és
hvtelmegszoríláissal." got, hogy az követelje
az ellensé- sen beszélté^ meg a felgyől verazonnali
megszüntetését senykihívást- A dolgozó parasztok
A fentiekhez vegyük még hozzá, j geskedések
akarok
hogy a fegyverkezés, az áremelke. | Koreában." A gateshead-i munkás- vállalták, liogy ők is úgy
dés, a növekvő
munkanélküliség' párt szervezet élesen elíté'.i a Mun- hozzájárulni az ötéves terv sikeres
káspárt
hivatalos
politikáját,
amikövetkeztében az angol tömegek i
befejezéséhez, a béke megszilárdí.
fogyasztása folytonosan
csökken, ért támogatja a Churchill-kormány fásához, hogy maradéktalanul, hamint ahogy a hivatalos Digest Of fegyverkezési prograipmját. „A ke. láridő előtt minden őszi munkát elkereskedelem
megszünStatistic adataiból kitűnik 1952 első let-nyugati
végeznek.
negyedében 1950 negyedik negye- tetése — hangoztatja a devonport!
c
nyuga.
déhez viszonyítva 9%-kai csökkent szervezet — veszélyezteli
és növeli
a
az élejniszer-, 39.5 százalékkal csök. fiak életszínvonalát
A Német Demokratikus
veszélyét."
kent a ruhanemű- és 18.3 százalék- háború
kal csökkent a háztartási cikkek
Köztársaság népe
Ilyen körülmények között érthető
fogyasztása. A helyzet azóta foko. a Munkáspárt és a
Konzervatív
lelkesen támogatja
zatosan romlik, ugyanakkor a vál- Párt főhadiszállásának
„aggodallalatok által
közzétett jelentések' ma") érthető, ha éleződik a Muna Népi Kamara határozatait
szerint a monopóliumok nyereségei káspárton belüli válság)
ha mé1951 júliusa és 1952 júniusa között lyülnek a párt képviselőcsoportján
Berlin (ADN).
Kurt Wach,
a
15 százalékkal emelkedtek
belüli ellentétek és különösen értpotsdami kerületi tanács elnöke kia jobboldali
munkáspárti
A Churchill-kormány a háborús hető
politika folytatása, a fegyverkezés vezérek és az árulásban kövérre jelentette, hogy a népi kamara legtovábbi növelése érdekében újabb hízott
szakszervezeti
„főnökök" újabb békekezdeményezése hatalés újabb támadásokat készít elő a mélysége® riadalma. Igen, az Attiee mas visszhangot fog
kiváltani a
dolgozók életszínvonala ellen s e —M.orrison-féle hivatalos munkásnyugatnémet dolgozók körében is.
támadások között nem az egyet- párti politika, —
egyszóval:
a
len a bérrögzítö
politika újbóli munkások félrevezetésének, a kaA rostocki munkások, dolgozó pa.
bevezetésének terve.
pitalizmus kiszolgálásának, a hábo- rasztok és iparosok gyűlésem csatlaAz angliai helyzet másik jellem- rú propagálásának, az angol füg- koztak a népi kamarának a legző vonása azonban a dolgozók nö- getlenség kiárusításának politikája
újabb szovjet jegyzékkel kapcsolatvekvő
tudatossága,
harciassáqa,
egyre
tömegesebb
szembefordulása — veszélyben forog. Ez ma a döntő ban hozott határozatához.
nemcsak
a kormánypolitikával.
de
Schwerlnbein Hetnrich Schweirlze,
A helyzet a Tiaz Afflee—Morrison-íéle
hivatalos kérdés Angliában.
mesnek, az angol burzsoázia szó- a kerületi tanácsos a következőket
munkáspárti
politikával
is.
beismerése sze- mondotta: „A bonni szövetségi gyűAz utolsó évek tapasztalatai ha- csővének keserű
kamara
rint
a
következő:
„A lehetséges lés képviselőinek a népi
talmas változást hoztak létre az
kapcsolatban szem
mélyen
zavaróak. határozataival
angol tömegek hangulatában.
Ali következmények
hogy
a
jelenlegi előtt kelleme tartamok, hogy a négy
koreai háború, az amerikai impe- Ha megengedik,
méreteinek
kérdése
a nagyhatalom kölcsönös megegyezérialisták diktálta fegyverkezési ver. fegyverkezés
évi
koníerenciája sét nagyban elősegítené, ha maguk
6eny, az amerikaiak e'-'tti szégyen- párt szeptemberi
úgy valószínű,
hogy a németek is kölcsönösen megegyezletes behódolás politikája, az élet- elé kerüljön,
politika
vere- nének a német egység helyreállítászínvonal folytonos
és
rohamos a jelenlegi hivatalos
sának kérdéseiben"
szenved."
csökkenése, lassan megérttették az séget

A kübekháziak vállalásának a szövege a következő:
1, Községünk dolgozó parasztsága
az őszi munkák végzésének meg.
gyorsításával szeptember 20-lg elvégzi a tengeri, és napraforgós zár
betakarítását. A trágya kihordását
szeptember 25-ig, a vetőszántást
szeptember 29-ig végezzük el. Az
őszi kalászosok elvetését október
l-re befejezzük. Csak sze'.ektorozott
és csávázott vetőmagot használunk.
A mélyszántást november 4-5g végezzük el.
2. A begyűjtés vonalán vállrijuk.
hogy kukoricabegyiijtcsi tervünket
szeptember 14-ig teljesítjük. Ezt a

felvilágosító munka
fokozásával
akarjuk elérni. Napraforgó beadási
kötelezettségünket szeptember 18-ig
egész évi sertésbeadási tervünket
| december 1-lg teljesítjük. Vágómar. hából az évi tervet november hú
! l-re baromfi és tojásbeadási ter! vünket november hó 20-ra teljesítjük.
Itt, a Tito határ közelében, jobb
munkával és több termeléssel akarjuk megállni helyünket s Sztálin
elvtárs vezette béketábor kübekházi
frontszakaszán.
Kübekháza tsz község
dolgozó parasztsága nevében
Mász Ilona tanácselnök

Szeptember 18-án kezdődik
a Második Békekölcsön
első nyereménysorsolása Budapesten
Az

OTP

közli:

A második békekölcsön1 első nyereménysorsolását Budapesten a Zeneművészeti Főiskola nagytermében
tartják. Az ünnepélyes megnyitó
szeptember 18-án délután 5 óraikor
lesz. 19-én ugyancsak 5 órakor,
25-án délulán
3 órai kezdettel,
21-én, vasárnap pedig délelőtt
10
órakor foly aljáit a sorsolást. A
100.000 forintos főnyereményt szeptember 21-én sorsolják ki.
A mostani sorsolás az eddig kibocsájtott államkölcsönök 8. sorsolá-

sa. Ezzel együtt minlegy 432 millió
forintra emelkedik az az összeg,
amit kormányzatunk visszatérít
a
kölcsönrjogyzőknok. Ez alkalommal
kisorsolásra kerül összesen 116 ezer
700 nyeremény 47 millió 674.800 forint értékben. A második békekölcsön sorsolását, épúgy, mint az előzőket. az előre meghatározott
terv
szerinti időben tartják, mindig megújuló bizony ííékául annsk,
hogy
népi demokráciánk betartja ígéretét.

BUDAPESTEN
KIÁLLÍTÁS
NYÍLIK
KOSSUTH
LAIOS
SZÜLETÉSÉNEK
150. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Kossuth Lajos szülelésének 150.
évfordulója alkalmából, szeptember
19-én kiállítás nyílik Budapesten
az Országos Történeti Múzeum he.
lyiségeiben. A kiállítás első része
bemutatja az 1802. és 1848. március 15-e közötti eseményeket, Kossuth tevékenységét politikai, gazdasági és társadalmi téren, a sajtó területén, az ellenzéki pártok meg-

szervezésében. A második rész Kos©
suth Lajost, min* a szabadságharc
vezérét mutatja be. A kiállítás fog.
lalkozik az emigráns Kossuth Lajossal is. Ebben a részben láthatók
a többi közölt a turini szoba bútorai. A kiállítás bemutatja végül a
Kossuth Lajos történelmi szerepével
foglalkozó irodalmat.

SZERDA, 1952. SZEÜXEMBER

2

PÁRTÉLET

A lutaárugyárban jól előkészítenék az oktatási évet
Az elmúlt évben sok hiányosság
volt a Julnárugyár pártszervezetének oktatási munkájában. A két
alapfokú politikai iskolán
például
olyan magas volt a hiányzók száma, hogy több szeminárium egybevonásával sem volt meg a szemináriumok szokott létszámn. A
két
D I S Z politikai kör pedig, az előadók és a hallgatók mulasztásai
miatt teljesen felbomlott. A szegedi
Pártbizottság feltárta a hiányosságok okait. Javaslataival
megmutatta, hogyan küszöböljék la mun.
kájukból a meglévő hiányosságokat.
Az idén a vezetőség minden igyekeztél ével arra törekedett, hogy a
nyári hónapakait
kihasználva
jói
előkészítse az ú j oktatási évet, kiküszöbölje az előző év mulasztását.
A propagandisták véleményezése
alapján készítették el az elmúlt év
hallgatóinak oktatásba való beosztását. Ezenkívül első feladatnak tekintették azoknak a pár lesöpört vezetőknek, népnevol&knck a bevonását, akik még eddig nem kapcsa,
lód tok be az oktatásba. Alapos körültekintés.®:;! készítették el a tervet
s Utána a vezetőség hozzákezdett,
hogy a dolgozókkal

egyenként megbeszélje
az oktatásba való beosztásukat. —
Megkérdeztük — mondja D eme térné párttitkár elv társnő — , van-e
problémájuk a tanulással kapcsolat,
ban. Érdeklőd ünk családi körűimé,
nyeik iránt ia. Hegedűs Júlia minden komoly indok nélkül kivonta
magát a tanulásból. Többször beszélgettünk már vele, igyekeztünk
meggyőzni helytelen álláspontjáról,
arról, hogy ma m á r nem elég az,
ha a termelő munkából alaposan
kiveszi a részét, mindicn dolgozótól
elvárja a párt, hogy politikailag fejlődjön. Hegedűs Júlia az egyedüli,
aki konokul elzárkózol a tanulás
elől — írom tartja be a párt Szervezeti Szabályzatát.
A dolgozókkal folytatott beszélgetés után készítették el a szemináriumokra való beosztást. Kél alap.
fokú, egy alapismereti, egy közép-

A

névhez

fokú politikai iskola indul majd az
üzemben. A fiatalok politikai nevelését egy tagjelölt szeminárium és
három D I S Z politikai kör biztosítja. Hat műsziaki vezetőt egyéni
tanulónak osztottak be. Politikai
gazdaságtant
tanutáak s ez nemcsak politikai fejlődésüket, hanem
szakmai tudásuk fejlesztését ls elősegíti. Indul az üzemiben Bolsevik
Párt
történeti
szeminárium is,
melynek propagandistája maga Demeterné elvtársnö.
A vezetőség tisztában: van azzal,
hogy előkészítő munkájuk mit sem
ér

jó propagandisták
nélkül. A jó propagandisták jórészt
biztosítani tudják az egész évi okta.
lós sikerét és éppen ezért kiválasztásukra nagy gondot fordítottak, a
Politikai Bizo leág határozatát állandóan szem előtt tartották. A határozat kimondja: „Most fokozottam
olyan propagandistákra van szükségünk, íklk alaposain ismerik pártunk politikáját, gnzclag tapasztalatokkal rendelkeznek a gyakorlati
munkában, szabadon tájékozódnak a
belpolitikai és a nemzetközi hely.
ze bon — választ tudnak adni a dolgozók kérdéseire, meg tudják
magyarázni az egyes elmétötl problémákat és szilárd meggyőződésre és
állhatatosságra nevelik a hallgatókat".
Igyekeztek Ilyen
propagandistákat beállítani, a legfejlettebb elvtársakat bízták meg propagarda
munkával. Minden elvtárs legalább
középfokú szemináriumot, vagy öt.
hetes, kéthetes pártiskolát,
DISZiskoliát végzett. Most szorgalmasan
j á r mindegyik a propagandista élőké szí ő iskolára.

A DISZ politikoi körök
propagandistái is az idén mind párttagok.
A propagandtéták tisztában vannak a felelősséggel, amely rájuk
hárul a következő hónapokban és
mint Bába elvtárs, az egyik középfokú politikai iskola propagandis.

méltóan

AZ EGYETEM
A szegedi egyetem idei tanévnyitó ünnepsége után adta át Darvas
József közoktatásügyi miniszter az
egyetem „Béke épület'Vét Fodor
Gábor rektor elvtársnak. Ennek az
új, hatalmas épületnek felépítését
egyetemünk nagyarányú fejlődése
tetie szükségessé. A régi terpiészettudományi kari épületek túlságosan
szűknek bizonyultak.
Hatalmasan
megnőtt az egyetemi hallgatók száma. 1950-ben például még csak 450
hallgatója volt a természet tudományi karnak, az idén 800-nál több
hallgató iratkozott be. Rövid két
év alatt tehát majdnem kétszeresére
emelkedett a
természettudományi

a

békéért

dolgoznak

BÉKE-ÉPÜLETÉBEN

a tudományok doktora vetette fel,
— de még 1924-ben, Akkor ugyan
lényegesen kisebb volt a hallgatók
száma, a tudományos kutatás érde.
kei kívánták azt, hogy az épii'etok
túlzsúfoltsági megszűnjön- Ezt a j a .
vaslatot valósította meg most népi
demokráciánk, ezzel is bizonyítékot
szolgáltatva arra, hogy a tudományos kutatásnak
Magyarországon
soha nem volt olyan nagy megbecsülésben
része, mint most
A
Horthy-rendszer 21 évig kísérletet
sem tett arra, hogy megvalósítsa a
gondolatot, felépítse az ú j épületetMost már azonban áll. Az ú j tanév
megindulásától dolgozik is, nevelj

AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT
ÉS A SZOVJET I R O D A L O M "

A hazánkban elsőízben megrendezett Ünnepi Könyvhét is bizonysága
tája mondta — alaposan felkészül, annak, hogy az új magyar irodalom
nek a mur.kára. Bába elvtárs ez segítője, útmutatója a szovjet Iroévben végez először propaganda- dalom. A szovjet Irodalom, mint n
munkát. Elmondta: milyen
hatal- világ legmagasabbrendű Irodalma újmas segítséget nyújt számára az típusú hősöké', a munka, a szociaelőkészítő iskola. Pédául a mult hé- lista társadalom hőseit
ismertette
ten kiselőadást tartott. A bírálatok meg velünk. Dolgozó
népünk e
értékes úlmutatást adtak
számára könyvek nyomán megszerette és szíaz előadásra való felkészülés és nz
vébe zárta Gorbatov, Azsájev, Nylelőadás módjára vonatkozóan. Elkoléjeva, Solohov, Potevoj és a töbmondták. hogy kevés konkrét példát kapcsolt össze az anyaggal, ami bi kiváló szovjet író regényeinek
pedig színessé, elevenné teszi az hőseit Tőlük tanulta meg még forróbban szeretni a hazát, tőlük taelőadást
nult magasabb szárnyalást, bátor
A propagandisták előkészítő miun- kezdeményezést. he ytáUástkáját megkönnyíti, hogy m á r tud.
Az Ünnepi Könyvhéten is megmuj á k ; kik vannak beosztva hozzájuk,
mint hallgatók. így lehetővé vált tatkozik olvasóink százezreinek, mH.
számukra, hogy előre elbeszélgesse- hóinak szeretete, ragaszkodása a
nek, megismerkedjenek hallgatóik- szovjet irodalom Irán 4 , amely mu.
kal. Dora elvtársnö pé'dául minden
hallgatójával elbeszélgetett már a tatja, hogy a szovjet irodalom *a.
8
tanulásról s problémáikról.
I nulságai milyen mélyen vésőd tok
A propagandistákon, a pártveze- magyar dolgozók szívébe. Olvasótőségen icivüt a pártcsoporlvezetők, ink levelelnek hosszú sora tanúskonépnevelők is harcolnak az új okta- dik erről. Barát János, a Szegedi
tási év sikeres beindításáért.
Újvári Flórián pártcsoportvezető
és Gőzfűrész dolgozója ezt írja BirjuDudás Margit pártonkívüli népne- kov szovjet író ,.A Narln vize" cívelő arról beszéltek; látják, meny- mű regényéről: „Ebben a regényben
nyire fontos, hogy példát mulassa,, olyan emberekkel Ismerkedünk meg,
nak a tanulásban is. Előre tervezik, hogyan, mozgósítják majd a akik egyrészt arra tanítanak benhozzájuk tartozó dolgozókat a sze- nünket, hogyan lehet és kell dolmináriumokon való részvételre, a gozni szocialista hazánkéri, népünk
jólamulásra. Az ellenőrzésről
sem boldogulásáért, másrészt arra, ho.
feledkeznek meg. Újvári elvtárs elmondta, ő a szeminárium bizalmi- gyan kell megvédeni kivívott ered.
val állandóan tartja a kapcsolatot, ményeinket,"
hogy ellenőrizni tudja a hozzátarUgyanezt mondják a könyvkiadás
tozó dolgozók megjelenését, felké- számai Is. A felszabadulás óta
szülését a szemináriumokon.
A Jutaárugyár
pártvezetősége
magáévá tette a Politikai Bizottság
oktatással
kapcsolatos határozatát.
Ezt bizonyítja, hogy párttagságuk,
nak közel 60 százalékát vonták be
oktatásba. Emellett nem feledkez'ek
meg a fiatalok politikai fejlődésé,
nek biztosításától sem. A
DISZszervezoiek oktatási munkájának sikerét előadók biztosításával segí ették elő. J ó munkájuknak meg lesz
az eredménye, dolgozóik politikai
színvonalának emelésével megerősödik pári szervezetük, javul a mun.
kafegyelem s még kiemelkedőbb ter.
mielési eredmények szüleinek.
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1951-ig 791 szovjet és orosz ktasszlkus szépirodalmi mű jelent jneg
6.627-500 példányban. Ez aztjeitwl',
hogy majdnem minden felnőtt , a "
kosr a jut egy szovjet könyv.
A szovjet irodalom hata'mas népszerűségének az a „ttíka'., hogy a
szovjet irodalom az igazságot tárja
az olvasó elé, s őszintén, a valóságnak híven mutatja be a szovjet társadalom fejlődését amelyet dolgozóink magafokú érdeklődéssel tanuU
mányoznak. A ml népünk tanulni
akar a szovjet emberektől, akik
megedződve kerültek ki a szocializmus építésének kohójából és 8
kommunizmus napfényes útján for.
mái ják jövendőjüket.
Az ünnepi Könyvhét a magyar
irodalom sikerei mellett a szovjet
irodalom ünnepe is. A szovjet irodalom példáján tanulták meg íróink, hogy a z igazi Irodalom élő,
eleven közelségében van a dolgozók
mindennapi életével. Abból táplálkozik, onnét meríti tárgyát, alakjait A dolgozókról szól a dolgozóknak. A szovjet irodalom segítsége
nélkül solia nem értük vo'na el
eredményeinket. S most, amikor az
Ünnepi Könyvhéten íróink számol
adnak a magyar irodalom fejlődéséről, büszkeséggel állapíthatjuk meg:
íróink jól Igyekeztek felhasználni
azokat a tanításokat,
íjtimutatáso.
kai, melyeket a szovjet irodalom
adott nekünk.

Több üzemben ma nYÍlik meg
az Ünnepi Könyvhét könyvkiállíiása
Ma a következő üzemeidben nyitják meg az Ünnepi Könyvhéttol kap.
csolatos könyvkiállítást: Jutafonógyár 2 óra, Posta délután 5 óra,
Szegedi Kenderfonógyár délután fél
3 óra. A Jutafonógyárban az ünnepi
beszédet Németh Ferenc, a Po&tán
Baricz Ottó és a Szegedi Kenderfonióban Vajda László főiskolai tanár,
a Pedagógiai Főiskola irodalmi tan-

székének vezetője tartja. A z előadók minden üzemben az írók és a®
üzemi dolgozók kapcsolata megjavításának módjairól beszélgetnek a
dolgozókkal, ismertetik a Tiszatáj
folyóirat problémáit s elmondják,
hogyan lehet az írók és az üzemi
dolgozók közötti jobb kapcsolat kiépítéséit szolgálni.

az Újszeged! Kenderszövőgyárral és
a Falemezgyárral. A Falomezgyár
azzal a problémával fordult az intézethez, hogy termeiben nem egyenletesen szárad a f a s érért több tüzelő kell oi szárításhoz. Jelentős
megtakarítást lehelnie elérni, ha kidolgoznák azt a módszert, amely
biztosítaná, hogy azokban a termekbein, ahol a fát szárítják, egyenletes
legyen a hőmérséklet. Az intézet
ezzel kapcsoltaiban összegyűjtötte a
probléma irodalmát s mérőbareir.de.
zést is készített.
A Textilművek termeléséneik alapfeltétele, hogy meghatározol* fokon
állandó nedvesség legyen, hogy az
anyag ne válijék törékennyé. Különösen nyáron, a nagy melegben
kell erre gondo; fordítani. A Textilkombinát eddigi módszerei azonban
nem alkalmasak erre, mert azt
eredményezik, hogy a páratartalom
magasabb BI szükségesnél és ezért
az anyag megnedvesedik. A Textilművek dolgozói az intézethez for-

Az üzemek és az intézet ilyen elmélyült
kapcsolatának.
nemcsak
pusztán abban van a jelentősége,
hogy az ipari termelést segíti, hanem abban is, hogy a 7 egyetemi
hallgatók oktatásában komoly tanulságokkal szolgál.

ti Fizikai Intézetet Budó Ágoston
Kossuth-díjas professzor irányítása,
val.
A Gyakorlati Fizikai Intézet is
megkezdte már munkáját, bár az in.
tézet felszerelésének, műszereinek
egy része még hiányzik. A hallgatók képzése azonban már javában
folyik. Az intézetnek 13 dolgozószobája, laboratóriuma é s egy hatalmas, kétszáz személyt befogadó
tanterme van. A tanterem és a dolgozószobák ilyen arányú elosztása
is az egyetemi hallgatók képzésének
további javítását és a tudományos
kutatás elmélyítését segíti- A hallgatók képzése ugyanis csak akkor
igazán eredményes, ha az intézet
tanszemélyzete a hallgatók kisebb
csoportjaival foglalkozik. Az ilyen.
20 személyt magukbafoglaló csoportok tagjaival egyénenként is foglalkozhatnak egyetemünk oktatói.
Az intézet vezetője, Budó Ágoston az ú j intézetről így beszél: —
A régi inlézot valóban kicsi volt s
közben állandóan nőtt a haJBgaiiók
és a segédszemélyzet
száma.
A
hallgatók képzése és a tudományos
kutatás eredményeinek
folyamatos
emelése a régi keretek között lehetetlennek bizonyult, A régi épületben például egy szobában ké- ta.
nársfgódnek
is kellett dolgozni.
Egyikük a hallgatókkal foglalkozott, másikuik tudományos munkát
végzett. Z'avarlák azonban egymás
munkáját. Az új épülőt ezeket a
nohéz-ígeket cgycsapás-a megszünteti. Lehetővé teszi a hallgatók képzésének és a tudományos feladatok
megoldásának a megnövekedett tenni val ókhoz méltó folytatását.
— Jellemző, hogy. még az építkezések idején is. hogyan r ő t . na.
Az avatási ünnepségen Darvas Jó'-scf közoktatásügyi miniszter megju. gyobbodoit a lerv. Először kisebb
talm zza az építkezés élenjáró dolgozóit
épület megvalósítását tervezték, időMcgindult a munka
közben azonban állandóan növelni
egyetemi
ifjúságunkat,
hogyjólkép.
(karon is a hallgatók száma- Szüksékellett a tervet, hogy a szükséglegessé tették az új épü'et felépítését zeít szakembereket biztosítson az teknek megfeleljen.
dúltak, hogy dolgozzon ki olyan elazok a hatalmas feladatok is, ame- ipari termelés számára s hogy a
Az ú j intéze ben három kutató- járást. amely biztosítja, hogy az
lyeik tudósainkra hárulnak az ötéves tudományos kutatás lenetősége'nek
terv megvalósi'átábto. Az űj fel- biztosításával és nagyarányú klter. csoport dolgozik tudományos pro- üzemben a pársiiar alom és a hő.
adatok végrehajtása új felszerelése^ jesztísével segítse népünk boldogabb b'émák megoldásún. Közülük az mérséklet egyenletes, megfele'ö leg
egyik a fémok korróziójának (rozs. gyen. Hasonlóan fontos és az üzem
ket, ú j műszereket kíván, amelyek- jövőjének felépítését.
dásodás) iparunk számára is nagynek e helyezése és a ve ült va'ó
termelékenységét elősegítő probléAz
új
épületben
három
Intézetét
munka a régi épületben nem volr- hrlyeztck el. Az Altalános Fizika- jelentőségű problémáját v'zsgálja,
ma megoldását várják az Újszegedi
lehet&éges.
SZERZŐDÉS AZ ÜZEMEK KEI.
Kémiai Intézetet Kiss Árpád egyeKenderszövőgyár dolgozói is. Olt a
temi tanár, a tudományok doktora
AZ ÉPÜLET El.SŐ TERVE
Az intézet még májusban szocin. ponyvák mit őségének megjavítása
vezetésével; az Alkalmazott Kémiai
A z ú j épület felépf értének gondo- Intezetet Gerecs Árpád, Kossuth lista szerződést kötött néhány sze- érdekében dolgoz kl az intézet tulatát legelőször Kiss Á r p á i elvtárs, díjas egye'cmi tanár és a Gyakorta. gedi üzemmel, a Textilkombinál tal. dományos eljárásokat.

Az intézet ápolja a szovjet tudomány és a magyar tudomány kap.
csolatait is. Vadász László tanársegéd most fejezte be Szkanavi szovjet tudós „ A dialektlkumok fizikája"
című munkájának fordítását, ame.
lyet a Tudományos Akadémia megbízásából készíteti.
Jelentősen gyarapodott az intézet
felszereléseikben is. Könyvtára
is
gazdagodott. A könyvek száma az
utóbbi években
megháromszorozódott.
A „Béke épület"-ben elhelyezett

mm
az új épületben
Gyakorlati Fizikai Intézet jövőévi
munkája még jobban emeli majd az
egyelemi oktatás színvonalát és a
tudományos kutatás
eredményeit
dolgozó népünk javára, hiszen kormányzatunk milliós
költségekkel
biztosította, hogy az intézetben olyan
munka folyjék, amely az épület
nevéhez méltóan valóban a békét
szolgálja.

RZF/KDÍL,

HK.

SZEPTEMBER
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Kno Mo-Zso a Kínai Békebizottság elnöke nyílt levelet intézet a japán néphez
Peking
(Űj Kína).
A „Zsanimin.
Kuo Mo-Zso hangsúlyozza, hogy
asibao" vasárniaipi száma közli Kuo
a kínai nép, amely megismerte
Mo-Zsonak. a Kínai Békebizottság
a megaláztatást és a szenvedést,
•elnökének a japán néphez intézett
mélyen megérti a kettős elnyonyilt levelét, amelyben az ázsiai és
más alatt sínylődő japán nép
•csendesóceáni békeértekezlettel fogszenvceV.seit Saját
tapasztalalalkozik.
tainkból tudjak, hogy erre csak
egy válasz van: A nép egységes
Kuo Mo-Zso levelében a többi köösszefogása
elszánt
hazafias
zött a kővetkezőket írja:
küzdelemre.
„Mult év szeptemberében, a Japánnal kötött sanfranciisooi egyoldalú különszerződés előtt levélben Ezért nagyrabecsüljük a japán nép
fordultam hozzátok. Azóta közel hazafias küzdelmét a függetlenséegy év telit el- Most az ázsiai ós géért, békéért, szabadságért és de.
csendesóceáni békeértekezletre ké- mokráciáért, japán remiiitarizálása
szülünk és úgy érzeim, ismét levél- és az amerikai gyarmatosítók ellen.
lel kell fordulnom hozzátok, hogy Ezt a harcot elismeréssel figyeli az
kifejezésre juttassam azt az őszinte egész béke- és igazságszerető embeérdeklődést, amtellya] a kínai nép ós riség.
A béke fenntartása ae ázsiai és
én magam is figyelemmel kísérjük
J a p á n sorsának alakulását.
csendesóceáni
országokban elváAz elmúl; év fejleményei azt mu- laszthatatlan attól a kérdéstől, végrait ják, hogy Japán az amerikai ér- rehajtják-e J a p á n újrafelfegyverzéaekeket képviselő Josida-kormány sét, vaigy pedig & japán népnek siuralma alatt egyre tovább halad az kerül kiharcolni a szabadságot és a
,
újrafelfegyverzés útján, az ameri- demokráciát.
Ázsia és a Csendes-óceán népei
kai s£< agressziv politikájának végre
hajtása érdekében.
minden erejükkel támogatják n
japán nép harcát, mert világoIlyen körülmények
között bizosan felismerték, hogy ezzel sanyára neim túloztam, amikor legját békéjüket és demokráciájuutóbbi levelemben megállapítottam
kat védik.
„Japán sorsa ma tagadhatatlanul
hasonló
Kínának
felszabadulás®
Az ázsiai és a csendesóceáni bé.
előtti sorsához".
keértekezlet célja nyilt és becsüleKon Mo.Zso a továbbiakban rá tes. Ez a cél a béke megmentése —
írja Kuo Mo-Zso. — Követeljük Janrutatt, hogy
a megszállás hal esztendeje ata(t
pán demokratizálását és tiltakozunk
4970 millió amerikai dollárra
Japán újrafelfegyverzése ellen. Köemelkedtek Japánban a katonai
veteljük a fegyverkezés általános
megszállás költségei.
csökkenését,
szembehelyezkedünk
Ez* a terhet a japán népnek kellett az atom-, baktérium- és vegyifegyviselnie. A japán nép helyzete ál- verek, valamint a tömegpusztításra
Jandóan romlik, elégtelein az élelme- alkalmas fegyverek használatával.
zés, pusztulásra van ítélve a béke- Követéljük a rendes kereskedelmi
ipar és több mint 6700 kis- és kö- kapcsolatok és kulturális kapcsolanépvállalkozás jutott csődbe.
tok helyreállítását, ellenezzük a blo-

A 65/1 Építőipari
Vállalatnál
felelőtlenül
gondoskodnak
a

J. V. SZTÁLIN
VLKO

ELVTÁRS

CSERVENKOV

TÁVIRATA
ELVTÁRSUOZ

kádot és a kereskedelmi korlátozósoka;. Követeljük a ko'-'eai kérdés,
Moszkva (TASZSZ). J. V. Sztálin gár Népköztársaság Minisztertanácsa
valamint a délkelen ázsiai országok elvtárs a következő táviratot küldte
Elnökének:
kérdésének
békés
rendezését Vlko Cservenkov elvtársnak, a Bolés
tiltakozunk az
ellen, hogy
„VLKO CSERVENKOV ELVTÁRSNAK,
erőszakosan beavatkozzanak ezeknek
a Bolgár Népköztáraság Minisztertanácsa Elnökének
az országoknak a belügyeibe.
Szófia
Kuo Mo-Zso rámutat, hogy
A Bolgár Népköztársaság nemzeti ünnepe alkalmából kérem Ont,
„a kommunista agresszió elleni
Elnök Elvtárs, fogadja szívélyes üdvözleteimet. További sikerekel kívávédelem" szükségességének hannok a testvéri bolgár népnek az új, népi demokratikus Bulgária ép'tégoztatása nem egyéb félrevezesében.
tésnél és ez a fogás nem Is új.
J. SZTÁLIN"
Ugyanezt a nótát fújták Hitler,
Mussolini és Tozso ls.
V l k o C s e r v e n k o r elvtárs l á v í r a l a
vstgyis azok, akik támadó háborúi
indítottak, amélynek sebeiből még
ma sem gyógyultak kl a világ népei.
Nem fér ké'ség ahhoz, hogy a
Szovjetunió —
amelynek példája
nyomán a kínai nép halad — a kommunizmus békés építésén dolgozik.
Nem a Szovjetunió az, amily 603
katonai támaszpontot foglal* el Ja
pánban. A szovjet nép a világ leg.
hatalmasabb építő- és természetát
alakító munkáját végzi, megfékezi
a természet erőit, hogy biztosítsa a
n pek jólétét és boldog jövőjét. Kuo
Mo-Zso beszámol arról, milyen ha
talmas építőmunkát végzett Kína a
felszabadulás óta eltelt néhány esz.
tendő alatt.
Befejezésül a Kínai Békebi zottság
elnöke felhívja a japán küldötteket,
harcoljanak minden erejükkel a nehézségek ellen és hassa át őket az
a tudat, hogy harcukat . Azisia és a
csendesóceáni térség 1660 miliő főnyi lakosa támogisitja. Legyen a b é .
kéért folyó harcunk kitartó és erős.
mert a győzötem biztpsan a békeszerető népek oldalán lesz — írja befejezésül Kuo Mo-Zso.

hanyagul,
dolgozókról

J . V. S z t á l i n e l v t á r s h o z
Moszkva, (TASZSZ). Vlko Cservenkov, a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsának
elnöke táviratot
küldött J. V. Sztálin elvtársnak, a
Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének, A távirat a többi között ezeket mondja:
A bolgár nép ezen a napon kinyilvánítja: Mélységesen tudatában van
annak, hogy a bolgár-szovjet barát
ság döntő jelentőségű szániára. A
bolgár nép ezen a napon kifejezi azt
«/. eltökélt szándékúi, hogy tovább
fejleszti és minden
erejével még
jobban
elmélyíti a
bolgár-szovjet
barátságot, melyre úgy vigyáz, mint
a szeme fényére. A bolgár nép csak
a bolgár szovjet barátság útján, esak
a Szovjetunió testvéri és önzetlen,
sokoldalú segítségével vehette kezébe sorsának irányítását, igazgathat,
ia és egyengetheti sorsát létérdekeinek megfelelően. A bolgár nép csnk
a bolgár-szovjet barátság útján, esak
a Szovjetunió testvéri és önzetlen,
sokoldalú segítségével léphetett n
szocialista átalakulás széles útjára.

Azok a magasztos felállítok, amelyeket a Szovjetunió
Kommunls.a
I*'ártja elkövetkező XIX. kongre. szusának az ötödik öléves tervvel kap
csolatns tervezete magúban
foglal,
továbbá azok a hatalmas perspektívák. amelyeket a
kommunizmus
Szovjetunióbeli építésének fe'adatnl
feltárnak, fellelkesítik népünket, békés alkotó munkájában, lelkes t k n
világ minden népét. Megerősítik a
földkerekség minden becsületes és
békeszerető emberének a
háborús
gyujtogatók véres tervelnek elkerülhetetlen kudarcába, a békének a
háború fölötti diadalába vetet; hl
tét.
A bolgár nemzeti ünnep alka'má.
hót meleghangú táviratot váltolt N.
M Svernyik, a Szovjetunió Legfelső
Tanácsa Elnökségének
elnöke é,
Georgi Damjanov, a Bolgár Népköztársaság Nemzetgyűlése Elnökségének
elnöke, valamin) A. J. Visinszkij, a
Szovjetunió
külügyminisztere
és
Mincso Nejcsev, Bulgária külügyminisztere.

A szófiai ünnepi ülés részvevőinek üdvözlő távirata
J. V. Sztálin elvtárshoz

Szófia, (TASZSZ).
A Bulgária Sztálin hűséges tanítványával, Gcor.
rosi munkáknál biztosítva ls van,! lenül számolt,
Zirczi István bér- felszabadulásának 8, évfordulója al- gl DlmilrOv
nagy ügyének
méltó
a Délmagyarországi Uzamélelmezési csoportvezető
figyelmetlen
volt, kalmából Szófiában megtartott ün- folytatójával, Vlko Cservenkovval.
Vállalat útján.
De a távolabbi j Véber István munkavezető
pedte nepi ülés résztvevői üdvözlö táviraDolgozóink lelkesedéssel fogudlák
munkahelyeken néhol az ebédet az nem törődött a dolgozók teljesít- tot küldtek J. V. Sztálin
elvtárselőírt konyha hiányában rögtönzött ményének időbeni igazolásával. A. hoz.
a Szovjetunió
Kommunista Pártja
katlanon a szabadban főzik. Egész- vállalat területén sok az utólagos
Drága Joszlf Visszúrtonovlcs! Ml, XIX. kongreszusánuk összehívásáról
ségügyi szempontból enyhéin szólva felszólalás, mert a norma és bér- Szófia város tljlgozó'nak képviselői, szóló hírt. Azok a hatalmas fe adais a legsúlyosabb felelőtlenség az részlegek dolgozói hanyag nemtö- forró, harcos üdvözletünket küldjük tok, amelyeket a Szovjetunió ötöilyesmi.
rődömséggel
végzik
munkájukat. és legbensőségesebb hálánkat és kü- dik ötéves tervének tervezete b tűlelkesíteni k
A fennálló rendeltetek értelmében Ugy látszik a teljesítmény- és bér. szUnetiinket fejezzük kl Önnek, ta- zött, újabb sikerekre
szállást kell biztosítani mindazon számfejtők nem tudják, liogy rossz nítónknak, vezérünknek és atyánk- bennünket abban a harcban, amevidéki dolgozóknak, akik neim tud- munkájuk befolyásolja a termelést. nak és az ö n személyén keresztül a lyet a dimitrovl ütévcs terv négy év
nak naponfa lakásukhoz visszatérTermelés szempontjából nem mind- szovjet népnek és a dicső szovjet alalt, határidő előtt történő teljcslni. Munkásszállásai
is vannak a egy, hogy milyen a dolgozók han- hadseregnek — hangzik a többi kü- téséért, a békéért és a szoclal'zmuv
vállalatnak, ha kevés is.
Mégis gulata és igaza van Csámyi Péter- zött a távirat.
ért vívunk.
megtörténik, hogy a dolgozók szál- nek, Szegedi Istvánnak, Tóth Bar.
Boldog előrehaladásunkat n béke
Népünk, miután kezébe vette sorA vezetőség hibái
lás nélkül maradnak, vagy például rosíbásnak. Széli Is.vannak és 90 és a szocializmus útján, minden sisának irányítását, szilárdan éa yen
ketten fekszenek egy ágyon, ahogy dolgozótársának, amikor becsületes kerünket és eredményünket
első- dilhctetlenül áll helyt a béke, a deA vállalat dolgozói megfeszített megtörtént a mult héten. Több ha- munkáért lelkiismeretesen és idő- sorban a nagy Szovjelunió testvéri
mokrácia és a szocializmus Szovjet
munkával dolgoznak az élüzemjel- sonló mulasztást lehetne még felsegítségének, annak az atyai gon- unió vezette táborában és minden
ben elszámolt bért követednek.
vény megtartásáért, a vállalat ve- sorolni, de elég ennyi is.
Amin* látjuk, mind a szociális el- doskodásnak köszönhetjük, amelyet erejét lafbavetl, hogy ere I nén; csei
zetősége azonban nem tölti be fel.
hazánk harcoljon nz iij
háború
arcút'"!;,
látottság,
mind pedig a norma- és Ön, drága Sztálin Elvtárs
"dalát, mert nagyon kevés gondot
14.000 forintos „tévedés"
felvirágzása Irán; állandóan tanúsít. gyújtogató) és balkáni kiszolgá'ólk
bérkérdésekben
—
de
egyéb
vonatfordít a
foglalkoztatott dolgozók
kozásban is — vannaik még temniNapról-napra erősödi k a bolgár és ellen,
szociális viszonyai megjavítására.
A vállalat felelős vezetői becsül- vaüók a 65/1. számú Építőipari V á l .
A népek boldogságára, a béke r'jék meg jobban a dolgozókat, akik látatnál. A vállalat veze! ős-égének a szovjet nép megbonthatatlan barátságii. amelynek életeladó sugarai IcRségeinek rettegésére jó egé>z éTortsulc be o rendeleteket
megszerezték az élüzamjelvényt.
sokkal lelkiismeretesebben kelt in. beragyogják a szocializmus széles get és hosszú életet kívánunk Ön
De nem különb a helyzet a vál- lézni a dolgozók ügyeit, mert az
•
A vállalat vezetősége névszeiint lalat norma
és
bércsoportjának élüzem-jel vény megtartását csak útját- Ezen az úton biztosan és szi- nek, drága Sztálin Elvtárs, aki
lárdan vezet bennünket a Bolgár ml tanítónk és vezérünk, h'ttink és
Joóe Antal elvtárs Igazgató, Szani munkájánál eeim. Az augusztus 15-i
akkor biztosítják, ha figyelmesség- Kommunista Párt, élén
Lenin és reménységünk.
István elvtárs főmérnök, Tóth Mik- fizetéskor 14.000 forint jogos bért
lós műszaki osztályvezető és Sárdi nem kaptak meg a dolgozók a fize- gel, lelkiismeret^ munkával fokozSándor szociális megbízott hanya- tés napján, hanem csak később. Ez zák a> dolgozók eddigi munkakedÉpítőipsri
tr
gul kezelik ezt a dolgot, aminek azt jelenti,
hogy 90 dolgozó vitt véi. A 65-ös számú
b
eredményeként kint a munkahelye- kevesebb pénzt családjának, hogy T'őszinek alaposabb ellenőrzést kell
felett.
ken a szociális normák biztosítása 90 dolgozó
versenyszelleme
és gyakorolnia a vállalatok
terén kezdetleges
állapotok ural- munkához való viszonya romlott és Vonja erélyesebben, felelősségre az
vonul végig
A bolgár nép felszabadulásának l harcok sorozata
kodnak, ami egyáltalán nem méltó ennyien elégedetlenkedtek,
mert ilyen és ehhez hasonló mulasztámindkét nép történetén. Népcl.ik
évfordulója alkalmából a Munkásaz élüzemhez.
•
például Farkas Erzsébet figyelmet- sokat elkövető személyeket
szerették a szabadságot, önfe.
mozgalmi Intézet és a K-ultúrkapA fennálló rendelkezések érteláldozóan harcoltak érte, <!.• a
esolatok Intézete Dimilrov emlékki.
mében a
vállalatnak
biztosítani
A n y u g a t i k a p i t a l i s t á k olcsón d ő z s ö l n e k
múltban nem tudták
ta:tósa.i
állítást rendezett. A kiállítási Bukell a dolgozók tisztálkodását. Ezkivívni, a leigázó és
elnyomó
dapestem a Munkásmozgalmi Intézel szemben mi a helyzet? A vasJugoszlávia üdülőhelyein
hatalmakkal szemben megvédeni.
zetben kedden délben ünnepélyes
öntöde; építkezés
több mint egy
A szocialista munkúsmozg loim létAz
hónapja megkezdődött, megépítetA jugoszláv
politikai
emigránsok a titoia'ák a lapokban közöl! nya- ! keretek között nyitották meg.
ték a dolgozók 6zámára a fürdőt, rádiója jelenti: A litóista újságok- ralási felhívásokkal a legaljasabb ünnepi megnyitón megjelent Szabó rejötte, majd a Nagy Októberi S o.
de a vízvezeték még mindig nincs ban gyakran lehet látni fényképe- és szemérmetlenebb módon kicsú- | István elvtárs, al ábornagy, a Ma. cialdsta Forradalom győzelme dör.tő
| gyar Dolgozók Pártja Politikai Bi- változást hozott ezen a téren múribekapcsolva és igy neim biztosítják ket az adriai üdülőhelyekről. Sem- folják a jugoszláv dolgozókat.
az ott dolgozóknak a tisztálkodási mi különös nem lenne abban, ha
A jugoszláviai
üdülőhelyek
és zottságának tagjai. Molnár Erik elv- két ország történetében.
A munkásosztály és annak pártigazságügyminiszter,
Erdei
lehetőséget. Neon különb a helyzet a képiek alatti szövegeket, amelyek- nyaralóhelyek
kizárólag
a njagas- í1 társ,
ja élére állott a szabadságkor
miniszter.
titóista
funkcionáriusok, Ferenc földművelésügyi
a DÁV építkezésnél sem, mert ott kel arra szólítják fel a látogató- rangú
eoknak és olyan vezetőket á'll
gyártulajdonosok ! valamint a magyar politikai, gazdamegengedhetetlen módon nádpalló- kat, hőgy az adriai tengerparton UDB-ügynökök,
tott a forradalmi liarrok é'érr.
számára
hozzáférhe- sági és kulturális élet számos más
val kerítették körül a fürdőt.
A •öltsék nyári pihenőjüket, a kül- és kereskedők
mint Dimitrov és Rákosi elvtára
a
külföldi vezető személyisége. Részlvettek
vállalat többi munkahelyein is töb- földi kapitalistákhoz vagy a jugo- tők. Elsősorban azonban
sak.
a Szovjelés a hivatásos
kémek lá- megnyitó ünnepségen:
bé-kevésbbé ugyanez a helyzet
szláv burzsoáziához intéznék, mert tőkések
ezeket a helyeket.
A Ti- unió magyarországi nagykövetségéA fennálló rendeletek értelmé- hiszen a jugoszláviai üdülőhelye- togatják
A Szovjelunió felszabadító harcáben biztosítani
kell a dolgozók ket ma főleg ők látogatják. Ti'oék to-klikk megadott számukra min- nek ideiglenes ügyvivője V . Sz. Azov- nak győzelme ml retkét nép számára
aljas képmutatással
a kö- den lehetőséget, hogy olcsó pénzért eev elvtárs, Huan Cen elvtárs, a Kí- niegnyitoltai a flsleimelkedés útjá'. A
egészségügyi ellátását is. Meg is azonban
Jugoszláviában
az nai Népköztársaság budapesti nagyhelyezik
el az dőzsöljenek
vannak a munkahelyeken az egész- vetkező szövegeket
felszabadulás óta népeink hatalmas
képek
alá:
„Jól
felszerelt üdülőkben és nyaralókban. A kül- követe, Mankó Jolov Temnjalov elv- utat
ségügyi ládák, felszerelés. Ki is je- ilyen
tettek meg, bebizonyították,
50 százalékos
kedvezményt lárs, a Bolgár Népköztársaság bués üdülőhelyek
kellemes löldiek
lölték az egészségügyieket, e téren szállodák
élveznek
a vasutakon
és az autó- dapesti követe és a lobbi baráti ál- hogy élni tudtak és tudnak a szapihenést
biztosítanak
dolgozóinktfincs h'ba, de a vasöntödei építbuszokon,
az éttermekben
pedig lamok budapesti diplomáciai képvi- badsággal.
kezésnél a gyengélkedő szobában nak."
— Dimilrov elvtárs különösen
20 százalékos
árengedményre
van selője.
mérik az ebédet, ott mosogatnak. A
Felvetődik a kérdés,
vájjon a joguk.
drága a mi
népünk
számára
A
megnyitó
beszédet
Réti
László
DÁV építkezésen viszont az ebédlő jugoszláv dolgozók megfizethetik-e
azért
Is,
mert
hosszú
évek
közös
A dinár leértékelése, valamint a elvtárs, a Munkásmozgalmi Intéztet
bejáratától alig 5—6 méterre van a napi 600 dináros panziót az adküzdelmében kováeso'ódott, »zoa WC. temü mondanunk sem kell, riai üdülőhelyeken, nem is szólva, kü'föli valuták forgalma olyan ol- igazgatója mondotta.
ros baráság fűzte őt a mi szeA kiállítás, amelyet most meghogy mennyire helytelen.
az egyéb költségekről, amelyek az 1csó dőzsölést biztosit a külföldiek
retelt Rákosi elvtársunkhoz
ilyen nyaralásoknál elkerülhetetle- számra Jugoszláviában, amilyenben nyitunk, Dimilrov elvtárs éleiéről,
részük
egyetlen
más munkájáról igyekszik képet adni — Dimitrov elvlárs a Hitler fasiszták
Ki o felelős o hibákért?
nek. Ha valaki a mai vasúti díj- ! nincsen
Maga a fas'szta mondotta a többi közölt.
karmaiból történt szabadulása után
szabás mellett feleségével és
két 1 országban sem.
Dimitrov elvlárs a bolgár mun. az élére állott annak a harcnak,
gyermekével
Belgrádból
Splitbe ..Borba" fe megírta, hogy „a dinár
Kl a felelős ezért?
A 65/1. sz. vállalat
vezetősége, akar utazni, 24.128 dinárt kellene mai árfolyama igen kedvező a kül- kásmasgalom, a bolgár rép törtiáne- amely akkor a. Horthy fasiszták
lének legnagyobb alakjai, a bolgár börtönében, sínylődő Rákosi elviárg
Ha kedvezményt élvez, földiekre nézve."
vagy az építkezés vezetője, vagy a fizetnie.
éle'ének megmentéséért fo'yt.
Városi Tanács egészségügyi osztá- akkor ez az utazás 15.080 dinárjá- | Ezért tehát érthető, hogy a kül- nép legnagyobb fia.
a bolgár nép története Igen
sáskaként lepték el
j ba kerülne. Egészen világos tehát, földiek éhes
Ezu'án Marko Jotov Tfninjatov
lya.
s
a pőffeszsokban lírason'ó népünk
törtédolgozók nem Jugoszláviát- El ösorban
elvtárs, n Bolgár Népköztársaság
A fennálló rendeletek értelmében • hogy a jugoszláv
ioglalták
el az
netéhez. Sok évszázados gyaraz ilyen nagy •1 kedő amerikaiak
budapesti követe mondott ünnepi bfr
a vállalatnak
biztosítani kell
a j tudják megfizetni
üdülőhelyeket.
mati enyomás, hősi szabadságizédet.
dolgozók étkeztetését is. Hz a vá- I költségeket, de világos az is, hogy adriai

Szegeden és
környékéin
több
épület igazolja a 65/1. sz. Építőipart Vállalat jó hímevét. De talán
esteknél az épületeknél ls élénkebben bizonyltja a vállalat dolgozóinak jó munkáját az élüzemjelvény,
amit az 1952.ee év II. negyedévében elért eredményei alapján kapott meg a vállalat. Az élüzem jelvény elnyerése azt jelenti, hogy a
65/1. sz. Építőipari Vállalat a II.
negyedévben
végzett
munkája
alapján
az ország legjobb építőipari vállalatai közé <üDdöfte fel
•agát.

(Jnnepélyes keretek között nyitottak mef
a
Dimitrov-emlékkiáltítást
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Szegedi dolgozó parasztok látogatása
a makói József Attila termelőszövetkezetben
Tizennégy
élenjáró
dolgozó paraszt látogatást
tett a makói
József
Attila
termelőszövetkezetben.
Megtekintették
a tsz gazdaságát,
személyesen
győződtek
meg « közös gazdálkodás
hatalmas
tölényéröl
az
egyéni
gazdálkodással
szemben.
A látogatók
elragadtatással
szemlélték a sok szép terményt,
a jószágállományt.
Látták
a szénporos
téglaégetést.
A résztvevők
közül
többen
elhatározták,
hogy belépnek
a
termelőcsoportba.
Látták,
hogy
az egyéni
gazdálkodás
nem
biztosit
olyan életet, soha nem tudnak
olyan
nagy termést elérni,
mint
a
termelőcsoport.
A dolgozó
parasztok
nyilatkoztak
a
látottakról:
Mnrionoil

Jómmefm*

t

Meglepett a jó kukoricatermés
Nagyon örülök, hogy résztvehet,
tein a makói József Attila ternrelőszöve'keze' meglátogatásában.
En.
gem legjobban
meglepett
az a
nagy tábla lucerna, aaiely olyan
üde zöld, miintha minden nap esőt
kapott volna. De nemcsak a lucer.
na lepett meg, hanem meglepett a
jó kukoricatermés,
meg » többi
termény is. 160 holdon termelnek
kukoricát.
Egészen jó termésük
lesz. A szovjet módszert alkalmazták, a nógyze'e® vetést.
A talaj
tiszta, nem látni benne egyetlen
gyomot eam. Géppel művelték megt

— A végeláthatatlan gyapottáblát csak az autóról
néztük meg.
Kapásból megolvastam néhány tövön a gubók számát. 18—24 gubós
tövek voltak ott a szélén, de úgy
láttam, hogy beljebb még több gubó i® van.

*

Azután megnéztük
a szénporos
téglaégetést. Olvastam már róla az
újságban. A szemünk előtt készítették, ugyanúgy, ahogy nz újság
írta. Jól megnéztük' a kész téglákat. Minősége
nem marad le a
gyári tégla mögött. A tsa már 45
ezer téglát éigetett ki eddig Érdekönnyen
ment a művelés,
mert a
mes ilyen téglát égetni, mert sokIDŐ JÁRÁSJELENTÉS
négyzetes
vetés következtében
kekal olcsóbb a gyár? téglánál, csuV á r h a t ó Időjárás
resztbe-hosszába
tudták
járatni
az
pán 240 forintba kerül ezer daTab.
s z e r d a estig: Válekokapát. Egy másik táblán magtozó felhőzet, több— Nagy rendet, tisztaságot lanak termelnek kukoricát, hetorófelé további esővel,
néhány
helyen zizisos keresztezéssel. Ezt úgy csi- iasztaltam. A földelken gazt nem
vatarral. Mérsékelt
nálták, hogy minden második sor- ehet látni, az épületok mind tiszszél, a hőmérséklet
nak leváglták a címerét, így ide- ták. Az istállók frissen meszeltek,
nyugaton
kissé
emelkedik,
keleten
a disznóólak,
gen töröl került hiimpor a bibék- tiszták a jószágok,
alig változik.
re. Ez a kukorica lesz a legjobb baromfiólak is. Nem pusztítja vész
Várható
hőmérsékleti értékek
az
az állatállományukat.
ve'ómag.
o r s z á g területére: s z e r d á n regqel 13

f

Zahar

Andráatsé

i

Megkértem a sertésgondozót: engedjen be a kamrójába
Még olyan jószágállományt nem
láttam, mint a maikói József Attila
termelőszövetkezetnek van. Az á l .
latok tiszták, az istállók szintén.
BaTát Imre sertésgondozó jól dol.
gozik. Van 70 anyakocájuk. Sok
süldőjük van: mind hófehér szőrű,
jorkshlri fajták. Láttam két hizlalótelepeit, »r. egyikben
160 darab
sertés hízik exportcélra, a másikban pedig 140 darab fogyasztásra.
Molnár Ferenc és felesége a gondozók.
A baromfitelepen, melynek SoÓ6
Lászlóné a gondozója,
723 darab
csirke van,
m'nd fehér fajta. A
többi telepen kacsa, liba, pulyka,
meg hizóíiba van. összes baromfiállományuk 5000 darab.
Hetvenöt
holdon termeltek' vöröshagymát és
tíz holdon fokhagymát Ebből 500
ezeT forint jövedelmük van. Megnéztük az 50 holdas burgonyatáblát is. Kíváncsiságból néhány tövet

felszakítottunk.
vannak
alatta,

együtt.

Akkora
mint
a két

gumók
öklöm

Maiek József akadémikus nz állatorvosi főiskola belgyógy á s rí tanszékét 1898-ban vette át,
ahol
mint kiváló tanár és nevelő lelkesen tanította az új állatorvos generácókat és
bocsátotta útnak a
gyakorlati életbe. Nyugalcwnbavonulása számára csak a tanszéktől
való megválást jelentette,
mert
Marék akadémikus a betegágyán i«
szinte élete utolsó pillanatáig dolgozott.

Vörös
Csillag:
(ma utoljára).
Fáklya:
Boldog

11-lg).

Csókos
nyár

tma

huszárok

a kamra elárult mindent.

C S O R V A I FÖLDMŰVES SZÖVETKEZETNEK
Tóth Józsefné a csorvai földművesszövetkezet burgonya felvásárlója
csak az általa megszabott időben, délelőtt hajlandó átvenni a bevitt
burgonyát. Lépjen ki fellegvárából Tótö Józsefné s vegye át a burgonyát délután Is, hogy ne kelljen azt dolgozó parasztjainknak vissza*
vinni!
A R Ö S Z K E I TANÁCSNAK
Röszke tanácsa lelkiismeretesebben vesse ki a begyüjlési bírsága,
kat! Az eddigi bírságok 40 százaléka méltatlant

SZEGEDI

Ma I z

baromfibetegség
felismerése,
a
trombo-emból'ás bélbetegségek oken
tanának ti 6 ztázása, a t YÓszbéna.
ságnál előforduló idegtünetek felfedezése és még 6Zámos más tudományos kutatási eredmény, amely
jelentós mértékben vitte előre a
magyar állatorvostudományt.

Gazdaságilag különösen jelentősek a
mételykórbetegség
elleni
eredménye® gyógykezelés kidolgozása és az angolkór korfajlódésére
és megelőzésére vonatkozó kutatásai.
E tudományos
problémák
felismerésével
jelentősen
járult
hozzá a kiváló tudó®
a magyar
népgazdaság fejlesztéséhez.
A Magyar Tudományos Akadémia Marék József akadémikust 6aját halottjának tekinti és csütörtök
Marék József akadémikus neve délután 4 órakor temetteti a Far.
elválaszthatatlan attól a világhírre kasréti temetóbe.
szert te't állatorvosi
belgyógyászati munkától,
amelyet 1904 ben
Hutyra Ferenczel együtt írt meg.
Ez a mű egy 2500 oldalas kézi- Az Olasz Szociáldemokrata Párt
könyv, amelyet újabb munkatár- alapszervezetei a pártvezetőség
saival együtt állandó munkával átkormánytámogatd
dolgozott és amely több kiadásban
úgyszólván a világ minden fáján
politikája ellen
!
megjelent. A cári Oroszországban
ez a jelentős tudományos alkotás
Róma (MTI).
Az Olasz Szociálkét kiadást ért meg. A szovjet kor- demokrata Párt (jobboldali szociálmány pedig újra Lefordíttatta és
mint soktízezres állami kiadvány a demokraták) veneloi megyei szerveSzovjetunió minden részében ;sraert zeteinek képviselői Vicenzáibajn fonés használatos.
tos értekezletet tartatlak. Az érteAlig van az állatorvosi belgyó. kezleten résztvell a párivezetőség
gyászainak olyan része, amelyben löbb tagja is.
maradandót ne alkotott volna. NeA z ülésen határozatot fogadtak
véhez fűződik
a róla elnevezett
el, amely kijelenti, hogy a pártnak
a parlamentben és az országban sík.
Merényielet követtek el
ra kell szállnia az arányosság elvén
két indiai kommunista
alapuló jelenlegi választójogi rendképviselő ellen
szer mellett. A választójogi törvény
Delhi
(TASZSZ),
S z u n d a r a j a , a z módosítása esetén pedig a
SzociálIrdiai parlament kommunistái kép- demokrata Pártnak önálló listával
viselőcsoportjának vezetője és Ravi kell féHéprie a jövő évi általános
Narajom Reddi, az indiai parlament
választásokon.
alsóházának kommunista képviseA Szociáldemokrata Párt varesei,
lője ellen merényletet követtek el.
salernoi szervezetei
A merénylet Nidamanur faluban bolognai és
szintén
felemelték
szavukat a párttörtént. Szundaraja és Reddi megveaatőscg politikája ellen.
srtbctsflltt

MSZT HIREK
Az MSZT Belváros V. alapszervezete
(Április 4-úfJff 12.) értesíti tagságát és
aktíváit, hogy 10-én este fél 7 órakor
MSZT-napot tart. A tárgy
fontossága
mia|t minél nagyobb számban
való
megjelenést kér a vezetőség. Előtte fél
6-kor
vezetőségi
ülés.
Könyvtári
könyvcsere.

Irodalmi est
a Központi E g y e t e m
dísztermében

SIKEREI

Honvéd—Sz. Lokomotív edzőmérkőzés

A Szegedi Honvéd ma délután 4 őral
kezdettel edzőmérkőzést Játszik az Sz.
Lokomotív etilen az ú j Honvéd-stadionban.
Ma Indul a 11. labdarugó adzői tanfolyam
Ma este 7 órakor ünnepélyes keret e k között indít ta rneg a Labdarugó
Társadalmi Szövetség a II. edzői tanfolyamát. Az előadások
színhelye a
Mórey-utc&i általános Iskola.
A VTSB felhívása
Pénteken délután 5 órakor a Társadalmi Szövetségek elnökségi t a g j a i
részére beszámolót tartanak a VTSBben. A beszámolón az érdekeltek feltétlenül jelenjenek meg.
Csónak- és motorcsónak
a Tiszán

Megvolt

MÚZEUM
ott még
a tavalyi
disznósajt
is.
Móra Ferenc-kiállltás,
fejlődéstörtéA padláson 15 mázsa tavalyi ku- neti és természetrajzi kiállítások:
hétkorica van még, annlt eddig még fő kivételével naponta 9 tői délután
nem használt fel, az idén még töb- 18 óráig, szombaton 9-től délután 17
bet kap, mint tavaly. Azt mondta, óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
KÖNYVTÁR
hogy a fölösleget majd eladja.
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
Mikor minderről saját szemem- ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL
mel meggyőződtem,
elhatároztam, előtt 10-től este 9-ig, hétfőn 2-től este 9-lg. Kölcsönzés 12-tőt este 8-ig,
h o g y betépek
a szegedi
Felszabó
hétfőn 2-től este 8-lg.
dúlás
t szcs.be. M i n d e n k i n e k
elSomogyi: Délelőtt
10-től este 7-ig,
délután 2-től este
mondom, amit láttam, megmutatom (Könyvkölcsönzés:
6 óráig.)
a kukoricát é® burgonyát, amit muPartfürdől
kölcsönzés mindennap,
tatóul hoztam. Egyik gazdatársamat ünnep- és vasárnap ls délelőtt 9-től
már meg ls győztem, és belépett este 7-lg.
Gorkll (Horváth M.-u. 3. MSZT széka Dózsa tszcs.be.
ház): Hétköznapokon
délelőtt 10-től
2-ig: délután 3-tól
7-ig.
Könyvkölcsönzés.

ÚSZÓK

A Szegedi Petőfi és a Munkaerőterv
faiékok úszói Baján vasárnap a Bajai Petőfi napon vettek részt,
ahol
igen Jó eredményeket értek el. Különösen figyelemre
méltó a 16 éves
Vajtai Ideje, aki a 100 méteres Ifjúsági mellúszásban 1:21.7
m p es kivaló eredményt ért el.
Vajtai Ideje
jobb. mint a fennálló országos serdülő csúcs. Eredmények: 100 lfl pilCangó 1. Reök (Petőfi) 1:16.8; 3. Farkas (Munkaerőtart.)
1:38.3: 100
lfl
mell 1. Vajtai (Petőfi) 1:21.7; 2. Dohai (Petőfi) 1:27.4; 100 ifi (gyors 1.
Reök 1:08.8; 2. Deák (Munkaerőtart)
1:09.6; 200 Ifi gyors: 1. Lugosi (Petőfi) 2:37.2: 2.
Szendret I.
(Petőfi)
2.39.4; 3, Csala (Munkaerőtart) 2:49.2.
66 kétharmad méteres serdülő mell:
2. Knézl (Petőfi) 54.8; 66 kétharmad
serdülő gyora 1. Szendrei I I . 42.6; 2.

(szeptember

A z előadások 6 és 8 órakor kezdőd.
Kíváncsi voltaim arra is, hogyan nek.
KIÁLLÍTÁS
élnek a termelőszövetkezet tagjai.
Az Ünnepi Könyvhét könyvkiállítás®
Megkértem a sertésgondozót: ena Somogyi-könyvtárban délelőtt 10-től
gedjen be a kamrájába.
Bizony, este 7 óráig.

MEGHALT M A R É K J Ó Z S E F AKADÉMIKUS,
A K I V Á L Ó TUDÓS
A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége jelenti, hogy a klváló tudós, Marék József akadémikus, Kossuth-díjas, az agrártudományok osztályának elnöke,
ny.
egyetemi tanár vasárnap, szeptember 7-én, 84 éves korában meghalt.

— 1 6 , délben 21—24 fok között.
MOZI
Szabadsági
R e m é n y s é g útja

utoljára).

VILLÁM!

Páríkirmk

Felhívjuk a titkár elvtársak figyelmét,
hogy folyó hó 8—15-ig
valamennyi alapszervezetnél szabad
pártnapokat tartunk.
A pártnapokon a beszédet mindenütt a titkár elvtársak mondják a
központi beszédvázlat alapján. Ahol
szükség van
központi beszódvázlaira, onnan a titkár elvtársak j ö j .
jenek be a Pártbizottság agit. prop.
osztályára a silabuszére.
Felhívjuk a Párttörténet II. évfolyamának és a Politikai Gazdaság,
tan I. és II. évfolyamának propagandistáit, hogy folyó hó 13-án a
Pártoktatás Házában tartandó konferencián pontosan jelenijenek meg.
A konferencia 2 órakor kezdődik és
azon az előkészítő második kélheti
anyagát fogjuk megbeszélni.
Felhívjuk a propagandista elvtársak (alapismereti, alapfokú, középfokú szemináriumvezetőik)
figyelmét, hogy a foglalkozásokat, a propaganda szemináriumokat ma a szo.
kott helyeni tartjuk meg. Kérjük az
elvtársaik megjelenését.
Agit. prop. osztály

verseny

Szeptember 28-án
délután 3 őral
kezdettel a VTSB mellett m ű k ö d ő VIzisportok Társffda'ml Szövetsége kltrásos versenyt rendez.
A
versenyen
minden csónaptipus részt vehet.
A
versenykiírás a Délmagyarország kiadóhivatalának ablakában
megtekinthető.

Vasárnap, 14-én. délulán fél 5-kor
kezdődik meg a tombolajegyek sorsolása. Az írószövetség Szegedi Csoportja
az
Ünnepi
Könyvhéten
ugyanis tízezer tombolajegyet adott
ki, darabonként 1 forint értékben,
azzsil a céllal.
hogy az Ünnepi
Könyvhét végén azokat kisorsolják.
Egy forinlos jeggyel így értékes
könyveket lehet nyerni. A sorsolás,
kor tízezer forint értékű könyvet
sorsoltnak majd ki.
A Széchenyi-térre tervezett sorso.
lést rossz idő esetén a MagyarSzovjet Társaság Horváth Mihúlyuieai székházában tartják meg s
ugyanakkor kapnak könyvjutalmat
azok a dolgozók, akik az Ünnepi
Könyvhét rendezésének munkája
ban kiiüntek.
OÉL MAGYARORSZÁG
politika." napilap
Felelős szerkesztő
kiadói
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged
Len.n-u 11
Telefon: 35—35 és 40—80
Kiadóhivatal: Szeged
Lenln-u.
Telefon: 31—16 é 9 35—00.
Csongrádmegvet
Nyomdaipar!
Vállalat, 6zeged
Felelte vezetőt Vincze György

BAjAN

Dobál (Petőfi) 43,2; 3. Varga (Petőrt)
43.4: 33 méteres úttörő gyors 1. Szalal (Petőfi) 19.8; 33 méteres
úttörő
pillangó 1. Szánté
(Petőfi) 25.
Női
eredmények: 100
gyors 2.
Erdész
(Petőfi) 1:36; 100 meM 1. Peterdi (Potőfi) 1:34.6; 100 pillangó 1. Peterdi
1:40.6; 100
hát 2. Erdész
(Petőfi)
2:04. 33 úttőrő leány gyors 1. Nemesszegi (Petőfi) 23.2; 2. Kiss II- (Petőfi)
24.3; 33 m úttörő leány mell 1. Kiss
I. (Petőfi) 28.2; 33 ú t t ö r ő leány pillangó 1. Nemesszegi 27.2; 2. Kiss II.
(Petőd) 31.2; 4x100 lfl
vegyesvál|ő
1. Petőfi 5:24,
3x66 m-es
serdülő
gyorsváltó 1. Sz. Petőfi
2:17; 3x68
női vegyes váltó 1. Sz. Petőfi 3:07.5,
4x33 m-es gyorsváltó 1. Petőfi 1:40.1;
Az úszóverseny
u)án az Sz.
Petőfi
csapata 8:2 arányban győzött a helyi együttes ellen,
,

Szegedi sikerek a megyei motoros
terepbajnokságokon
Vasárnap Vásárhelyen bonyolították
le a csongrádmegyei motorkerékápros
terepbajnokságokat, amelyeken a szegediek kitűnően szerepelitek. 250 kem
1 Fodor L. (Sz Honvéd) Jawa; Ideje
1:42, 350 kem 1. Pócsföldi (Sz Honvéd) Jawa, 1:52; oldalkocsi 1. Szabó
-Király (Sz Zai.ka Máté) BMW. 1:56;
100 kem nők: Majoros (Sz Dózsa) Csepel. Csapatversenyben 1. Sz Honvéd
I. (Fodor. Pócsföldi,
Noel);
3.
Sz
Honvéd IX. Az Sz Horrvéd szeptember
21-én országos Jellegű salakpálya versenyt rendez, legjobb
fővárosa versenyzők részvételével.
RÖPLABDA

;

Vasárnap tartották meg
Miskolcon
MiskoCc—Szeged városok közötti röplabda válogatott mérkőzést- A szegedi
válogatottat képviselő Sz. Honvéd 3:1
arányban és a balszerencsés küzdelmet vivő női válogatott 3:2 arányban
vereséget szenvedett.
Tofó-tájékoztatö

1. Bp. Dózsa—Győrt Vasas 1—x. 2.
Bp Básfya—Pécsi Lokomotív 1—1, 3Sz Honvéd—Csepeli Vasas x—1; 4. Bp
Honvéd—Diósgyőri
Vasas
1—1, 5Szombathelyi írek—Bp Kinizsi 1—2; 6.
Salgótarjáni Bányász—Bp Postás 1—x;
7. Békéscsabai Építők—Szegedi Petőfi
Kosárlabda
x—1; 8.
Szegedi
Lokomotív—Gyulai
Építők—Szolnoki
A JBTSB által kiirt kupáért a z Sz- Épí|ők 1—1: 9. Bp.
Honvéd férfi csapaia! 82:45 arányban Lokomotív 1—1; 10. Pereces! Bányász
—Miskolci
Honvéd
2—x;
11. VL Texyőzött a P. Haladás ellen, az
Sz.
tilfestő—Szikra Gázmüvek 1—3;
12.
Győri
Lok.—VL
Sortex
2—1.
onvéd női csapata a Pécsi
VM ellen 74:20 arányban győzött.

g

SEGÉDMUNKASOKAT, vasbetonszerelőket és betonozómunkásolcat
azonnal
felvesz, épületelemgyártásra
átképez
Épületelemgyár Budapest. XI. ker. Budafokl-út 78. Jelentkezni ff helyszínen.
Vidékieknek szállás biztosítva.
VASARNAP újszegedi villamoson pénztárcámat elvesztettem, kérem a megtalálót a z iratokat küldje el özv. Csóti Józsefné. Rüszket-u. 14. alá.
GONDOZASBA vennék gyermeket, akinek szülei dolgoznak. Itossuih Lajos
sgt. 55. házfelügyelőnél.
EGY 142 literes
boroshordó eladó.
Csillag tér 7.
KEVESET használt,
féregmentes sez£on és egy nagy dunna eladó.
Tolbuchln sgt. 2. szám. Udvari lakás.
ÖT hullámsévos nagy Orion r á d i ó eladó. Clm Dékay József. Nemestakács
utca 16.
KÉT hold kukoricaszár és egy előszobafal eladó. Kisfaludy u. 16.
MAGAS árakat fizetek kar. zseb és
ébresztőórákért,
és
szerkezetekért.
Laczkó órás. Széchenyi tér 9.
EGY és kétszobás összkomfortos lakást keresek térítés ellenében. Teleki
u. 20. Iroda.

Mn esle 7 órakor a központi
Egyetem (Dugonics.tér) dísztermében: a Magyar írók Szövetsége Sze.
gedi Csoportja irodalmi vitaestei
rendez a inai magyar irodalom problémáiról. A vitát Baricz Oltó, az BÉRBE vennék zongorát vagy ptanikérjük a
Szegedi
Irószöveiség lagja nyitja meg. Vi- nót. Ajánlatokat
Kiskereskedelmi
Vállalat Szakszervetavezető Kövesdi Lajos elvtárs.

Vasárnap sorsolják
az Ünnepi Könyvhéten eladóit
tombolajegyeket

N

zeti Bizottsága
cimér© Írásban megküldeni. Széchenyi tér 2/a,.
ELADÖ egy 130 kg disznó beadásra,
népás u. 16.
FÉRFIKABAT, szeneskályha, mángorló,
lámpák, üvegek, sajtbura, aspldistrák,
kukoricalevél, virágállvány eladó. Béke u. 8.
HASZNALT színes csempés tűzhely és
kétlángú gáztűzhely prtma állapotban
eladó. Hámán Kató u. 14. II. em. 1.
Nffgy állom ásn ál.
KÉTSZEMÉLYES rekamié kifogástalan
állapotban eladó. Arany János u. 11.
Házfelügyelő.
BÚTOROZOTT szobát keresünk
lehetőleg Belvárosban. Címeket:
Délmagyarország kiadóhivatalba k é r j ü k leadni.

Hálók, konyhák,
leslett bútorok
nagy

választékban

kaphatók

Butórértékesítő Vállalat. Szeged, Bajcsy-Zsilinszky-U.
OTP beváltólieiy.

19.

J ö boroshordók olcsón etadók. süldő
©'.cserélendő. Petőfi
telep 25-ös
u.
995. szám.
JÓKARBAN lévő női k e r é k p á r eladó.
Gutenberg J. u. 28. házfelügyelő.
ELADÖ rekamié, éjjeli szekrény, sublót. csillárok, nagyobb ebédlő berendezés, Jégszekrény,
íróasztal. Kígyó
u. 1. II. 6.
ELADÖ ruhásszekrény,
szép oroszcsikó bunda, rézmozsár, paplanlepodő Petőfi Sándor sgt, 31.
B E J A R ö mindenes főzőnöt keres Treer,
Bocskav u. 9.
200—130 kg-os sertés beadásra alkalmas, eladó. Füredi u. 4.
HÍZOTT sertés kb. 130 kg-os. eladó.
Pozsonyi Itgnác-u. 20. Gyufagyár mellet |.
2x3 MÉTERES hibátlan
szőnyeg eladó. Dózsa György-u. 22 II.
TEHÉN, fejős kecske
vasárnap déli
órákban elveszett. A megtaláló, vagy
aki tud róla. Jelentse Engtnél, Tisza
Lajos u. 40/b.
RÉSZLETFIZETÉSRE ls készítek szép
diófa politúros háló vagy kombinált
szobái. Kossuth Lajos sgt. 5.
DIÖFURNÉROS hálószobabútor ÚJ, eladó. Párizsi krt, 6.
KÉTLANGU gázplzhely eladó. Érdeklődni Apponyi Albert u. 12. Csak délelőtt.
ELADÖ 130 k g sertés beadásra is sfkalmas. egy 15 köves férfi
karóra;,
vennék egy 3+l-es
kifogástalan rádiót. Bővebbet Mérey u. 6/c. Házmesternél.
GYERMEKGONDOZÁST vállalunk, eseá.
leg korrepetálással. Lányoknak kézim u n k a tanítást- Üzemi étkezdébe alkalmas masszív
étszekrény
eladó.
Sziálin krt. 9. fszt. 2.
FEKETE kuükabát, fekete női télikabát 4 soros vatelinnal,
14—16 éve®
leányka: átmeneti kabát, fehér bluz,
fekete gylkcípő 36-os, minden kifogástalan állapotban, eladó.
Somogyi
u. 6. III. 2.
ZONGORÁT tökéletesen hangol. Javít*
Rakovszky, a z AUaml
Színház hasigolója. Józsika u. 31. Telefon: 40—08.
MACSKAKAT vesz Országos Közegészségügyi Intézet,
Beloiannisz tér l0<
II. em.
, ,
NYOLC néigyzetméter ÚJ vagy használt padozat deszkát veszek, gázkandalló eladó. Gém u. 17.
GYERMEKAGY matraccal, lőpokróc el-,
adó. Kálvin tér 2. III. 25.
SÜLLYESZTOS Slnger varrógép eladó*
Bihari u. 15/a.
i JÓKARBAN lévő villanytűzhely eladó.
' Érd.: Petőfi telep VII. u. 345. szám
alatt
Közöljük a

termelőkkel,

hogy

a kukorica
átvétel
a Sertéshizlalénál és az Ujsze.
gedi
Tanítóképzőnél lévő góréknál
történik.

