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H a r s a n a harmadik negyedévi terv túlte!jesítesé£rt

'Amikor kormányzatunk a II. Bé-1 sílússal biztosítsuk országunk fügkekolcson jegyzési felhívással tor. | gctlcoségél, a dolgozók életszínvotrésénél 157 százalékos eredményi
A Szegedi Szikvízüzem dolgozói megfogadták:
dult dolgozó népünkhöz az egyik nalának emelkedését, akkor a dolért el. A vegyes lakatos műhelySzfáíin elvtárs születésnapjára befejezik ezévi tervükei
aiuiikás találóan jegyezte meg: ha gozók millióihoz fordulunk az ő seben a Béke.brigád tagjai 133 szákotcsont jegyzek, az annyi, miothft gítségükkel valósítsuk meg tervein
normájukat.
Szűcs és Dékány a 128.4, Tóth és zalékra teljesítették
A
Szegedi
Anna
gyógyép
Szikvíz
a jegyzett összeget az egyta zse-1 ket. Takarékosságra, a munka terBernekes a 129, Almás! és Dudás A motorszerelő műhelyben Mo kai
üzem
dolgozói
a
munka
'jó
megcemből a másikba tenném.
Igaza mélékenységének fokozására buzdí.
Krcizler Károly,
Parragl
szervezésével s teljesítményük
ál- szaktársak pedig a 11Ö.? százalékos József,
volL De csak abban a tekintetben, toltuk a do.gbzókat. S legmesszebb
Györgvné István 150 százalékos áttagteljesít.
andó foltozásával elérték, hogy a teljesítményüket, FTeka
hogy az övé
maradt a jegyzett menőkig a dolgozók érdekelt*, élet
harmadik negyedévi tervüket a ha- 151, Bezeg'Gyula 122 százalékos tel- ményt ért el. Az esztergályos műösszeg. Később láttuk, hogy nem- színvonaluk emelkedését tarija kor. ltáridő előtt 27 nappal
fejezhették jesítményével járult hozzá tervünk helyben Török Mihály 170, Dobó
csak egyszerűen
azt jelentette a mányzatunk szem előtt, amikor a be. Az eredmények eléréséhez külö- mielőbbi teljesítéséhez.
György 152;
Ambrus Vince 143,
jegyzés,
hogy az egyik zsebéből kölcsön jegyzés utáa aiz ötéves terv nösen sok segítséget nyújtott MaAz üzem dolgozói azonban nem Németit Lajos pedig 123 százaléka másikba tette az összeget. Töb- létesítményein túl kölcsönsorsolási sánszki elvtárs 486,
Oláh elvtárs [elégednek meg az eddig elért ered- kal jár az élen.
bet ennél. A pénz kamatozott...
Ezek a
kimagasló
eredmények
tűz napirendre. így téríti vissza 249, Mészáros elvtárs 193, Gamosics ményeikkel, hanem a Bolsevik Párt
Nézzünk csak itt szét Szegeden. kamatostul a dolgozók kölcsönadott jíván 131, Kelemen elvtárs 129 és XIX.
hogy a Felépítményt
Kongresszusának tiszteletére biztosítják,
'Az egyetem új békeépülete... Tex- forintjait.
Oláhné elvtársnő 155 száza'ékos tel- vállalták, hogy tervüket 10 száza- Vasanyagjavító UV dolgozói nemfilkombinát... új vasöntöde... napmegígérték, csak beszélnek, de valóra is vált?
A moslani
békekölcsön-sorsolás jesítményével. Mint szorgalmas tölt lékkal túlteljesítik és
közi otthonok, bölcsődék... új gyer- különbözk az eddigiektől. Ötéves tök, hozzájárultak ahhoz, hogy a2 horrv ezévi tervüket Sztá'in elvtárs ják majd a pártnak és Rákosi elvmekklinika... új gyár„, traktor... a tervünk döntő esztendejében járunk. üzem többi dolgozói is szép ered- születésnapja tiszteletére, december társnak tett ígéretüket és harmadik
dolgozó parasztságnak
nemesített A döntő esztendő azt jelenti, ebben ményt érjenek el. Az ő szorgalmas 21-ére befejezik.
negyedéves
tervüket a határidő
vetőmag, műtrágya stb, nrmd mind az évben valósítjuk meg a Tervnek munkájuk nvomán érték el ördögh
előtt négy nappal befejezik.
Paré Ferenc,
azt bizonyítják, kamatozott a jegy- azokat a létesítményeit,
Katona
Lajos
amelyek és Becsei a 129.6. Börcsök a 129.1,
a „Délmagyarország" levelezője
zett összeg.
a „Délmagyarország" levelezője,
megalapozzák az Ötéves terv biztos
Most megjelent
kormányzatunk győzelmét. A legnagyobb beruházá. A Szegedi Fűtőház do'gozói 257.326 forintot takarítottak meg
hirdetménye:
szeptember
18-án sokat ebben az évben végezzük. A
A Halép dolgozói
népgazdaságunknak
megkezdődik
a II. Békekölcsön
első November
7 erőmű, Sztálinváros
befejezték llf. negyedévi
norsolása. Ez a ráadás! Sokszorosan létesítményei mind mind döntő bi110 százalékos
tervüket
A Szegedi Fűtőház cTo'gozói ne. és Kovács-brigád
kapjuk vissza a jegyzeat összeget. zonyítékok erre. Amikor tehát va.
teljesítményével. A világítási m ű .
Érdeme® volt jegyezni. 100 és 50 lamelyik dolgozó nyer a mostani gyedévi tervük haláridő előtti telA Posta Szegedi
Hálózatépítő
az hely 113 százalékra, a kocsttisztítók
ezer forintos nyeremények kerül- sorso'áskor, nemcsak arra kell gon- jesítésével akarják biztosítani
pedig 110 százalékra teljesítették Vál'alat szegedi fenntartási kirennek kisorsolásra. A boldog nyer- dolnia, hogy pár ezer forintot aján. őszi csúcsforgalom sikeres, zökkedeltségének dolgozói augusztus 20-a
tervüket.
tesek házat, bútort, ruhaneműt vá- d'ékbi kapott az országtól, az állam nőmentes lebonyolítását. A Fű'őház
után siem csökkentették a munkaFöldvári
Lajos,
dolgozói
munka
közben
a
hiányossárolhatnak a nyert összegből. Azt I tóí."~haneni' arra"is""hogy Tnostmár
a „Délmagyarország" levelezője verseny lendületét. A dolgozók nagy
mondjuk, ezek szerencses emberek.1 évről évre újabb és"újabb ajándékot ságok és a hibák kiküszöböléséért
harcba indultak a szeptember havi
harcol
n:lk
és
ez
tette
lehel
övé.
hogy
De itt nem egyesek szerencséjéről | /lap az Ötéves tervtől: ú j bölcsőde
illetve a I I I . negyedévi terv teljeA Felépítményi
a
mozdbnyszemélyzet
kilométertervan szó. Mert szerencsés, nyertesi gyár erőmű alakjában
S legyen
sítéséért és lelkes odaadó munkávét
108
3,
100
elegy
tonna
tervét
Vasanyagjavító
dolgozói
minden becsületes ember ebben az büszke arra, hogy kölcsönt jegyzett
júknak m"g is lett az eredménye.
pedig 114.6 százalékra teljesíthette.
va óraváltják ígéretüket
orszagban, akik élvtezik az ötéves
• |
- -• 6
Negyedévi tervüket szeptember 10És ismét nem árt emlékezni a A do'gozók a szór (fogyaszt Írnál a
én teljesítették. Az élenjárók között
terv eredményeit. Az ötéves terv múltra, az akkori reakciós
állam 4.6 százalékos megtakarítássá! 257
A MÁV
Felépítmény
Vas- Balogh László 128, Csáki István
— amelynek megvalósulásához a különböző csalásaira. Hányan ültek £7,er 326 forintot adlak népgazdaanyagjavító UV dolgozói lelkesen T27, Marton Béla 127. Kmetykó
beruházási összegek biztosításához, fel az akkori biztosítási ügynökök ságunknak. Az 500 km-es mozga.
harcolnak azért,
hogy harmadik Lajos pedig 129- százalékra teljesí.
növeléséhez
forintjaikkal járultak szószátyárkodása* nak. Kötöttek biz. lom terén a napi kilométer-futási
negyedévi tervüket mielőbb befe- tette normáját és valamennyien nohozzá annakidején
a munkások^
tosíhíst vagyonbiztosításra, tűz. és átlagot 174.1 kilométerre emellek.
jezhessék. A munka jó megszerve- | vemberi, illetve október Végi tervüdolgozó parasztok,
értelmiségiek
egyéb kárvédelemre. S legtöbbször
Különösen szép eredményt é tek zésével, a munkaidő 100 százalékos ' kön dolgoznak.
és minden hazáját szerető becsüleezekkel a biztosításokkal oda lyu- el Kiss Imre mozdonyvezető, Engi kihasználásával elérték, hogy szor- |
tes ember — minden dolgozó em,
. .
.
kadtak ki. hogy elveszett a befize- Imre és Hódi I. József fűtők, akik galmuk nvomán m'nden eddigi tel- I A vállalat dolgozói nagy gondot
túlszárnyalva, ki- [fordítottak a Rőderm«zga1om kiszé150 százalékra, jesítményüke*
^ f biztos
f f r Í távlatait.
L = Y ' i ' Alig
L a pár héttel
* különböző ügynöksé- 'ri'ométertervükot
és
váló eredmények
születtek
az lesítésére s így elérték azt, hogy a
ezelőtt került
nyilvánosságra a gek. bizlositasi válláratok ügyé- olegytonna-lervüket 165* százatokra
üzemben. így például a 6orompó. j vállalatnál egyetlen 100 százalékon
teljesítették,
a
szér.tmegtskarításnál
szeik
segítségével
úgy
kiforgatták
a
Szovjetunió ötödik ötévé® tervének
aluli teljesítő dogozó sincs.
„Ez a terv
,
. dolgozók előtt nem ismert paragra. pedig 19 százalékos eredményt ér- szerelő lakatos műhelyben Farkas
a tervezete.
t
k
Garal Sándor
í -ta + M r v
° r U " í u s o k k a l a do'gozó embert, hogy az tek el. A mozdonyjnvrtó műlíe'ybcn János, Gárgyán Antal, és Gárgyán J
ni/imi.s epresei* oiztosttja
A W P a szov- ir+álvb
bap-vt.] a hef.te.pi
f*I+ rtCcTf.
ir.Jiább hagyta
befizetett
össze szép eredményt mulat fel a Szőrl- Ferenc, a sorompó motorház készi-1
a „Démagyarország" levelezője
jetunióban. Ebből láthatták dolgo- get, m'nlsemhogy a párnát húzzák
zóink, hogy milyen ragyogó jövő ki a feje alól, a házát árverezzék
járt a dolgozó, ha
vár azokra.
akik a
szocializmus el. Ugyanígy
fillért
építésének
úlján haladnak
a kom- kölcsönt jegyzett, soha egy
mi kölcsönmunizmus
megvalósítása
felé.
A sem látott belőle. A
A megyék kukoricabegytijési
Dolgozó parasztságunk zöme tö- számoltatni őket. A kutorica beadásszovjet ötéves terv például olyan jegyzésünk ame'le't, hogy máris
is
célt tűz ki többek között a szovjet realizálódott a Terv különböző lé- rés után 5 napón beiül beadja ku- ban már sok község jó eredményt senye egyre élénkebb. Tovább
közsé- ért el. A Csongrád metp-ei Felgyő Szolnok megye halad az éten, amely
emberek elé, hogy nagy számban tesítményeiben. most a sorsolás al- koricáját. Vannak azonban
mindig kukoricabegyüjlési tervét már 100.3 évi tervét 1eddig 48.8 százalékra tellitesítsenek olyan
automata gyá- kalmával is bőven visszatérül. S ez gek, ahol a tanácsok még
jesítette. 2 . Heves; 3. Csongrád,
kellően a
törés százalékra teljesítette.
rakat, amelyekben az emberi mun- újabb pofon az ellenségnek. Emié- nem tudatosítják
A burgonyabegyüjtési verseny álkát a legminimálisabbra csökken- kezzür.ik csak arra. hogyan hirdette megkezdésének bejelentését és azt,
A kulákok szabotálják a kukoritik. A különböző munkafolyamoto- az ellenség, hogy „úgysem kapjá- hogy a kukoricabeadási kötelezett- cabeadást. A tanácsoknak az a fel- lása: 1. Győr; 2. Pest; 3. NógTád; 6.
összeget. séget a töréstől számított 5 napon adatuk. hogy a legkeményebben alkét gépek végzik, minden közbe- tok vissza a jegyzett
Csongrád,
eső emberi beavatkozás nélkül. Az Olyan ez, mint a régi államkölcsön, belül teljesíteni kell. A tanácsoknak kalmazzák velük
szemben a törA napraforgó begyűjtési verseny
e.mber csak irányít a műszerek se- ami sohasem térült vissza". Mellé, fet kell emelni a hátralékosok köte- vényt. A határidő letelte után nyomgítségével. S az ember felszabadul fogott az ellenség, magának ásott lezettségeit és a határidő letelte után ban vessék ki rájuk a kártérítést és állása: 1. Fejér; 2. Szolnok; 3. Vav,
Békekölesö- 18 órán belül a helyszínen el kelt számoltassák el őket.
a nehéz fizikai munka alól. A gyár- vermet, amikor a mi
15. Csongrád,
tási folyamatok automatizálása a j nünkef a régi államkö'csönökkel ha.
munka termelékenységének,
aMPV
gé- I a o n l í ! o t t a os sze. Rossz „agitációs
o'van
G
,pesítés
. r ( . , -fokozásának
- ol&ÍSt
.- y ff,
érv" volt ez a részéről Ismételten
mértékű noveleset ,dézi eiő. hogy bebizonyosodott hogy á dolgozók
a fogyasztási cikkek bősége olyan
,i 0 „. - ,„
," .
•
,
...
.. s
. úilamanak volt igaza s r.eti a kunagymertekben noveksziic,
amely
„ .
. „
r-,,
,
a
biztos alapot n y ú j t arra,
.rogy a I I u ^
J T ? k í a f i Szoe:álde(mokraa kulákok vetéstervén. Elsősorban
A megyei mezőgazdasági osztály
hely és Csongrád város termeaaab
na
szovjet nép rohamléptekkel haladV
"
™
p?>
váltó szerdai jelentése szertét Csongrád
Dnmaszék község tanácsa követett
d
lőszövctiiczcteínci
eteiUn;e>oen
hat a kommunizmus megvalósítása
?
el hibá', mert csak szeptember 8-án
megye terű'etán a törésre érelt kusok a tennivalófelé. Ezt a példát
köveitíix mi, ^ t a . a t u k alapján győződhettek korica betakarítása megfelelő mér.
ébredt rá hogy a kulákoktól vetésA
vetészúntás'
ütemét
ugyancsak
amikor békekölcsönt jegyeztünk, e " . ^ arrol hogy a mt államunk ékben halad. Különösen jő munkát
tervet is keltene kérnie.
s z a v a r a e p í e D l leket
meg
kell
gyorsítani.
A
megyei
tanagyszerű jövő kialakításához já- államunk a Végez a- csongrádi, a szentesi és a
Helyi
tanácsú - knak
nagyobb
nács
mezőgazdasági osztályának
ruítunk hozzá forintimnxkal.
j J<?gyzes alkalmából ígérte, megtör
szegedi járás. Előfordul azon' art megállapítási szerint
:
gondot kell fordttaniok a vetőmagAz idősebbek emlékeznek arra, féllik a békekölcsönsorsolás s ebber
vak biztosítására is. Fontos, hogy
a búza alá való
vetószáwtás
hogy ezelőtt a
Horthy
rezsim a formában is visszakapják a do'. 'egyes helyeken, — mint például
Nagymágocson, — hogy letörik a
a terme'őszöveticzeielt, egyéni
alatt úgynevezett államkölcsönöket
,,
.
' - .
megyei viszonylatban még csak
zöld kukoricát is, ami helytelen és
parasztok
egymásközti
csere
45 százalékos, holott már leg.
fizettek be a dolgozók.
1936-ban ! !?0/ " >k a J e ^ ' z e t összeget. S íme a nagy kárt okoz egész népgazdasáútján a helyi tanács segítségéatább 60 százalékban el kellett
jelent meg a győri program ne- j bizonyíték, az állam
ismét
betar. gunknak.
vel vetőmaghoz jusson k és ide.
volna ezt a munkát végezni
vezetá tervezet. Mire kellett ekkor totta szavát.
Tanácsainknak fel kell figyelnz uraknak a pénz?
Tudva levő
Törekedni keli a szántás j ó minőjében elvessék az őszi kalászo.
örömünnep f c hát nekünk a I I .
niük
arra,
hogy
csak
az
a
kukohogy a győri program mintegy I
ségére is.
sokat.
Békekölcsön első sorsolása. Az álrica kerüljön letörésre, amely
milliárd pengőt kitevő összege arA megye járásainak, községeimár megérett.
A Incernavetés határidője már
ra irányult.
hogy Magyarország, laim igazságosságának, erejének a
nek szintén nagyobb gondot lccll
lejárt, de még nagyobb terület
mint Hitler elsőrendű csatlós ál- bizonyítéka. És, hogy szocialista Elsősorban arra a kukoricára kelt fordítani a vetőmagvak
kitisztítávan a megyében bcveletlonii'.
lama felkészülhessen Hitler olda- államunk évről-évre, sőt napról- nagyobb gondot fordítani, amit a sára. csávázására és annak ellenfagy
után vetettek; az ugyanis őrzésére. A szelektorozásr nem a kíEtokinfetbcn elsősorban Szeged
lán a második imperialista rabló
városnak, továbbá Makó járás,
háborúra idegen
érdekekért.
Az napra erősödik, ebben nagy része most a kiadós esők után szépen vánt mértékben történ'k.
nak és Hódmezővásárhelynek
akkori államkölcsönök perspektívá- vám a dolgozók hozzájárulásának is. zöldéi és további fejlődésnek itr
A gépállomások vándorszetekH • étén tehát letörésük.
van tennivalója.
ja háború,
nyomor,
a dolgozók S most, amikor a m,ai nappal -meg
toTai p.em a megszabott útirány
A szárbetakarítás azonban vontatovábbi fokozottabb kizsákmányo kezdődnek a sorsolások,
szerint
meimelc
a
határban,
így
Mindjobban
közeledik Csongrád
gondoljon tottan halad Községeink vegyenek
a dolgozó parasztság nem tud.
Iása volt Mint ég a földtől kü-1 . ?
» ,
.
,, ,
megyében a gyapot szüretelése is.
példát
Mártély
dolgozó
parasztsádol oz
arr
a
ja,
hogy mikor
tisztithatja
Erik a gy.ipct a makói „József Atlönbözik a mi
békekölcsönünk az mmden
° "
°i
sorsoláskor
gától, akik több mint hatvan százagabonáját.
li'a", ..Úttörő'', a földeáki „Dózsa",
akkori hadi kölcsönöktől
4 mi nyert összeg csak előleg, a jegyzett lékban be is takarítót ák a letört
Hiányos
a
szeiefctorozás
végrehaj.
..Béke", a röszkei „Micsurin*4. „ Ú j
perspektívánk
a béke,
a felét, a összeget teljes egészében
visszaté- kukorica szárát. J ó munkát végez
4
szabadság. az ország iparosítása, a ri({ a „
fokozol. még Mindszent és Szegvár dolgozó fásának az ellenőrzőm is- Különösen elét", a domaszéki „Rákóczi' és a
Ezentú]
i a kukkokat kell éberen ellenőrizni, szentesi „Felszabadulás"
termetőmezőgazdaság korszerűsítése a tejhelvtáBással
áldozatkészt" parasztsága is. A
napraforgók<>r6 1 nehogy l-.sziá'a-ian magot vessenek
J
zs
lelt technika
alapján,
ami mind
° ilely ,aUassal"
, aJciozat Kletakarítása úgyszintén fontos fel? s ezáltal ís károsítsák népgazdasá- szövetkeze'ben. Több egyéni termelő is megkezdte a gyapot szüretét.
a
dat, mert a naoraforgóföldbe ;s ál. gunkat.
mind <i dolgozók életszínvonalának gal.
tervek maradéktalan telj-esítéA mindszenti „Lenin'' (sz eddig 30
tálában
őszi
kalászosok
kerülnek.
e/netkedését szolgálja.
j sével kell törekednünk arra, hogy
A szegedi járásban jobban kell kiló jóminőségű gyapotot szedett
A
megyei
tan'ca
mezőgazdaAmikor a kap'ta'lsták aat tűrik. államunk még tovább erősödjek a
törődni a kulákok vetéstervéve! is. le. A makói [.Úttörő" 25 kilót. a
sági osztályának mtegá Upííása
ki célul, hogy ú j hadianyaggy'fa- dolgozók bo'dogu'ására.
A
nyeri
A járás legtöbb községe ugyanmagyartési ..Lenin" egy mázsát, a
szerint a megye egész terük',
is nem ítélte be ha'ári'.kűre a
kat létesítsenek a profit növelése összeg csak kamat, ráadás és évrösz'tei „Micsv.r n " 150 kilót *
tón. de kü önösen a termelő".
ku'ákoktól
az
Őszi
vetéstorvii.
sza'-ymazi
,S~V a iség" 50 ki'ót,
céljából. aDdíor emelik a® adókat, rő'.-évre még többet kapunk. S minszövet kezetok vonttán meg kell
ket. így azok tetszésük szerint
Dsrekegybázj község egyén; terme,
gyorsítani az istállótrágya kimegszorítják a csavart a gyarmato- den. ami ebbsn az országban törtékezdhettek hozzá az ö®zi mun.
iői 140 kilót. Makó városban pedig
hordását is. A trágyakihordás
kákhoz.
kon. egyszóval a nyílt rablás esz. nik, az a dolgozók érdekéért van,
két mázsát szüreteltek már. A 'e•égsó' határideje már
erősen
közéhez folyamodnak.
Amikor mi amit a nspnál is fényesebben b'zoE n n e k következtében a községi ta- szedett gyapot 95- százaléka első és
közeledik,
de Hódmezővásárnácsok nem módosíthattak
ídőböa másodosztályú.
ezt lüzzük ki célul, hogy-az ipairo- nyit az újabb békekölcsön sorsolás.

Fs'svo Kí'Z százalékra tel!esitet?e kuüoKc^ejyii'üs!

Izmi

MEGYESZERTE MEG KELL GYORSÍTANI
AZ OSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK ÜTEMET
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Levelek a békekölcsön sorsolásról

PÁRTÉLET

Középfokú propagandista iskola vezelő'énak tapasztalataiból
A
SZOCIALIZMUS ÉPITF.SE
egyre nagyobb feladatok elé állít
bouniinket.
Ezek
megkövetelik,
hogy mind több poluiikaiiag és
szakmailag jól képzett, a dolgozótársaikhoz, munkájához.
hazájához szocialista módon viszonyuló, a
párt- és kormányhatározatokat helyesen értelmező és azokat a munkásosztály érdekeinek megfelelően
végrehajtó, a pártot, nagy tanítónkat éa a Szovjetuniót szerető, az
imperialistákat, külső
és belső,
nyílt és megbúvó ellenségeinket Határtalanul és tudatosan gyűlölő káderunk legyen. A propagandisták
f. ladata elsősorban ezeknek a kinevelésc. Feladatunk, hogy a marxzmus-Iendiniz.mus tanulasában és tanításában mozgósítsanak az időszerű feladatok elvégzésére.
Ezt tartom szem előtt ezévi propaganda munkámban. Komoly segítségrt adott ebben a Politikai Bizottság 1952/58 oktatási évre voa Közn akozó határozatának 'és
pinti Vezetőség legutóbbi
ülése
anyagának a tanulmányozása.
Az alapos felkészülés döntően segíti a propagandistát feladatai végrehajtásában.

nyújtsak. Ennek ereménye, hogy
hallgatóim jó része jó módszerrel
jegyzetei, A tanultaknak a feladatok végrehajtásánál való felhaszná'ását úgy igyekeztünk
elősegíteni,
hogy magam, vagy hallgatóim egyegy elméleti témával foglalkozó cik.
két az üzemi újságunkban közöltük
Ezek mindig éppen a tanultakkal
foglalkoztok és elősegítetlek a többiek felkészülését is.
A SZOCIALDEMOKRATIZMUS
tárgyalásánál az elvtársaik tárgyalták azt a kérdést is. hogy aki kényelmeskedésböl késik, aki lebecsüli az elmélet jelen'őségét, aki az áldozatvállalás helyett a kispolgári
kényelemszeretetre hajlik, az n«m
segíti előbbrev'nni a párt, a munkásosztály ügyét, az a szociáldiemokratizmus szekértolójává válik.
A kommunista neveléssel kapcsolatban elmondták az elvtársaik, hogy
mig a kapitatista társadalom nevelésének eszményképei Ford, Morgan és a többi milliomos, akik a
dolgozók millióit tartják karmaik
között és bűnös módon
szerzik
meg a mások által termelt javaikat,
addig a kommunista nevelés eszményképei Oleg Kosevoj, Mereszjev
vagy a Lenin-csatorna építői. Egyik
hallgatóm mondta cl, hogy őt is
saját műhelyrésze sztahánovistálnak példája ösztönözte a jobb és
tökéletesebb munkára. Ezek követése tette lehetővé, hogy szintén sztahanovista lehet,
,

rálatomban hangsúlyoztam, hogy a
feladatok pontos és lelkiismeretes
teljesítése a párt iránti szeretetet
tükrözi vissza és jelenti a közösség
megbecsülését is.
összegezve! Propagandista munkám sok-sok apró mozzanat, cselekvés, beszéd, tanulás, tanítás, példamutatás, érdek.ödés összefonódása. Napi munkám közben szem elölt
tarto'-tam azt, hogy munkám az iskola hallgatóira és rajtuk keresztül
az üzem sok dolgozójára kihat.
Munkám eredményét, hibáját a
legjobban a z ok a bátor hozzászólások értékelik, melyek az utolsó foglalkozás munkaértekezletén hangzottak el. Elmondták az iskola hallgatói, hogy a 8 heti foglalkozás
eredményeként jól tudják a tanulmányozott anyagot csoportosítani,
sok fogalom tisztázódott előttük,
többségükben jól tudnak jegyzetelni, előadói és vitavezetési módszerük fejlődése jó úton halad, a fegyelem jó. igazolatlan hiányzó és
lemorzsolódó nem volt. A propagandista munkát megszerették és
lelkesen készülnek feladatukra.

A foglalkozásokra való felkészüSikerült közelebb jutnunk a bollésnél először mindig a legújabb
sevik propagandához. A legtöbb
szempontok szerint tanulmányozom
esetben jól sikerült az elmélet és
és jegyzetelem ki az anyagot és
gyakorlat összekapcsolása. Hozzániajd csak ezután dolgozom belc az
előző évben jegyzeteiteket. Ezzel
szólások az anyag alapos tanulmákényszerítem magam arra hogy felnyozásáról tettek tanúbizonyságot.
frissítsem tudásomat. Ehhez jegyMindég megvilágították az ellenség
zem még fel azokat az ú j szemponr
Az osztályharcra való nevelésié
hazug
és a mi véleményünk ig a z
tokat. fogalmakat, melyeket az előkülönösen „Népi demokráciánk útkészítőn hallok.
voltát.
j a " című anyagnál helyeztem fő
A KRITIKA, ÖNKRITIKA fegyA vitavezetési vázlatomat úgy
1
súlyt. A párt szerepének kidomboverét jól alkalmaztuk, nemcsak a
Igyekszem összeállítani, hogy előrításával igyekeztem hallgatóimnak
tanulási fegyelem megsziárdí'ásáször minden kérdést elvileg meghamegmutatni, hogy egy-egy győzera, hanem a kollektívánk összekovátározok, majd megértéséhez a szüklem kivívása milyen erőfeszítéseket
csolására is. Az elvtársak igen heséges magyarázatot dolgozom ki
követel meg.
lyesen figyelmeztettek
hibáimra*
és ezután világítom meg gyakorlati példákkal. Ebben a módszerem- "NEVELŐ MUNKÁM mellett fel- Elmondták, hogy sokat beszélek,
ben következetes igyekszem marad- használtam a kollektíva nevelő ere- aminiek ugyan hasznát vették az isni, úgyszintén hallgatóimat ís hoz- jét is- Hozzászoktattam hallga'ói- kola elején, de később hiba volt.
mai hogy büszkék legyenek iskozászoktatom a következetességre.
Megállapította a z iskola kollektílájukra, hogy a fegyelemsértőket vája, hogy eredményünk elég ahhoz,
VITAVEZETÉSI
VAZLATOM
elkészítése
u|áp
hallga'óimmal hanyagokat, készületleneket első- hogy elinduljunk munkánkba, de
egyéni fogl+lkozás közben a már sorban maguknak kell észrevenniök nem elég arra, hogy egész évben
kidolgozott szempontok alapján be- és elv'ársias kritikájukkal kel! fel- becsülettel álljuk meg helyünket.
szélem meg a főbb irányelveket, számolniok ezeket a hibákat. Segítígy elérem, hogy a vita a tárgy kö- ségükre voltam abban, hogy felém Fokozni kell a tanulási készségünket, fejleszteni kell módszerünket,
rül niozog. Ilyen beszélgetés eredménye, hogy jól tisztázták az elv- is bátran éljenek a kritika fegyve- sokszor kell nagy tanítóink müvét
társak a vallásos ideológia elleni és rével. Munkaértekezleteken röviden, olvasgatni, A biztató kezdet nagy
o klerikális reakció elleni harcot, A de jellemzően iparkodtam egyen- felelősséget ró ránk, pártunk sokat
hallgatókkal való beszélgetés nem ként értékelni az elvtársak felkészü-1
vár tőlünk. Fáradságot nem kímélkis mér'ékben hozzájárult ahhoz, lését, fegyelmét, módszerét.
ve, áldozatos munkával kell elősegíhogy hozzászólásaik mind tömörebA fegyelemre való nevelést saját tenünk a szocialista ember kialakíbé, kifejezőbbé és a tárgyhoz tartozóvá váltak.
példaadásommal segítettem elő. a tását.
Márki László
Több elvtárssal közösen jegyzetel, lehetőséghez képest alaposan felkéközépf.. prop. iskolavezető,
tem ki valamely anyag egy-egy ré- szültem, a foglalkozásokat pontosan
a Szegedi Kenderfonógyárból
szét. hogy gyakorlati segítséget kezdtem. Az elvtársakhoz szóló bí-

T/ásdri
komédia — irta
Móricz
*
a Nyuga-t-ban 1911-ben
meg.
jelent Ludas Malyi címe alá. kifejezve ezzel, hogy a nép számára
írt
népi színdarabot,
A darab — melynek mélyén a bohózati elemek mögött, mint Móricz mondja,
,,a legvéresebb örök gyötrelem
vonaglik:
a proletár harcol
a
kizsákmányló
úrral" — a közkinccsé vált
Fazekas
mii szinpadi feldolgozásai
közül számunkra a legértékesebb.
Legértékesebb, mert sok újai 'mond, kiszélesíti
Fazekas
meséjét,
gazdagon
bontja ki alakjatt. Dicséret illeti te.
hát a szegedi Nemzeti Színház miisorválasztását
s különösen
értékessé
leszi, hogy a bemma'ó
egybeesik a
Móricz
ünnepségekkel.

Pártunk
és népidemok'atikus
kormányzatunk
szeptember
18-án
ismételten
bebizonyítja,
nogy többszörösen
iizeti vissza, azt az össze.
ge (, amelyet kölcsönképpen
kért a magyar
dolgozóktól.
' A felszabadulás
óta tz államnak
adott kölcsön
alapjában
különbözik a Horthy-rendszerben
adott kölcsönöktől.
Azokból
a
dolgozók
rovására,
a második
világháborút
készítették
elő, az ötéves
tervkölcsönböl pedig a mi jövőnket
biztosítja
államunk.
A második
békekölcsön jegyzés idején feleségemmé
összesen 1600 forin'ot adtunk az
államnak.
Megvallom,
az előbb
jegyzett
kölcsönök
jórészét
már
visszakaptam,
rriert a 'egut'jbbi
sorsolás
alkalmával
1000
lorintot
nyertem.
Szívesen
adok kölcsönt az államnak
bármikor,
mert sokszorosan kaptam már vissza azt a pénzt, amelyet
kölcsön adtam
Mint a
Szegedi Késárúgyár
dolgozóját,
munkám
u (án
megbecsülnek
és tisztességes, emberhez
méltó fizetést kapok. Nagy ajándék
számomra az
is, hogy pártunk és kormányzatunk
lehetővé
te tte,
hogy két Hamct
iskoláztathatom.
Mindketten
a Vegyipari
Technikumba
járnak.
ahol
szorgalmas
tanulás
mellett
emsokára jó vegyészei, kiváló
szakemberel lesznek
hazánknak.
Mák Ernő
Késárugyár.

Sokat kaptam már a párttól
Amikor értesültem arról, hogy
szeptember 18-án újra nyercmé-ny! sorsolásra kerül sor, nagyon megörültem. Igaz ugyan, hogy az eddig
i lezajló sorsolások alkalmával még
egyszer sem nyertem, de viszont a n .
nál sokkal többet kaptam már a
dolgozók államától, mint amennyit
a jegyzések idején adtam.
Legelőször is a Szegedi Textilművekbon gyönyörű munkahelyem van
és munkám után szép fizetési ka.
pok. A felszabadulás után döntően
megváltozott az én életem is. Életszínvonalaim állandóan emelkedik és
fizetésemből nemrégen egy gyönyörű szobabútort vettem. Szép ruháim vannak és rendesen tudok öltözködni. Aze'őtt a lakásunkban a
petróleumlámpa gyér fényénél vakoskodtunk s most villany szórja
szét a fényt esténként. Szabad-

NE

ha, felkél,

vagy

Tfzek
szerint a rendezés
telid',
nem aktualizált
hamisan.
Do
nem is őrizte meg azon porosan Mó.
ricz müvét. A darab
befejezésében
Ma'tyi Döbrögi karmai közölt hagyja
Évtt. E zavaros részben
bizonyos
mértékig a forradalmárnak
anarchista-ízű felfogása
tükröződik.
A
szegedi előadás rendezése
azonban
helyesen
valószerűbbé,
emberibbé
tette a befejezést: Matyi
és
Évi
egymásratalálását,
mint Matyi
har.
cának egyik eredményét fejezi ki.
Ezek az előadás erényei. A rendezés azonban a helyes megoldásokat nem hid'a az egész előadás min.
den részletére kiterjeszteni.
Épp a
második felvonás utolsó részében —
amelyben
egyébként
dicsérendő,
hogy szemléletesen
ábrázolja
Döb.
rögi félelmét — esett a rendezés a
hamis aktualizálás
hibájába.
Amikor itt Döbrögi
paracsot ad Matyi
üldözésére,
ugyanaz
a vásári
nép,
amely, ha nyilván
nem is higgadtan, de minden
cselekvő
beavatkozás nélkül végignézte, hogy a velük
egy közösségből való tojásáruló aszszonyt a hajdúk
elcipeljék,
a számára mégis .ismeretlen
fiatal legény, Ludas Matyi
érdekében
eré.
lyes és bátor fellépésével
megakadályozza a hajdúk elindulását.
Ez a
megoldás kuszáltlá,
zavarossá
teszi
a mondanivalót:
a rendezés nem cselekedett helyesen, hogy Móricz mű-

vét ilyen módon változtatta, meg.

Nagyon várom a sorsolást és nem
is tagadom, szerelnék nyerni.
De,
ha történelesen nem is leszek a szerencsés nyerők közölt, akkor sem
fogok elkeseredni, mert megnyugtat az a tudati, hogy sokat, nagyon
sokat kapl.sm és kapok még az elkövetkezendő Időbeni a párttól és aa
államtól.
Gulyás

Rózsi,

a Szegedi Textilművek
rűsfonónője,

gyű-

Délnin gyar ország 1931 szeptember 22-én íriat

Megrendszabályozzák a gyermekkoldusokat
„A szegedi rendőrség az utóbbi időben elszaporodott gyermekkoldusok ellen erélyes intézkedéseket vett tervbe. A forgalmasabb utcákon és tereken
hónapok 6'a lerongyolódott gyer.
mekek molesztálják a járókelőket. A rendőrség a z eddijj '-elten
kapott gyermekeket a gyermekbíróság elé utalta, amely
dorgálás után rendszerint sza-

badon engedte a kis koldusokat,
akik azután tovább folytatták a
koldulást- A sok panasz most
arra készttette
a rendőrséget,
hogy ezután a gyermekek szülei
ellen is eljárjanak, ha gyermekeiket a rendőrök kolduláson
érik. A rendőrség reméli, hogy
ilyen módon sikerül véget vetni
a mostani helyzetnek."

Tizenegy napp3l te Szám elöl'
1931 szeptember 11-i szániában a
Délmagyarország a következő hírt
közötte: Pénzhiány.
költségvetés
hiánya sto. miatt a szegedi népis-

ko'ákban 35 osztály megszüntetését
vették tervbe- A következő napon
pedig arról értesít a lap, hogy az
iskolaszék jóváhagyt a a 35 o&ztály
megszüntetését...

Móricz Zsigmond darabja a szegedi Nemzeti SzínSézban
helyéből kimozdulhat.
nincs
olyan
kegyetlen fenevad
és hirkánlai
tigris mely nála mérgesebb,
dühösebb
pusztításokat
kövessen el".
Ezekből
a sorokból a jobbágyság
felkelésétől való páni félelem
tükröződik.

időmben. amikor otthon vagyok,
hallgatom a rádiót, mert fizetésem,
bői rádiót is tudtam venni.
Az államtól kapóit ajándéknak
leirtom azt is. hogy amikor tanfolyamon voltam, teljes ellátásit biztosítottak számomra és fizetést kaptam azért, mert tanulok, hogy j ó
szakember váljék belőlem.

FELEDJÜK

LUDAS MATYI

jezik ki a tett iránti
együttérzésüket, hogy „Egyik jobbágy a másiknak kurta gubáját
Mcgráriá:
más
a mellelte valóra könyökkel
Titkon
bökdöse",
Móricz
darabjában
viszont ök is cselekvő részesei a botozásnak:
Matyi
után
örömmel
és
nem kevesebb indulattal
püfölik
el
kétszer is a termetes Döbrögit.
A
rendezés — tiem' félve a hamis
ak.
tualizálás
vádjától
—, helyesen Móricz
megoldásihoz
ragaszkodott.
Ezzel ábrázolta
egyrészt azokat
a
csírájukban
már meglévő és előremu'ató mozzanatokat,
amelyek megA darab szinrchozalala
as ismert magyarázzák
azt, ami azóta
történt,
mese és a problémátlannak
lílnö fel- másrészt mégjobban
kiemelte az ehdolgozás" ellenére sem volt
könnyu. hez szorosan
kapcsolódó
és Fazeis megtalálható
tendenciát,
A szegedi Nemzeti Színház
előadá- kasnál
példájának
követése
sát elsősorban éppen azért illeti di- hogy Matyi
cséret. mert a rendezés
—
Bálint már akkor is reális lehetőség volt.
György
munkája
— általában
he- Nem jelenti ez a megoldás a jobbmeghamilyesen
igazodott
el a
szövevényes ágy tömegek öntudatának
csak
Matyi
kérdések
között s egészében
véve sítását. A jobbágyok
forradalmi
hrsyestn oldotta meg a klasszilzusok tettét, a szimbólumában
cselekedtek,
sze-cehozatalának
probléméiit.
Mó- tettet követve
ricz műve mellett a rendezésnek álFazekas
müvében
még
kikacaglandóan szemmel kellett tartani Faamikor szálóigévé
vált
zekas munkáját
is. A két mű mon- ják Matyit,
fogadalmat
tesz a vissza,
danivalójának,
ha nem
is
egybe- szavaival
hangolásával,
de az alapvető
pro- ütésre, „őrületes szavain" — mond„hahotára
blémák
eszmei tisztazétsával
kellett ja Fazekas — mindenütt
de kivált a Döbrögi
háza helyet kiegyenlítődést
megterem- fakadtak,
teni úgy, hogy nem
megporosodott, nál". Móricz viszont, bizonyos mérábráde, nem is erőltetetten
modernizált tékig ezzel szembem, bátran
zolja Döbrögmek
Matyi
fogadalma
előadást
adjon.
utáni megrettenését,
ijedelmét,, meA rendezés ezzel kapcsolatos
fö
lyet ha'ásos
költői
eszközök alkalproblémája
tehát
az
volt,
mazásával
mélyít el. A rendezés itt
hogy Móricz a klasszikus művel sok
is a
klasszikusokhoz
példamutató
új mondanivalóval
gazdagítva
dolhelyességgel nyúló Móricz
megoldágozta fel. A rendezésnek
el kellett
sát választotta. Nem hamis
aktualidöntenie, mi a helyes a változásokzálás ez sem:
Bessenyei
György
ból, mi az, amit a mai nézők szá1779-ben figyelmeztet,
hogy a pam á r a meg
kell
őnznie.
Fazekas
raszti rendet „szoros fenyíték"
alatt
művében
Döbrögit Matyi veri csak

meg s g jobbágyok pusztán úgy fe- kell t&rtani, „meri,

Párlomnak köszönhetem, hosv fiaimat taníttathatom

H

ibája a rendezésnek, hogy nem
valósított a meg teljes mérték'g Móricz
utasításait.
A
vásárba
lépő Ludas Matyit — Móricz megjegyzései szertnt — csendnek
kell
fogadnia,
Móricz ezzel Matyi színpadra lépésének jelentőségét
akarta
kiemelni,
azt
akarta
megmutatni,
hogy a vásár ezzel a ténnyel
fordu.
latához érkezett. A szegedi előadáson ott van ugyan
a hajdú,
aki
csendet
teremt,
azonban
Matyi
mégis a legnagyobb vásári zaj közben lép a színre.
A szereplők a rendezés he'yes útmutatásait
kövétve feladataikat
úgy
oldották meg, hogy a mű
mondanivalóit jórészt
törés •nélkül
tudták
tolmácsolni.
Ludas
Matyi
szerepét
Váradi
Atyád
játszotta.
Alakítása
jól adta vissza a jobbágyfiúi
és a
megváltozott
Ludas Matyit
is, oki
a faluból kikerülve tanul, fejlődik s
mint a polgári átalakulás
híve. ellensége a deresnek is — s alakításának egysége sem borult fel.
Kár,
hogy a közve'len politikai
mondanh
valót nem mindig
partnerének
mond.
ja, hanem a
közönség
felé
sza.
valja cl, E deklamáló
előadás
miatt,
a ma is friss mondanivaló
sokat veszít hiteléből s Móricz
eredeti szövegének olyan hatást
ad,
mintha
egyes részeit most „szúrták"
vo'yia
bele.
Az egyik legsikerültebb
alakítást
Bányász Ilona nyújtja
az Anyó szerepében, Különösen
szép beszéde a
kiemelkedő:
méltóan
közvetíti
Móricz költői
nyelvét.
Évi
szerepét
Mácsai Emmi játszotta.
Alakítása
hibátlan.
A
„szerelmi
játékban"
azonban túlságosan
éber.
Játékának
itt olyamnak kell lenni, hogy
Döb.
rögi növekvő reményei ne hassanak ,
erőltetettnek1

Farkas József játéka a
darabkáit
és a Móricz által megformált
Döbrögihez való
hűség
szempontjából
kifogástalan.
Döbrögi
alakjában
azonban megmutatkozik
Móricz művészetének
az
a
korlátozottsága,
hogy az úri világol sajátos
együttérzéssel ábrázolja.
Itt kellett volna,
a rendezésnek Farkas József segítségére sietni, hogy alakításából
teljesen
eltűnhessen
a
századvégi
dzsentrire emlékeztető íz, s leváljanak róla azok a vonások ls, nme.
lyek az írónak az alakkal való sajátos rokonszenvét
mutatják.
A rendezés ügyelhetett
volna
arra
is,
hogy Móricz kezdeti korszakára
jellemző naturalizmus
elemei ne szerepeljenek se az
előadásban
(a leányok megfogadása),
se külön
Farkas József alakításában
(szerelmi
játék).
Kobak alakját Sugár Mihály teljes félrsértettséggel
fonpálta
meg.
Alakításában
Kobak,
mint
pojáca
jelenik meg. A valóságban
azonban
Kobak nemi pojáca, hanem lakáj, a
feudális
rend erélyes,
kérlelhetetlen
janicsárja.
Ezt
a típust
másféle
eszközökkel kellett
volna,
megformálnia,
úgy, hogy gyűlöletessé
és
egyúttal megvetette
váljék.
A kisebb iszerepek alakítói
közül
ki kell emc.ni Kovács
János
Idtiinö par asz'legény él. Kovács Mária tojásáruló
asszonyát.
Gém< síImre és Hercegh Vilmos
alakítását.
Az előadás
sikerét
nagymértékben segíti Móricz költőien szcp népnyelve. Az előadáson
valóban
népnyelven beszélnek. De arra kell törekedni, hogy az előadás a
hibátlan
népnyelvi kiejtés
melleit, a szöveg
köllöiségét
is megfelelő
módon
tol.
mácsolja.
Sándor
Sándor
szép díszleteit
a
közönség tapssal fogadta. Kár, hogy
a vásár díszlete kissé szűk,
nincs
távlata.
Vincze Ottó hangulatos
zenéje jól
segíti az előadás
cél jatt,

m.

O
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Az ötéves terv során modern játékkészítő üzem épült
az elhanyagolt szőrmeipari műhelyből
Ötéves tervünk építése
során nap, mint nap szebb eredmények
hatalmas fejlődésen ment keresztül elérésére ösztönözte a dolgozókat.
a Szegedi Nivókémia üzeme. Be- j 1951-ben az elmúlt évhez viszonyít,
lépve az üzem kapuján mindjárt | va, 30 dolgozóról, közel 100 főre
üzem dolgozóinak
szembetűnik, hogy kopott, piszkos! emelkedett az
falak helyett, most tiszta üzemié- ! száma.
ezek várják a dolgozókat.
M á r ' A léíszám emelkedésével szűknyoma 6em
látszik annak, hogy
nek bizonyultak a régt üzemkét évvel ezelőtt, még a hírhedt
részek, erre 1952 májusában
munkásnyúzó Rosroan tulajdoniban
az üzem 100 ezer forint beruszőrme és bőrkikészítő telep
volt
házast kapotf.
ezen a helyen.
(Ha
ugy-an ezt [ Ezt az összeget az üzem vezetőséüzemnek leheteti nevezn:). Törött ge arra használta fel, hogy a régi
ablakú, düledező épületekből ál- elavult üzemrészek
helyett,
új,
lott a telep.
korszerűen felszerelt üzemrészeket
1950 szeptemberében kapta meg
építtetett,
mellyel az üzemben a
a Nivókémia Vállalat, a nép ál.
többtermelést biztosíthatják. A dol.
lamátél. Kezdetben
mindössze
gozók társadalmi munkával is hoz20—30-an dolgoztak az üzemzájárultak az üzem szebbé tételé,
ben,
hez.
Az új üzemrészt. Alkotmávegyi cikkeket és szappant gyárnyunk ünnepén adták á* a doltottak. 1950 december eljéu áttért
gozóknak.
az üzem a vegyi cikkek gyártásáról a játékáru gyártására. Ezt a Az új üzen* átvételekor a dolgokezdeményezést az üzem valameny. zók megfogadták, hogy a Naza.
nyi dolgozója
lelkesen fogadta. rova mozgalmat még jobban ktszéMegígérték, hogy elsőrendű minő- lesítik és vállalták gépeik felelt
ségi áru* gyártanak, örömmel, lel. a szocialista megőrzést. A dolgokesedéssel készítették a kis mac- zók eredményeik fokozásával hákókat,
csöppnyi teherautókat, kis lálják meg pártunk és kormányzajátékállatokat a dolgozók gyerme- tunk segítségéit, amellyel felépít,
hetiék új, korszerű üzemüket.
kei számára.
Az üzem kibővítésével nőtt a
A kezdet nehéz volt, de nagydolgozók száma is. Ez évben ,
szerű célkitűzésünk az ötéves terv

már 130 dolgozó készíti a kis
játékokat.
A dolgozók élenjárnak a munkaversenyben.
Megfogadták,
hogy
ezévi tervük keretén belül 4 millió háromszázezer
forint értékű
árut gyártanak, — szeptember 15ig már 3 millió forintra teljesítették vállalásukat.
A Nivókémia üzeni dolgozói lel.
kesen veszik ki
részüket a harmadik negyedévi
terv
határidő
előtti befejezéséből.
Szeptember első dekádjában az
üzem dolgozót 153 százalékos át.
tagteljesítményt értek el.
Ebben az időszakban ió munkájukkai kitűntek:
Tóth Károly
223.
Csányi Mihály 220 százalékos teljesítményükkel.
A fűrészüzemben
példamutatóan dolgozik Bálint Ferenc 236, Szolnok Béla 226, Halmi
Imre 222 százalék átlagteljesítményével.
A Szegedi Nívó Játéküzem dolgozói megfogadták,
hogy eddigi
munkájukat is megjavítják. Az elkövetkezendő időben arra törekednek majd,
hogy
eredményeiket
fokozva köszönjék meg a pártnak
és Rákosi elvtársnak az új, szép,
egészséges üzemet, amelyet az ötéves tervtől kaptak.

A BÉKÉÉRT F O L Y Ó HARC E G Y NAP3A
A mesterlövészek
augusztusban
Ehlers Adenauer felszólítása és az amerikaiak nyomása ellenére
5716 ellenséges katonát öltek, vagy
fogadja a Német Demokratikus Köztársaság
sebesítettek meg.
népi kamarájának küldöttségét

Az amerikai tábornokoknak tenBerlin (MTI). Az amerikai impeEhlers a megbeszélés után kije- gerészeti és légierőik támadásairól
kérkedésével
rialisták utasítására lázas tárgya- lentette, hogy a szövetségi
gyűlés hangoztatott minden
veszteségeik
lások folynak Bonnban a népi ka- elnökségének
határozata
értelmé- szemben augusztusi
mara küldöttei
szeptember 22-ére ben fogadni fogja a Német Demo- azf mutatják, hogy az amerikaiak
!
kitűzött fogadásának megakadályo. kratikus Köztársaság
népi
kamará- és csatlósaik egyre inkább elveszük
zására. Adenauer kedden levélben jának képviselői 1. Ehlers hangsú- ütőképességüket a koreai csatatészólította fel Ehlerst, a szövetségi , lyozta, hogy a népi kamara kül- ren.
gyűlés elnökét, hogy vonja vissza dötteit azért kívánja fogadni, mer|
Leleplezték
a népi kamara küldötteinek szóló ezt az egész német nép követeli.
meghívást.
A „Neues Deutschland"
szerdai a japáni amerikai nagykövelel
Lapjelentések
szerint Adenauer vezércikkében megállapítja, hogy
(TASZSZ).
A
„Kova
kedden
este
magához
kérette Adenauer és jobboldali szociálde- j1 Tokió
egyetlen érvet Szimbun" című lap közölte, hogy
Ehlerst és az éjszakai órákig tartó mokrata csatlósai
ingerült hangú vita
során újabb . •sem tudnak felhozni a két német Murphy amerikai nagykövet 303
kísérletet tett arra, hogy az ame- j parlament képviselőinek bonni ta- I! képviselőjelöltet válogatott össze a
rikai kormánykörök ultiimátamsze- lálkozója ellen s ezért ismét csak legkülönbözőbb reakciós pártokból,
rű parancsa értelmében rávegye a a Német Demokratikus Köztársaság [ többek közölt a jobboldali szociaakarják félre- lista pártból az újrafelfegyverzés
bonni parlament elnökét elhatáro-, elleni rágalmakkal
támogatására. Murphy a megveszzásának megmásítására.
I vezetni a közvéleményt.
tegetési célokra rendelkezésére álló
17 millió dollárral akarja biztosi,
A Nyugatnémet Szociáldemokrata Párt belső ellenzéke
tani a japán parlamentben az alkotössznémet tanácskozást követel
mány
módosításához
szükséges
Berlin. A Nyugatnémet Szociál- I Az értekezlet résztvevői határo- többséget. A megvesztegetett szedemokrata Párt belső
ellenzéke, zatukban magukévá tették a júni- mélyek közül néhányan 30 millió
amely a jobboldali vezetőség poli- ! usban a mannheimi tanácskozáson jent kapr.ak Murphytól, a többiek
tikáját
elítélő pártfunkcionáriu- elfogadott 12 követelést,
amelyet pedig 10—20 millió jerot.
sokból áll, vasárnap országos érte- az ellenzék a küszöbön álló dórt.
Howord Fast távirata
kezletet tartott
Ludwigshaíenben. 1 mundi
pártkongresszuson szembeAz összejövetelen
180 szociálde- ! állít a pártvezetőség által kidolgoTrumanhoz
mokrata vett részt.
zott és a német nép nemzeti küzNew-York
(TASZSZ).
A
newRosa Hillebrand asszony, a Szo- delmét figyelmen kívül hagyó hiA lud- yorkl „Daily Worker" jelentése
ciáldemokrata
Párf
bajorországi vatalos akcióprogrammal.
wigshafeni
értekezlet
követel., szerint Howard Fast haladó író a
lartománygyülési képviselője felhogy a Szociáldemokrata Párt veszólította az ellenzéket, harcoljon zetősége egész
erejével szálljon napokban táviratot intézett Tmman
azért, hogy a párt ne csak nevé- síkra a négyhatalmi értekezlet lét- elnökhöz és a többi között ezt írta:
ben legyen szocialista, hanem po- rejöttéért és az össznémet tanács- „Mint az
amerikai Munkáspárt
kozások megkezdéséért.
litikájában is.
kongresszusi jelöltje, felhívom Önt,
iztézkedjók az azonnali tűzszünetNegyvenezer repülőgépípari munkás sztrájkol
ről Koreában. Ez választókörzetem
az Egyesült Államokban
lakosságának óhaja s ez az, ami a
New-York
(TASZSZ).
Losange- munkásai is. Ezzel
a sztrájkkal legrövidebb időn belül végetvethet
lesd sajtójelentések szerint a „Lock- már mintegy negyvenezer amerikai f'aink további pusztulásának".
head Aircraft Corporation" társa- repülőgépípari dolgozó szüntette be
ság munkásai második hete sztráj.
A rámái törvényszék
koloak. A sztrájkhoz most csatla- a munkát. A sztrájkolok munkabékénytelen volt felmenteni
kozlak a „Douglas Aircraft Com- reik emelését és munkafeltételeik
öt olasz kommunistát
pany" társaság egyik
üzemének megjavítását kövelelik. (MTI)

Tömegtüntetés Rotterdamban a háborús előkészületek ellen
(TASZSZ).

A

„Soha

nem kok parancsnoksága alatt, ma ismét

fenyeget bennünket.
A „Soha neim fog megismétlődni"
szervezet azzal a felhívással fordul hozzátok, hollandok, akik átszenvedték a náci uralom keserű
napjait, szervezzetek a „Wehrmacht
elleni harci napot."
A felhívást 100-an írták alá, közöttük egyetemi tanárok, írók, festőművészek szobrászok.

ezt, hogy az amerikai repülögépeK
sorzatosan megsértik a kinai határt,
nemcsak az, hogy az amerikai ]a.
pok habzó szájjal uszítanak a K í .
nai Népköztársaság megtámadására
hanem mindenekfelett abból tehet
erre következtetni, hogy már maga
a koreai agresszió is jócskán nő.
velte az óriási monopóliumok profitját és valamivel elodázta a túltermelési válságot. A háború kiszélesítésétől még nagyobb profitot
várnak. Bizonyos az is, hogy aü
imperialisták soha nem mondanak
le Kínáról,
a világ legnagyobb
piacáról és
egyik leggazdagabb
nyereanyaglelöhelyéröl.
Sok lecka
kell még nekik, mig beletörődnek
a lemondásba.
abba hogy mindörökre elvesztettek mindezt. Ilyen
leckét kaptak most a szovjet-kínai
tárgyalások eredményében.
A szovjet-kínai közlemény azon?
Az elmúlt napokban a kínai kor- ban nemcsak a háborús gyujtogakemény leckét,
mányküldöttség tárgyalásokat foly- töknak nyújtott
tatott a Szovjetunió kormányával hanem ismét bebizonyította n v t á g
és ismét bizonyos megállapodáso- minden dolgozója és minden et .hekat kötöttek, amint az a jegyzék- re előtt, hogy a Szovjetunió min.
kötelezettséget
betű
váltásból kiderült. Ahogy a Kát és den vállalt
fél év előtti egyezmények a béke szerint teljesíti. Ahogy az 1950-es
Tárgyalásokat
ügyét szolgálták, ugyanúgy a mos- egyezmény előírja.
tani
6zovjet-kínai
közleményből kell majd folytatnia a Csang Csüng
ez
ismét
bebizonyosodott,
hogy a vasút átadását illetően, ugy
A targyalások
szovjet és a Kínai Népköztársaság megtörtént most.
kormányának legfőbb törekvése a alapján a vasút még ez évben tel.
jes egészében
kinai lulajdónba,
békét megszilárdítani.
kínai vezetés alá megy ak BizoA kínai jegyzék szerint az Egye- nyos, hogy az 1959-es egyezmény
sült Államok és Japán között meg- szerinti időben a Szovjetunió kikötött különszerződés,
és annak vonta volna csapatait Port Arthurkövetkeztében,
hogy Japán nem ból, de múga a Kínai Népköztársaakar a Kínai Népköztársasággal és ság kérte, hogy ezt tekintettel a
a
Szovjetunióval
békeszerződést békét veszélyeztető körülményekre,
kötni, olyan feltételek álltak elö, ne 'egye. így a szovjet csapatok
amelyek veszélyeztetik a békét és továbbra is Port Arthurban maradkedvezőek a japán ^agresszió meg- nak — kínai kérelemre. Lehet-e
ismétlésére. Ezért fennáll az a ve- beszédesebb bizonyítéka a két nép
szély. hogy az Amerikai Egyesült i közöttj barátságnak ée mélysége®
Államok Japánra, mint szttatégiai bizalomnak?
támaszpontra támaszkodva
kiterA világ két leghatalmasabb orjeszti a Kínai Népköztársaságra is szágának tárgyalásai és a tárgyaló
a Koreában már megkezdett agresz- asztalnál elért eredmények, a meg6ziót,
kötött egyezmények éppen ezért a
A béke egyetlen
őszinte híve két legyőzhetetlen hatalom közötti
megszilárdítását és a
előti sem lehet kétséges, hogy az szövetség
Egyesült Államok valóban a Kínai világ békéjének további biztosítéNépköztársaság
megtámadására kát, — a béketábor újabb gyözeligyekezik. Nemcsak az bizonyltja j mét jelentik.
Több mint két és fél évvel ezelőtt kötötte meg a Szovjetunió
és a Kíilai Népköztársaság a barátsági, szövetségi és kölcsönös segélynyújtási szerződést és az egyezményt a kínai Csang-Csung vasútról, Port Arthurról és Dalnyijról.
A szerződés valamint a vele egyitíőbön megkötött egyezmények új
szakaszt jelentettek a nemzetközi
kapcsolatok fejlesztésében és hatalmas mértékben
hozzájárultak a
világbéke megszilárdításához. Az
1950 februárjában aláírt okmányok
emellett
megszilárdították a két
hatalmas nép között; mélvséges és
szilárd barátság
továbbfejlődését.
Bizonyítéka volt a szerződés és az
egyezmény továbbá annak, hogy a
Szovjetuniótól csakúgy mint a Kínai Népköztársaságtól távol állott
minden hódító és agresszív törekvés.

Befejezéshez közeledik az árpavetés
az Alkotmány tszcs-ben
Az Alkotmány-tszcsben
is lelkesen végzik az őszi
mezőgazdasági
munkákat.
A minisztertanácsi
határozat határidejének
betartását
fontos
feladatuknak
tartják.
Ezért
nagy lendülettel folyik az árpa vetése. Igyekeznek,
hogy ne lépjék túl
a
határidőt.

Az algyői út mellett elterülő nagy
táblát már több mint két hete előkészítették,
hogy a vetés
idejére
megülepedhessen
a talaj. Jó mélyen
járt a traktor
ekéje. 20—22 centiméterre forgatták
meg
a
földet.
Gondosan előkészUet'ék, hogy ne legyen rögös.
A
sötéten
barná'ó
tábla túlsó szélén hármas
lófogatú
géppel vetik az Alkotmány-tszcs tagjai az árpát. Szabó Antal, a faros
gondosan ügyel arra, hogy ne duguljon el a magvezelő cső, mert akkor, ahogy mondani szokta, ablakos
lesz a vetés, ha hiányosam, szóródik
ki a mag és ez a termésben is kiesést eredményez. Horváth
Károly
arra ügyel, hogy a sorok egyenesek
legyenek. — ő a kormányos.
Gált
József vezeti a lovakat.
Igyekeznek
a vetéssel. Kiérnek
a sor
végére,
megtöltik
a magládát
árpával
és
Gáli József már nógatja is a lova.
kat. Nem nagyon kell azokat
nőgalni. Iparkodnak
ők is. mintha tudRóma. A római törvényszék most nák, hogy hamarosan lejár az árpahatárideje.
tárgyalta az
Qlaisz Kommunista vetés

Párt öt tagjának ügyét. Azzal vádolták őket, hogy pokolgépes merényletet akartak elkövetni Ridgway
ellen.
Noha a tárgyaláson semmi sem
mutatott a vádlottak bűnösségére,
az ügyész mégis súlyos börtönbüntetést kért. A bíróság azonban
mind az öt vádlottal kénytelen volt
felmenteni.
Az „Unttá" az ítélettel kapcsolat,
ban emlékeztet arra, hogy a pestistábornok római látogatása idején a
A koreai-kínai népi erők augusztusban
reakciós sajtó nagyarányú kommunagy veszteségeket okoztak az ellenségnek
nistaellenes kampányra használta
fel az esetet. A kormánypárti lapok
Koreai arcvonal.
(Űj
Kína).
A elsüllyesztettek. Zsákmányoltak toarról akajrták meggyőzni olvasóikat,
koreai és kínai népi erők jelenlése vábbá két ágyút, egy lángszórót,
hogy a kommunisták gyilkos mealapján augusztus folyamán 24.191 egy rakétavetőt, valamint nagyrényletet készítettek elő.
ellenséges katonát
semmisítettek mennyiségű géppuskát,
puskát és
meg. Ezek közül 10.816 amerikai aknát.
volt, 1490 angol, 178 török és 11.707
Az ellenség a mult év decembere
2000 forint értékű kfayvet
liszinmanisla.
óta most augusztusban szenvedte a
vásároltak
Ugyanebben a hónapban 167 el- legnagyobb emberveszteséget.
Aulenséges repülőgépet lőttek le és gusztusban 87 támadást indított, de
a Szegedi Tejüzem dolgozói
további 233-at rongáltak meg. El- valamennyi teljes kudarcba fulladt.
pusztítottak 63 ellenséges harckoA népi erők kisebb egységei sok.
A Szegedi Tejüzemben a könyvcsit és 56-ot megrongáltak. Meg- szor századnyi erejű, vagy nagyobb kiállítást a legnagyobb érdeklődés
semmisítettek, «vagy
megrorigáltak ellenséges csapatokat szórlak szét. kísérte. 12-éig több minf ké ezer foezenkivül 151 gépjárművet és 72
A tüzérségi tűz következtében rint értékű könyvet vásároltak az
különféle ürmére! ű tüzérségi löve- augusztusban naponként állag 275 üzem dolgozói. Mindenki legalább
get. Egy torpedórombolót, egy csa- ellenséges katona pusztult el, vagy egy könyvet vett, sokan azonban három-négy könyvet fe vásároltak.
patszáJlítóhajót és egy aknaszedőt sebesült meg.
Hága

fog megismétlődni" elnevezésű antimiltarista szervezet
szeptember
14-én népes
tüntetést
rendezett
Rotterdamban. A szervezet tiltakozott a fasiszta Wehrmacht feltámasztása ellen és felhívást intézett
a holland néphez.
Az új fasiszta Wehrmacht
—
hangoztatja többi között a felhívás
— amely félmillió katonát és tisztet egyesít volt hitlerista táborno-
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— 20-ig el kell vetnünk
az árpát, mert a minisztertanács
határozata szerint az a határidő — mondja.
Szabó Antal, miközben új sort kez-

denek és leereszti a
csoroszlydkat,
— De, ha a minisztertamács
határo.
zata nem írná elő a határidőt,
akkor
is sietnünk kellene már az árpavetéssel, mert a korai
vetés
mindig
több termést hoz.
Egy darabig
szótlanul
haladnak,
aztán megint Szabó
Antal
szólal
meg.
— Tarvaly is határidőre
vetettük.
Három nappal
hamarabb
fejeztük
be a vetést, mint ahogyan a határidő lejárt. Nem is bánluk meg, mert
nagyon szép termésünk
lett. A szárazság ellenére is 9 és fél mázsa árpa termett
holdanként.
Az idén is elvetik az árpát határidőre. 40 ho'.da' vetnek, melyből eddig közel 30 holdat vetetlek már el.
Egy pár napon
belül készen lesz.
nek a többivel is. így harcolnak
a
jövö évi bő termésért. Az idei termést messze túl akarják
szárnyalni.
Az ellenség Baktóban
is azt hirdeti. mint máshol, hogy nem érdemes korán vetni az árpát, hogy ráér
az még. Azonban
bebizonyosodott,
hogy jobb a korán
elvetett
árpa,
mert a téli fagyok beálltáig
kellően
megerősödik
és könnyen átvészeli a
telet, Tavasszal az erös tövek dúsan bokrosodnak és így
magasabb
termésátlagot
lehet elérni. Ezt
már
az Alkotmány-tszcsben
is
tapasztal,
ták, mert ha tavaly nem
tartották
volna be a minisztertanács
által e'ö.
irt határidőt, nem érnek el 9 és fél
mázsás
termésátlagot
árpából.
Ezért vetik el most is
határidőre.

Jugoszláviában az elmúlt évben
több mint kéiszázezer volt
a munkanélküliek száma
Tirana (ATA). Az eilbán szak- nére sem volt hajlandó munkát válszervezetek lapja közli Jole Marko. lalni a háborús célokat szolgáló
vics jugoszláv politikai emigráns építkezéseknél".
cikkét a jugoszláv do'gozóknak a
fasiszta Tito.rendszer ellen folytaKrakkóban
tott harcáról.
Jugoszláviábsm az elmúlt évben irodalmi emlékestel rendeztek
a munkanélküliek szánna 200 ezer Móricz Zsigmond
halálának
fölé emelkedett — írja cikkében
10. évforduloia
alka
mából
Jote Mnrkovics. — Ez a szám ebben az évben egyre gyorsuló ü'.emA krakkói Ifjúsági Síinházban a
barn növekszik. Szlovéniában pél- Lengyel írók Szőve régének krakkói
dául csupán márciusban és április, osztálya irodalmi emlékestet rendé,
ban 10.388 munkást bocsátottak el. zeft Móricz Zsigmond halálának 10.
évfordulója alkalmából.
A cikk ezután arról ir, hogy a juA nagy magyar író éleiéről és
goszláv munkásojt nem hajlandók munkásságáról dr. Csapláros Istdolgozni a litóistűk katonai építke. ván, a varsói Magyar Intéz t vezezéseinél. így például
Osijekben tője mondott ünnepi beszédei. E/t
nyolcezer munkanélküli a titóista követően a krakkói Ifjúsági ' Színház művészei részleteket r'dtak eló
rendőrség minden fenyegetése elle- Mórica Zsigmond müveikül.
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Szerves kémiai konferencia a szegedi Egyeiemén
Három évvel ezelőtt, 1949 novemberében Szegeden tartottá a Magyar
Kémikus Egyesület első tudományos kongresszusát. Nagy esemény
volt ez niind Szeged városa mind
a fejlődi) magyar kémikus társada.
lora szempontjából. Az ország háromszáznál több szakembere gyűlt
össze tudofe'.ryos előadások nieglarlására,
amelyek 4 szekcióban
folytak. Az eltolt három év komoly
fejlődést jelentett tudományos életünkben és ennek a fejlődésnek
egyik eleven bizonyítéka lesz a Magyar Tudományos Akadémia védnöksége a'att most a Szegedi Tudományegyetem
és a
Kémikus
Egyesület közös rendezésében lezajló háromnapos konferencia

selőjének úttörő munkáját a cuk- hogy ezúttal minden 20 perces előrok (szérhydrálok)
területén.
A adást 40 perces eszmecsere
követ.
Bruckner
akadémikus vezetésével Kialakulhat
tehát a tudományos vi.
működő budapesti Eötvös Lóránd táknak, a tárgyilagos bírálatnak az
Tudományegyetem Szerves Kémiai a légköre, amely a Szovje'unió
tuIntézetében ú j úttörő kutatási irány dományát oly mérföldes
léptekkel
indult meg az elmuit három évben vitte előre. E tudományos vitái*, a
az élet szempontjából
olyannyira szerves kémia elméleti
kérdései
ie'entős fehérjék szerkezetének meg- kapcsán tisztázni fognak
számos
ismerése érdekébea. A
Debreceni ideológiai szempontból is je'.entős
Tudományegyetemen Bognár Rezső problémát, a materialista világnézet
akadémikus vezetésével a mákban tükrében. A nemzetközi elismerésre
található fontos
gyógyszerhatású számottartó új eredményeink pedig,
anyagokkal kapcsolatos kutatás in- amelyek sok tekintetben haladó kudul* meg, amelyre bátran támasz, tatási hagyományainkban gyökerezkodhatik a bükkszentmihályi alka- nek, helyes utat mutatnak a maloído-gj'ár üzeme. A Szegedi Tudo- gunk értékeinek megbecsülésére, a
mányegyetem Szerves Kémiai Inté- tudományos,
kozmopolitizmussal
zetében a szénvegyületek lérkémlá. szembeni határozott és öntudatos álTudományos életünkben a Szov- járnak kutatása a fő irány. Ezek lásfoglalásra.
jetunió példamutatása nyomán egy- mellett a fő témák mellett és azok.
A nagyszámú és tartalmilag kore határozottabb mértékben
érvé- kai kapcsolatosan egyetemi és ipairi moly eredeti, új eredmény elképnyesül a Magyar Tudományos Aka- szerves kémiai intézeteink a gya- zelhe'etien lett
volna nz elmúlt
démia vezc-tó és irányító szerepe. korlali élettel egységben folytatják ! rendszer
körülményei közű".
A
Mig az első szegedi vegyészkon- munkájukat. A debreceni intézet «zegedi egyetem kémiai intézeteigresszuson ötletszerű, bár önmaguk- példája mellett maga az a tény Is nei soha nem remélt m é r t é k ű fejban igen értékes eredmények kerül- b'zorryíija szerves kémikusaink és lődése, dologi és személyi, v a l a m i n t
tek nyilvánosságra, addig a® ú j az Ipar szoros kapcsolatát, hógy a műszerbéruházási téren kapóit sekonferencia már nom a kémia va- konferencia előadásai két szekció- gí'sóg biztosítja a mi egyetemünlamennyi területét felölelő anyagot ban folynak, az egyik a szerves ké- kön éppúgy, mint az ország többi
hot, hor.cm csupán a szerve* kémia mfai étvi kérdéseket, a másik az kutató intézeteiben az eredményes,
területén elért ú j eredményeket is- ipar, a gyakorlat kérdéseit ismer, produktív munkát.
merteti. Ezen a területen belül
is teti.
Jellemző «
szocializmust
épttő
meglátszanak m á r az átfogé elvi
országunk vezető pártjának és korA
gyógyszeripari,
a
szerves
vegy.szemi>ontok, amelyek
Akadémiánk
mányzatának
íelfogásárg,
hogy a
. tudományos tervkészítését jellemzik. ipari. a földgázkutató és a mű- mai kiélesedett nemzetközi
helyzet,
. A szerves kémia elméleti alapjai- anyagipari kutató intézet vezetői és ben oly hatalmas összegeke 1 ildoz
nak kérdései, a természetes szerves tagjai nemcsupán új, gyakorlati a béke ügyét szolgáló
tadományos
kidolgozásáról kutatásokra. A szegedi szerves ké' vegyületek szerkezete, kutatása é* a gyártási e! járások
számolnak
be,
hsincsm
elvileg
ú
j
,
tuszintetikus szerves kémiai ipar az a
miai koníerencia
a békeharc. íon. három főproblémakör. amely a mű- dományos eredményekre is rávilá- tos állomása. Intézeteink felszeregítanak.
sorra kerülő 30 előadást magában
lése. a konferencia elméleti érde. f o g l a l j a . Az egyes nagy
munkaterüA konferencia iránt hatalmas ér- kességű és gyakorlati szempontból
leteken, belül hua'óinle
igen
ered- deklődés mutatkozott
nép érdekében folyó
országszerte. egyaránt a
ményes, nemzetközi viszonylatban
is 220 résztvevő érkezik a társegyete- kutatási beszámolói mind bizonyítjeten'ös tevékenységéről fognak be- mekről és az Ipari kutató intézetek, ja kormányzatunk és népünk őszinszámolni,
Az
elhangzó
előadások bői, valamint' az üzemekből. A sze- te békevágyát.
Büszkék
vagyunk
mind eredeti tudományon
felfedezé- gedi egyetem tanárai,
asszisztensei I tudományos
eredményeinkre
és
sekkel gazdagítják
életünket és a és hallgatói
is nagyszámban
vesz-' biztosak
vagyunk
abban,
hogy a
szerves kémiai tudományt
általában. nek részt az előadásokon.
cgedl
előadásokon
Jellemző
tudományos
konlere :cia
Jellemző Szegedi
után kuAz Akadémia helyes mértékben adat, hogy hét Kossuth díjas és hét eredményes tanácskozásai
is jobb
tag működik
közre a tatóink még az eddiginél
irányítja szerves kémiai intézeteink akadémiai
lógják
meghálálni
némunkáját afelé, hogy mindegyik munkában. — A műsoron szereplő munkával
valamely határozott kutatási profilt számos értékes előadás önmagában pünknek azokat a hatalmas áldozatudományos
élemutae=on fel. A Műegyetem Szer- indokolja a komo'y érdeklődést. E tokat, amelyeket
ves Kémiai Intézete
továbbfoly- konferenciát azonban a korábbi' 1U- tünk fejlesztése érdekében hoz.
tatja Zemplén professzor, ha'adó románvos tanácskozásoktól az is
Fodor
Gábor
hagyományaink e legkiválóbb képvi- megkülönbözteti és értéltét emeli. a Szegedi Tudományegyetem rektora

NEVELŐTESTÜLETEINK EGYSÉGE
Iskoláinkban az évont-o készülő
munkatervek célul tűzik ki a nevelőtestületi egység javítását, az egységes nevelői közösség megvalósításai. Az elmuit évükben ebocn a tekintetben igen szép eredményék mutatkoztak. Elvakultság és önhittség
lenne azöíibnn, ha nem
valiaránk
be, hogy vannak még hiányossága
ink s még komoly munka ál! előttünk a j ó nevelői közösség kialakításúig.
A testületi egység fogalma a nevelők világnézeti, pedagógiai és társadalmi
magatartásának egységét
jelenti. Mindez megmutatkozik az
iskolai munkában is,
Makarenko
hangsúlyozza ennek
jelentőségéi;
„Na felejtsük el, a tanárok
közössége és a gyermekek közössége
—
nem két közösség, hanem egy;
és
ezenfelül: pedagógiai közösség". Minél egységesebb a testület, annál
jobban tud hatni a tanulókra is.
Makarenko az* tanítja: „ Egyetlen
pedagógusnak
sincs joga
egyedül,
saját kockázatára
és saját felelősségére eljárni. Mindenütt
pedagógus
közösséget kell létesíteni; mert semmiféle nevelési folyamatról
nem lehet szó ott. ahol a nevelők
nem
egyesülnek közösségbe, ahol a közös,
séynek nincsen egységes munkaterve, egységes ée ponéosan
meghatározott állásfoglalása,
bánásmódja
a
gyermekekkel szemben...
Igazi nevelésre csakis olyan egységes peda.
gógusk-özösség képes, amelyet összefűz a leözös vélemény és meggyőződés,
a kölcsönös
segítenialearás,
anwly
mentes az irigységtől
és
amelynek egyetlen tagja sem
hajhássza egyéni utakon a növendékek
szeretetét", A közös vélemény ós
meggyőződés elengedhetetlen feltétele, alapja, hogy a nevelők között
ne Jegyének vJÍágnéreti különbségek.
A lestüle'ek világnézett egységét
éppen a párttag kartársak hivatot.
tak elmélyíteni. Nevelő munkájuk,
példamutatásuk
a pártonkivüliek
odandó és
lelkes
ragaszkodását
eredményezheti nemcsak hivatásuk
teljesítésével, hanem a párt po'il'ikájának maradéktalan támogatásával is. A párttagok szorepo a
példamutatásban fontos, amely a
közösségi élőt minden területén érvényre jut. A legnagyobb elővigyázat mellett is előfordulhat súrlódás
a testület tagjai között. Ilyenkor
nz szüksége®, hogy az a xartárs. aki
sérelmesnek érez vjlamit, nyíltan
mondja meg és lehetőleg azonnal
s ne hordozza magában a tüskét.
Nem könyű dolog saját hibánkat
beismerni, azonban ez épen az öntudat próbája.
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A világnézeti egység szerves kap.
egységes pedagógiai ráhatás kérdésével. A testületi értekezletek hivatottak a kritika ós önkritika segítségével egybehangolni az egyes nevelők munkáját. Az eredmények és a hiányosságok őszinte megbeszélése biztosí'ja a fejlődést. Az értekezlete,
ken
alkalom nyílik a
mér érvényben lévő
nevelői eljárások
helyességének,
egységességének
megbeszélésére. Igen forrto3, hogy
ha valamilyen nevelői eljárást nem
tartunk megfelelőnek, itt beszéljük
meg, azonban önkényesen ne változtassunk rajta. Makarenko mondja: „ A z egyénnek
összhangba
kell
hoznia saját egyéni törekvéseit
a
többiek
törekvéseivel:
elsősorban
az egész
közösség
törekvéseivel,
azután a saját elsődleges
közösségének, a hozzá legközelebb
álló
csoportnak törekvéseivel,
mégpedig
oly módon kell összhangba
hoznia,
hogy saját egyéni céljai és a közös
célok között ne legyen
semmiiélo
antagonizmus."
A fegyelem
megszilárdítása, a
tanulmányi
előmenetel
fokozása
érdekében a nevelőtestületi értekezletek vitája kihatott az egységes állásfoglalás
kikrlstályosyására.
A fegyelem és a tanulmányi
előmenetel azokban az iskolákban
jó, ahol a nevelők szaktárgyaikon
beiül mind a házifcladatok, mind a
szóbeli
beszámoltutás
területén,
továbbá a tanulók magatartásának
irányításában egységes eljárást ér.
vényesitenek. Az egységesen magas követelmények
megkívánják,
hogy a nevelök ismerjék meg egymás módszeré', látogassák gyakran
egymás óráit és minél gyakrabban
cseréljék ki tapasztalataikat.
A világnézeti és pedagógiai egységen kívül a jő nevelői közösségben egységes társadalmi
magatartásra is szükség van.
Az iskolai
közösség erős kapcsolatokat
tart
mirtdenfaj'a
társadalmi közösséggel, részint
a szülök különböző
munkaterülete, részint a nevelők,
il'etve a tanulók társada'mi munkája m'att. Ezzel kapcsolatban Révai elvtárs beszédének elhangzása
óta többször helytelen álláspontot
fog'aitak el. Nem egy olyan értekezletnek voltam tanúja, hogy több
kartárs kifogásolta
a társadalmi
munkára
vonatkozó részt,
mint
olyat, crrrdy nem tartozik az Iskolai közösség életéhez. Ha a társadalmi munka
statisztikai adatok
gyüj'csére,
tejjegyek kiosztására,
vagy ehhez
hasonló,
a nevelői
munkától távolálló feladatokra vo.
na'kozik, valóban
kárhoztatandó,
csolatban áll az

Ha azonban világnézeti vagy szakmai tárgyú1
előadás
tartásával,
vagy olyan munkával bízzák meg
a pedagógust,
ami kapcsolatban
áll nevelői munkájával, egyáltalán
nem közömbö®
a nevelőtestület
egésze részére sem, hogy egy-egy
kartárs miképpen oldotta meg feladatát. A testületi közösség nem
elszigetelt,
önmagáért létező valami, hanem szerves kapcsolatban
áll minden más közösséggel.
„A közösség
mondja
Makarenko — a szovjet társadalom része, szervesen összefügg az összes
többi közösséggel.
Ez a közösség
elsősorban
felelős a
társadalom
előtt, elsőrendű adósa az országban,
amennyiben
rajta keresztül
válik
csak minden
tagját a
társadalom
részévé. Innen ered a szovjet fegyelem elve."
A pedagógus társadalmi munkájának ezért is
nagy a jelentősége,
mert egyéni magatartásával, beszédével, viselkedésével m ndenütt, ahol
csak megfordul, példát kell mutatnia. Mrakareriko mondja: „Az vdva.
riassúg állandó sze.mmettartása a hivatalos érintkezésben rendkívül hasz.
nos, serkenti
az akaraterőt,
az emberben
a feszültség, összeszedettség érzdét kelti, aláhúzza a hivat(ilos érirJkeaés jellegét és rr.cgta.
nitjri a fiatal embert a' megkülönböztetésre- egyrészt barátság,
izom.
szedség, szeretet,
clmborc.s'g
és
másrészt hivatalos
érintkezés között. S ez magába foglalja a hivatalos ügy bizonyos
tiszteletét.
Nem vitás, hogy éneikül is meg
lehet élni, de mégis es a
hivatalos
érintkezés külső formájának
legjobb
nvelése és a külső forma gyakran a
lényegre is kihat." Egyre több fiatal
kartárs kerül a régebbi testü'eiekbo,
különösen fontos tehát, hogy j ó példái lásson maga előtt.
Mindent egybevelve megállapít,
hatjuk, hogy jó úton haladunk a
testületi egység kia'.-Jkílása felé. Ha
munkánkat áthatja a szoc'alstá pe.
dagógia
sikerébe vetett hit, ba
marxista vi'ágnézeli ailapon végezzük mind iskolai, mind társadalmi
feladatainkat, akkor minden reményünk meglehet arra, hogy sikerül
tökéletes pedagógus közösséget lé'cslloni. A szovjet nevelők tapasztala tái, Makarenko gyakorlati -,mun.
kája és elméte'énok taou'mányozása
olyan bő útmutatás, hogy egyedül
rajtunk múlik a helyes megoldás, a
jó nevelő: közösség kialakítása,
Bcncsálhné Hajós
Ilona

juhász

c m . i

KOSSUTH
Juhász Gyula czf a cikkét
Kossuth Lajos halála
25,
évfordulójára irta. A cikk 1919
március 21-cu,

a Tanácsköz-

büszkeséggel tekinthet a kossuthi géniusz az örökkévalóságból.
E ponton Kossuth, a tett embere nemcsak
nem tévedett, de messze előre látott.
De hiszen egész lényében a legszembeötlőbb és legkiütközőbb vonás éppen ez a prófétai (és később
pátriárkái). E z a vonás jelentkezik
szónoki zsenijében is, amely
verte
Cicerót és Mirabeaiu
és
gyakorta,
ott szárnyalt,
azokon a magaslatokon és azokban
a
mélységekben
(kivált
Szegeden, Attila
és Dózsa
városában),
amelyek Dantét és Savomrolát
vonzották és ihlették. E z
a vonás adja meg oráiori és írói
egyéniségének a romantikus színt
és hangulatot. Hiszen igaz. a romantika alckor a levegőben volt és
egy Széchenyiből is, az ő angol hidegvérű és rémet érzelmességű lényéből is költőt és látnokot csinált
de micsoda költőt, egy magyar lord
Byront, aki beleőrült a valóságba,
amit megjósolt egy matematikus
pontosságával és egy Jeremiás vég.
zetességével.

társaság kikiáltásának napján
jelent meg u „Délinagjurorszáfé'-ban,
A mit tett, a politikus, az áilamférfi, a diplomata, az ember,
arról lelhet vitázni még ma is. Amit
jelent, a neve. a tette, a politikája,
a gondolata, a a már vitán felül áll
és jelentőségében
csak nőni
fog
az idővel. Anüt teti. azt is m l r d jól.
rosszul, hibázva, ráhibázva egyért
tette: a magyarságért, a
magyaréig
jövendőjéért. egy mélységesen és
szentségesen átérzett és átgondolt
és vérévé élhafionuit hivatás s küldetés lázában, igézeléhen, lendületében és révületében is, mint az alvajáró és álomlátó kirrjúknsok. akik
a meredély szélén se szédülnek,
akik a magasság párkányán is biztosan járnak, halálos biztonsággal.
Nevezetes nagy párbaja Görgeyvel a forradalmi hegemóniáért ma
is eldöntetlen. De ma már világosan
Kossuth ezen kívül és felől
lá'juk és nyíltam bevallhaljuk, hogy
az a próféta volt, aki
prófé, a nép ítélete « nagy népvezér
ja- ciát belelni segített, minden
szaváj vára és a nagy hadvezér ellenére lé- val és tettével és azzal ls, amit az
nyegében igazságos és megfellebbez- eseményeken kívül és fölül korülve,
hetetlen. Görgey lehetett napoleonl a maga korlátlanul hatalmas és sukaliber (sőt részben hasonló kar- gallntos egyéniségének rádium emarier is), de alapjában véve az osz. nációjávai mintegy beleszuggerált
trák szoldaleszka szellemi és erköl- népe történeti fejlődésének
tudatcsi gyermeke és tanítványa volt, alatti és földalatti folyamataiba.
aki rideg ésszel és hideg szívvel
És ami akkor romantikának tetoperál! ott, ahol a népharag lávája szett, ihletett és ihlető pátoszának,
áradott és buzgott, aki egész kato- az ma pragmatikája leit a históriánai és diklátoros és kunktátoros mi- nak, multunk, jelenünk és jöven.
voltán csak abban különbözött a dónk becsülelkodeksze. amelyet nyuWindischgriitzeluő!,
hogy
hideg godt lélekkel és elégtétellel mutatszíve fö'.ölt nem a császár fehér hatunk fel az ellenséges világnak és
egyenruháját viselte és (noha ez tanulságul és b'ztafóul meghasonlott
nem csekélység) tudott győzrd és önmagunkr.uk. A kései utód aa ő
tudta győzelmeit kihasználni is. De szobra alatt nem csupán a történelnekünk ma m á r szörnyen
gyanús, mi érzés hűvös pátoszával pillant
nem az. hogy Paskievics megke- föl reá, szép, okos és erős, fiatal
gyelmezett neki, hámom az, hogy férfiarcára, jövőbe mutaitó karja
Gyulai Pál és táborkara kegyelte, e acé'os lendületére, egész emberi és
Deák Ferencnél is deákribbak. mun- magyar magasabbrendűségére.
kapárti honfiai]*, e lelkes mame'ukok
Kossuth Lajos ma is a magyarés Arany János nyomán rabon daloló főrendi ódaköltők. És Kossuth ság élő és mozgató ősi erői közül
sem
nagyságáé, szépségét, igazságát
és való. Orientálódni még ma
(last but not Icast) varázsát
még (sőt különösen ma nem) lehet nélazok a háromszínű
kétkulacsosok se küle sa Magyarországon, se a nagyma
tudták lejára'ni, alc'k tabut és fétist világon. E z a nagy halottunk
csináltuk belőle, a nevéből, a pro- még é'.ő szobor, ma még zengő szogrammjából,
a szobraiból és kopor- bor. amely az ú j nap — vörös és
véres r a p — sugarainak érin'ésére
sójából.
ismét hangot ád egy nép vágyaiA rról tehát lehet vitázni, hogy nak, akaratának, karja irányi jelöl
mit cselekedett, amikor csele- a haladásnak
a
világtörténelem
kedett, de az előtt csak áhítattal le. megint úttalanná vált utain.
hqt leborulni, amit telteinek, szeméSzegedi szobrán a magyar palyének és életének lényege: karmáin
jctenf nekünk,' szegény és s-a! ad, raszt. a jövő rendjét vágó kasza temai és- holnapi magyaroknak. Mert kint föl rá szerelmes áhítattal és a
reméljük, éppen a Kossuth'revében magyar parasztlány fon koszorút
és szellemében, hogy hö'nsip is ma- csillagokba, szántó homlokára tiszta
gyarok lehetünk és leszürtl*. Ami a rajongással. A magyar ugar népe,
monpki szülöttnek, a. pataki jurá us- a hazai rög népe, amely Dózsa népe
nak és pozsonyi dlé'aí
férfiúnak volt és Kossuth ncpe lett. ma melegmesszebbre kizengő és elható let- gint megváltót kíván, dózsai elszánttét: a debreceni detronizációt illeti, ságát. kossuthi lendületűt. A z ú j
hát hiszem m á r e tekintetben is. ok- Március, a magyar Germinal ma
tóber 31. után egry véleményen va- még csak dermedten ébredcz'k. a
gyunk ma már április 14. felöl. magyar föld igazi riépe még keresi
Ami félszázadon át áikos haimur- szavát, még összeszorítja öklét, de
ságú rabel'.iónak ttínt a labancok és hamarosan megszólal és ütni fog,
pecsovicsok szemébe, amit az isko- mihelyt órája jő, a his'óriai.
L J a'álának negyedszázados évlákban, szószékeken, nemzeti ünne"
fordulóján
feltűnően
kevés
pekeni
és
képviselőválasztásokon
annyira igyekeztek azzal a bizonyos szó esett Kossuthról, szinte némán
jótékony feledésfátyol'al elborítani, ünnepelték, de hiszen a levegőről se
ez a kálvinista templomi trónfosztéis beszélünk, amelyben élünk és mozma, a második magyar
köztársaság gunk. Kossuth lelke p c ? g va'.ójában
első évében csak nyert jelentőségé- a szabadság levegőjét árasztja és a
száműzött ma otthon van
ben, amely
prófétai és világh'stó- turtni
riai és olyan szankciót kapo't vap- \minden szívben és házban, ahol majóinkban,
három százados és ötödfél- gyarság és szabadság él, akár mint
éves meddőnek látszott szenvedés és drága valóság, akár még drágább
véráldozat árán, amelyre csak jogos óhaj lós.

D

Erdei Ferenc íáJdiaíí'«e!ás5jr,vi wnisiter ;ar* elüsdást
a pén&f est. Kossuti-lineüs&ien
Kossuth Lajos születése 130. évfordulójának ünnepségei
pénteken
délután 3 őrekor a Kossuth-szobor
megkoszorúzásával
kezdődnek.
A
koszorúzás alkalmával Tombácz Imre elvtárs, » Városi Tanács Vb. el.
uökhelycttese mond ünnepi
beszédet. Az iinnepság ulán a Mór ; i Ferenc múzeumban kiállítás nyílik. A
megnyitót Bónis György
elvtárs,

Botaár jegyzék a
Szófia (MTI).
A
Bolgár
Népköztársaság
külügymintiz' óriuma
1952 szeptember 15-én jegyzékei
juttatott el a szófal
jugoszláv
nagykövetséghez. A Bolgár
Népköztársr.ság
külügyminisztériuma
jegyzékében
kiemeli, hogy
már
több ízben lil aközött a jugoszláv
kormánynál azok cl'en a rendszeres
provokációk és határsértéseit cl Ion,
amelyeket a jugoszláv határszervek
követnek el a bolgár-jugoszláv határon. A jugoszláv kormány írao'iban
nem vette figyelembe ezeket a tilt a.
hozásokat, cz kitűnik az utóbbi idö-

|egyrteml tanár, a jogi tudományok
kandidátusa, a Történelmi Társulat
BéDffódl Csoportjának elnökhelye
fese mondja. Este az MS5CT székházban műsoros ünnepség lesz. melyen üzemi kulliircsoportok és a
Nemzeti Színház művészei is fellépnek Az ünnepi beszédet Erdei Ferenc
földmüvelésilgyl
minis/t-r
tartja.

- tormfoyhoz
b*ai megszaporodott
lrcidenseUb.il.
amelyeket a határ mentén a jugosz'áv hatóságok idéztek elő.
A jegyzék ezután félsorol tí» olyan
provokációt, amelyet ' 1952
júnl
14, és augusztus 24. között köveit
el a jugoszláv határőrizeti szerrBefcjczésül a
jegyzék
ezeke
mondja:
A
külügyminisztérium
kört tó i
hogy a jugosz'áv kormány tegye
meg % szükségig intézkedéseket
ezeknek az ellenséges cselekményeknek a megszüntetése érdekében.
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EZT ADTA SZEGEDNEK AZ ÖTÉVES TERV
As ötéves terv
n
Szerettek
eldicsekedni
azzal a Horthy
rezsim urai, hogy Szeged
tz ország második városa. Így tanították
ezt az iskolákban
is. De
S&ged úgy volt ezzel az elnevezéssel,
mint az a színész, akit magyaros bő golyójában,
lehér ingben kiállítottak
a töváros
színpadára,
hogy eldicsekedjék
a szerintük
a világ
„legelsőrendübb
parasztjával." A bő gatya, a lehér híg csak cégér volt, a paraszt pedig csak
büdös
paraszt.

Ugyanígy
volt Szeged 's. Kinevezték
az ország legnagyobb,
legkuhuráltabb
vidéki városának.
Ez az elnevezés közszájon
loigott.
Az
idő haladt, a városban munkanélkül
szaladgáltak
az orvosok,
a pedagógusok,
a főiskolára
csak felső százak gyermekei kerülhettek.
Sze.
ged alig változott
10 éveként
valamit.
Megmaradt
vidéki
városnak,
amely a töváros után kuilugof'.
S amivel nem lehetett
pénzt keresni
a tövároeban
azt ide dobták
Szegedre.
Hosszú ideig könyörögtek
a kiskundorozsmaiak,
mivel nincs vasútvonaluk,
építsenek
villamosvasatat
községükig.
Hisz alig 4—5 kilométerre laknak
a várostól,
s mégis
úgy elmaradnak
kuUúrális
tekintetben
az ország másou'k
városától,
mintha
100 vagy önnél is
több kilométerre
laknának.
Kétesüket
jólormán
meg sem
hallgatták,
vagy csak Ígérgettek nekik. Vágyukat,
csak a népi demokrácia
váltotta valóra,
az adta meg a villamos
vasutat.
Ugyanígy a népi demokrácia,
a három és az ötéves terv tette le.
befövé,
hogy Szeged íej'ödjék,
s valóban az ország
vidéki
városai
között az első helyet szerezze meg magának.
A népi demokrácia
tette
lehetővé, hogy a színház, a mozi, az egyetem,
a főiskola valóban
a
népé legyen, a dolgozók, a munkások
és parasztok liai
látogathassák.
S Szeged alig pár év alatt olyan óriásit íejlődött,
amire példa még
nem volt Szeged város
történelmében,

beruházásaiból

mi bölcsőde építését, amely október
elsején már meg is kezdi működését.
Mindezt a dolgozók azzal köszönik
meg, hogy azon törik a fejüket, m i .
lyen
újításokat vezessenek
be,
amellyel megkönnyíthetik munkájukat. s egyben növelhetik a térme-

nehéz ott a munka, csípős a paprika szaga, nehéz veie bárani. A
világos, jól felszerelt munkatermek
azonban mást árulnak el. A szocializmus építése során a nehéz, a fizikailag kellemetlen munka helyét
felváltja a gépesítés folytán az oly 3 n
munka, amit a munkás könnyen

lést. A dolgozók újításainak, észszerűsítéseinek használatával ebben
az évben átépítettek egy kazánt. A
kazán átépítése lehetővé tetté, hogy
24 órai üzemeltetés alatt három
mázsa szenet takarítsanak meg.
Aki nem ismeri közelebbről az
üzemet azt gondolhatja, nagyon

egészsége legmesszebbmenőkig való
biztosításával végezhet. Az egészjogvédelmet már most is a legmvsz.
szebbmenökig biztosítják az üzemben, Ebben az évben több szociális
természetű, munkavédemi
beruházás történik az üzemben.

Gyermekklinika
A Tisza-parton haladva rögtön
szembetűnik egy kétemeletes épület.
Csinossága, az épület előtti gondozott kert is mulatja — ez is új alkotás. —
Ez a Gyermekklinika,
amely jórészben a hároméves tervben létesült, de felszerelését az ötVPS terv adta.

A Szegedi Textilművek
Sok ember elhalad a ToJbuchin-, kapnak i*t a munkások. De ez még
Sugárúton. Lát maga előtt egy ha- uem minden. Az életszínvonal emel.
talmas épületet. A szegedi Textil- kedéséhez nemcsak az számi4, hogy
kombinát ez. Sokat írtak már róla ki mennyi fizetést kap. Hozzá taraz újságok, beszéltek róla az em- tozik a könyv, a mozi, a színház,
berek. De nem lehet elég sokat írni a kultúrotthon, amit a dolgozók láés beszélni róla. Akárhányszor lát- togatnak. s hozzá tartozik az is,
ja az ember vagy belép a kapuján hogy a dolgozók gyermekei főiskoÚj meg ú j meglepetés éri. Szinte lára. egyetemre járhatnak. A Tervnaponként fejlődik ez az üzem...
ben mintegy 40 ezer forint beruháPár évvel ezelőtt szántóföld vott zással kulturotthont létesítettek a
itt. Kulákok földje. S ma hatalmas Texti[kombinátban• Bölcsődét létesígyár terül el. S azok dolgoznak tettek 160 ezer fortét felhasználásábenne akik ezelőtt ugyamitt a ku- val, hogy a munkásnő, az édesanya
lák földjét kapálták, a keserves so. nyugodtan dolgozhasson a z üzem
vány n apszámért. Most j ó fizetést ben. Fogorvosi szakrendelés van az

kapnak itt a gyárban — élenjáró üzemben, különböző orvosi felszeremunkások, sztahanovisták lettek az lést 20 ezer forint értékben vásáegykori cselédekből, napszámosok- roltak. Mozigépet 17 ezer forintért,
ból. összeforrt velük a gyár. Töb- sportfelszerelést 30 ezer forintért
ben közülük itt voltak a gyár fel- vettek az üzem dolgozói számára.
épülésénél. Hordták a téglát, a m a l - 150 ezer forintot fordítottak 1,200
tert, ők maguk szerelték be a Szov- darab könyv vásárlására az üzemi
jetunióból érkezett gépeket, s most könyvtár részére. Ezenkívül
van
ök maguk dolgoznak rajta. A Tex- futballpályájük ie ami szintén 'öbb
ülkombinát a Terv ajándéka, illetv e ezer forintba került. De
mindez
létesítménye. Felépüléséhez hozzá- csak egy része annak, amit a Tervjárultak azok a forintok, amit an- től kaptak. A beruházások, a dolnak idején a dolgozók jegyeztek.
gozók munkakörülményei bizonyítAzt mondottuk, hogy a gyár ál- ják, jó helyre tették
forintjaikat
landóan fejlődik. Nézzük meg mit a dolgozók, amikor kölcsönt jegyezkapott eddig az ötéves tervtől?
tek. S most a II. Békslkölcsön sorElőször is gépeket, olyan modern solásakor ismét vissza télül a befigépeke', amelyek jó hozzáértéssel zetett összeg a nyereményekben.
biztosítják a munka
termelékenyAz üzem a fejlődésben azonban
Bégének állandó emelkedését- Mindnem áll meg. Fejlődésének még
ezeket a gépeket — felvető-, kártoló-, iánccsévélő stb. gépeket — csak a kezdetén van. Tervbevették,
több millió forint értékben ruház- hogy a közeljövőben fásítják az
ták be a gyárba. Közép-Európa üzem környékét. Jobb lesz a levegő,
egyik legmodernebb üzeme ez a könnyiEibben s jobb kedvvel megy
gyár. a legkorszerűbb technikát ta- majd a munka. Uszodát j s létesítetáljuk itt, a legtöbb gép szovjet nek, kibővítik a könyvtárat, de ki.
gyártmány!
bővítik az üzemet is szövődéi e'ökéAzt mondottuik, hogy jó fizetést ! szítővel és szövöde felépítésére!.

AZ E G Y E T E M
Ez év szeptember 1-én avatták fel
ünnepélyes keretek között a Szegedi Egyetem Béke-épületét. Közei 9
millió forintjába került ez az épület az államnak. Az, hogy az egyetem mellett Béke-épiilctet létesítsenek, a fejlődés követelménye volt.
Népi demokráciánk iskola politikája
az, hogy minél több tehetséges mun.
kás- és parasztszármazású fiatal kerüljön az egyetemekre és főiskolára.
Szükségünk van saját értelmiség kialakítására. amely a
szocializmus
építésében betölti a parancsnoki kar
szerepét.
Az egyetem természettudományi
kara az idén kétszeresre bővült. Az
egyctemislák korszerű
laboratóriumokban kísérleteznek, tanulnak. A
Iléke-épületben egy hatalmas, korszerűen felszerelt laboratórium létesült 80 munkapaddal. De ezenkívül
van még 12 kisebb-nagyobb laboratóriuma, szintén korszerű felszereléssel ellátva. Az épület mintegy 60
helyiségből áll, 220 személyt befogadó előadó terme van.
Ellnek az épületnek a felépítéséit
már régen tervezték.
Kivitelezésre
azonban csak a népi demokráciában
kerülhetett sor. Régen ugyanis, amikor a tőkések voltak nz urak. azért
építkeztek, hogy' minél több profi-

BÉKE-ÉPÜLETE

lot sajtoljanak ki a dolgozókból. A
fejlődés" hajtóereje akkor a Prófilszerzési vágy volt. Most más a
helyzet.
A tervszerű gazdálkodás
lehetővé teszi, hogy jusson a dói-

ban hozzájárult a dolgozók áldozatvállalása, munkalelkescdése. Az a
dolgozó, aki most lelkesen dolgozik
azért az üzemben, hogy a harmadik
negyedévi tervet sikerrel teljesítsék.

gőzök kulturális és
tanulási igényeinek a killégfésére is. Ezt bizonyítja az egyetem Béke-épülete. A
Béke-épület megvalósításához nagy-

biiszkén gondolhat arra: az ő tervleljcsítése hozzájárul ahhoz, hogv
még több ilyen Békc-épülel, iskola
épülhessen az országban.

ÖTÉVES TERVÜNK EREDMÉNYEI
Ötéves tervünk fö célkitűzései
közé tartozik, hogy minél eredményesebben, valóra válhasson az a
jelszavunk: a szocializmusban legfőbb érték az ember. Egészségügyi
beruházásaink az ötéves tervben le.
hetövé tették, hogy
felszámoljuk
azoknak a népbetegségeknek szörnyű pusztításait, amelyek a múltban a Horthy-uralom munkásnyúzó
rendszerében valósággal megtizedelték a dolgozókat.

Az alábbi
grafikonok
számai
szemléltetően bizonyítják, hogy a
dolgozók egészségét milyen nagy
szervezettséggel védi ötéves tersünk
Eurőpaszerte ismerik a szegedi szélytöl. A négy pajtában mintegy és milyen arányokban .emelkedik a
paprikát. ízéről, zamatáról. Azt 74 vagon nyersárut lehet tárolni, különböző népbetegségek elleni vénagymér- dőoltások száma.
tartják a szeged-környékiek, hogy iiletve szárítani. Ezzel
j ó p3prikást. csak szegedi papriká- tékben csökkentették a szárításnál
fütöanyagenergia
val lehet főzni, a többi csak elront- nélkülözhetetlen
ja. Ilyenkor
nyárutolján, őszfelé felhasználását.
csak úgy piroslik a házak fala a
Ugyancsak tavaly mintegy
350
felfűzött paprikától. Messziről úgy forint értékben új, korszerű munnéz ki. mintha piros bársonnyal katermeket létesítettek az üzemben.
lenne bevonva a házak fala. A m i Az ú j munkatermek tágasak, viláiparosítási politikánknak az' egyik gosak, jól szellöztethetők. Népi deugyanis
legfőbb
elve az, ott létesítünk gyárakat, mokráciánkban
üzemeket, shol közvetlenül fel le- érték az ember. Ezért gondoskodhet dolgozni a fellelhető nyers- nak a p3prikafeldol,gozó üzembein
anyagokat. Világos
téhát,
hogy is olyan munkahelyekről, ahol biznagy jövő áll Szeged paprikafel- tosítva van a dolgozók egészségédolgozó üzeme előtt. Az ötéves nek védelme.
Ebben az évben
szép, új paptervben kibővítették a szegedi papis épül'.
Uj
rikafeldolgozó üzemet.
1951-ben rikaszalagszárító
négy szárítópajtát építettek mint- gépét állítottak be, amelynek segítegy egy millió 120 ezer forint költ- ségével napi 60 mázsa nyerspaprika
séggel. A beérkezett nyersárut i i t l feldolgozásával emelkedhet a terSzárítják, óvják meg a, romlási ve-{ melés. A z idén fejezték be az üze-

Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat

Drága kincsünk nekünk a gyermek. A mai gyermekek lesznek a
későbbi harcosok, a kommunizmus
felépítői. Ezért vigyázunk úgy rájuk. mint a szemünk fényére.
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KORAI VETÉS — NAGYOBB TERMÉS
AZ
ŐSZI
MEZŐGAZDASÁGI
M U N K Á K üteme Csongrád megyében nem kielégítő annak ellenére,
hogy egypár vetési határidő nama.
rosan lejár.
M á r pedig nagyobb
iermés C6nk a korai vetéssel érhe.
t ö el. A j ö v ő évi kenyérellátásunk
és állatállományunk
takarmánybávisának biztosítása érdekében
az
őszi vetést m u n k á k időben v a l ó el.
végzése mellett a következő szempontokat tartsuk szem előtt. "

m é n y nemcsak a szemtermés nőve.
kedésében mutatkozik.
hanem a
jobb fényelosztás következtében a
szalma alsó izközei erőteljesebben
fejlődik, miáltal
ellenállóbb, erőteljesebb lesz és ezáltal kevésbbé
van kitéve a megdőlés, megszorulás és rozsdakártcteínek. A nagyobb
terméshozam
elérése
érdekében
igen fonlo's a kellő sűrűségű vetés
biztosítása, amelyet úgy érhelü'nk
el, ha búzából kat. holdanként 100
Elsősorban a z o n
kell lentiünk, kg, rozsból 90 kg. ősziárpábol 90
hogy a Szovjetunióban j ó l bevált kg kitisztított magot vetünk el. A
való vetésnél
agrotechnikai eljárásokat a ltígszé- j keresztbe hosszába
lesebb. körben alkalmazzuk. Egyik kat. holdanként 15—20 százalékkal
olapipa a nagyobb terméshozamnak több vetőmagot kell vetni.
»z őszi kalászosok alá
a vetés I
A nagyobb
terméshozamot m á r
eíőtt 30,
de legalább 15 nappal
20—22 cm. mélyen elvégezni a ve- azzal is biztosítjuk, ha a j ö v ő évi
tőszántást
Ezt a minisztertanácsi j szemveszteségmentes aratás érdekében a gépi
aratáshoz a talajhatározat kötelezően elő is írja.
elökészitési m u n k á t állami gazdaA vetés előtt a fenti idővel előbb ságaink,
termel öszövetkezeteink
elvégzett szántás minden őszi ka- j barázdamentes, sima felülettel véglászosra előnyös, de legfőkéopen zik el.
a rozs alá szükséges, mert a rozs ,
megkívánja, hogy megülepedett ta- ] Á L L A T Á L L O M Á N Y U N K TAKAR•lajba legyen vetve.
A b b a h az M Á N Y B Á Z I S Á N A K a biztosítlására
esetben, ha rögös a talajunk aján'- ! is legyünk figyelemmel; azazj: lulatos gyűrűs hengerrel megjáratni. cerna cs ő s z i t a k a m á n y k e v e r é l vetését is szorgalmazzuk. Legjobban
A TALAJELÖKÉSZITÉSEN k i v ü l a lucerna vetésével kell igyekezIgen fontos a vetőmag előkészítésé; nünk. mert a vetési határidő haazaz; veié® előtt kitisztítani (sze- marosan lejár és ezzel szemben lulektorozni,
tiiörözni)
olyan mérv- 1 cernavetés a nyár végén csak szór.
ben, , hogy a vetőmag tisztasága ványosan történt. A lucerna terlegalább 98 százalék legyen. Nagy mesztésének
jelenfőségét
kevés
gondot fordítsunk
arra is, hogy termelőszövetkezet és egyént dol- j
esávázás nélkül vetőmag elvetésre gozó paraszt ismerte fel. Ezt bizo. !
ne kerüljön.
mert a csávázással nyitja az a körülmény is, h a g y az
tudjuk a gabonánkat az elüszögö- utóbbi években különösen az egyé•ödéstől megvédeni.
nileg dolgozó parasztság a t u d a ' í A talajelökészitési
és v e t ő m a g 6Ífó munka ellenére is mellőzi a
előkészítési m u n k á n kivül a bőter- lucerna vetését. M á r pedig a lumé.s másik, de egyben a legdön- i cerna a legértékesebb fehérjedús
tőbh előfeltétele, a korán, iíle'vé takarmány,
amely
úgy'
tejelő
idejében való vetés. A kiskirály- szarvasmarháknak, sertéseknek
is
sági l e n i n
termelőszövetkezet az értékes és tápanyagban gazdag taelmúlt évben október 20-ra 132 kat. karmányt nyújt.
ho'd őszibúza területen
elvégezte I
A lucerna őszi
vetési tervünk
a vetést,
amejyen velés előtt 20 :
nappal elvégezte 20 cm mélyen a teljesítésénél mutatkozó n a g y m é r v ű
votöszántást és ennek eredménye, i lemaradást kiküszöbölhetjük azzal,
képpen kat. holdanként 811 kg ter-1 ha most már a vetést haladéktamésátlagot ért el. A kisklrálysági lanul pótoljuk. A megye termelővegyenek
Ifjú gárda tsz 340 kat. holdon 870 szövetkezetei. csoportjai
kg, csongrádi Vörös október tszcs példát a felgyöi Petőfi fszcs-től,
39 kitt. holdon
922 kg* öszibúza ahol már 10 kat. hold őszi vetésű
A lucerna
termésátlagot ért el.
mert korán lucerna kelésben van.
mélyszántásba idejében vetett. A őszi vetésének az is döntő előnye,
termelőszövetkezeteken kívül egyé.I hogy a következő évben m á r szánileg termelők is értek el jól eíő- I mottevő termést takaríthatirnk be.
takarmányhiányunkal
készített és korán elvetett vetés : A jelenlegi
eredményeképpen magas termésho. j is a kevés lucernásunk eredménye,
zi. pedig tudjuk, hogy lucernaszézKmrot.
náva] a szemestakarmányt is nagyA
NAGYOBB
T E R M E S H O Z A M ban pótolni lehet.
elérésének másik döntő fellétele a |
keresztezett sorú vetés alkalmazá- \ Az őszi takarmánykeverék veiéea. A kiskirálysági Lenta terme'ő- sót
úgyszintén
szorgalmaznunk
szövetkezet nz elmúlt év őszén 12 kell, nrert ezzel korafnvasszal fekat. hold területen keresztezett so- hérjedús és nagytöme-yü zöldfakarrúan vetett
őszibúzánál 18.44 kg m á n y t , ma-'d megszárítva szénát tuholtlankénli
termésátlagot ért eb dunk termelni, amellyel elsősorban a
« szegedi Dózisa tsz 6 kat. hold tejelő szarvasmarháknál a tejtermesovány laza
talajon
őszibúzából lést nagymértékben fokozni tudjuk
10.5 q átlagtermést ért el.
A Z Ő S Z I VETÉSI M U N K Á K elA keresztezett sorú vetés a régi végzésénél valamennyi állami gazvetési módtól annyiban tér el, hogy dnság, termelőszövetkezeti csoport
az előírt vejőmng menyiséget a ki- dolgozói, valamint egyénileg ter.
jelölt területen keresztbe hosszába melók tarlsák szem előtt a miniszvetjük el, azaz a mag felét elsőbb tertanácsi határozatban foglalt h a .
hossz (Észak-Dél) irányba, majd 1 a táridők betartását. Vegyenek pélmásik felét kereszt (Kelet-Nyugat) dát a gyárak é® üzemek dolgozóiirányba vetjük.. A kereszfsorosnn tól, akik fáradságot nem ismervS.
való vetés
termásfokozó halása munkaversenyben küzdenek a [er
abban n y i l v á n u l meg, hogy a ga- vük határidőre v a l ó maradéktalan
bona szemek nem kerülnek zsúfol- teljesítéséért. Éppen ezért dolgozó
tan egymás mellé, mint sorban va- parasztságunk törekedjék a jól'"be.
eljárások m é g
ló vetésnél, hanöm a tenyészteiü- vált agrotechnikai
let arányosan használódik ki. Na- szélesebb körben való alkalmazágyobb a fény é® napsugár kihatsz, séra, hogy az eddig elért termésnálás. a gyökérzet részérő ís jobb eredményeinket űrinél magasabbra
a fejlődési lehetőség. Ennélfogva fokozzuk.
a növényzet több nedvességhez és |
Takács Pál
tápanyaghoz j u h A nagyobb eredfőagronómus.

DOJARASJELENTÉS
Várható Időjárás
csütörtök estig: Növekvő felhőzet, holnap
több helyen,
föeq nyuqafon eső,
mérsékelt déli, délnyuqati
szél.
Az
éjszakai lehü'és ki.
vál; nyuqatbn mérséklődik, a nappali
hőmérséklet alig váljczik.
Várhaló hőmérsékleti
értékek az
orszáq területére: Csü'öriök
reqqel
nyuqalon 9—12, keleten 4—7. Délben
nyuqalon 15—18
keleten 20—23 fok
közölt.
MOZI
Szabadsáq: Trubadur
(szeptember
24-ig).
Vörös Csillag: Késik a vonat (szeptember 24-lg)
Fáklya: Windsori vlq nök (ma utoljára).
Az előadások 6 és 8 órakor kezdőd,
nek
.
SZIH HAZ
Este 7 órsf: Luda s Majyl.
Déryné
bérlet (1).
*
TÁJSZINHAZ
Kistelek: Vidám műsor.
KIÁLLÍTÁS
Az Onnepl Könyvhét könyv ktellHááa
a Somogyi-könyvtárban délelőtt 10-től
este 7 óráig.
MUZEUM
Móra Ferenc-kiállitás.
feJlődSstörlénetl és természetrajzi kiállítások: hét.
fő kivételével naponta 9'tői délután
13 óráig, szombaton 9-151 délután 17
óláig, vasárnap 9-től 13 óráig?
KÖNYVTÁR
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
ideje hétköznapokon: Olvasóterem délelőtt 10-től este 9-ig, hétfőn 2-től este 9-ig. Kölcsönzés 12-töl este 8-ig,
hétfőn 2-töl este 8 tg.
Somogyi: Déle'őtt
10-től este 7-lg,
(Könvvkölcsönzés:
délután 2-től este
6 óráig.)
Gorkil (Horváth M.-u. 3. MSZT székház): Hétköznapokon
délelőtt 10-től
2-lg; délután 3-tól
7-ta- Könyvköl.
osOnzés.

X.

NYEREMÉNYSORSOLÁSA

a

Zeneművészeti F3isko3án

SZEPTEMBER
SZEPTEMBER
SZEPTEMBER
SZEPTEMBER

18-án
19-én
20-án
21-én

d.
d.
d.
d.

u.
u.
u.
e.

5 órakor ünnepélyes megnyitó és sorsolás
5 órakor sorsolás, szabad belépés!
3 órától sorsolás, szabad belépés!
10 órától sorsolás, szabad belépési
RZ-

. L'_LHUjJ.Ll. il-' Vi-.. "

Két éve jeFent meg a minisztertanács határozata
a földalatti gyorsvasút megépítéséről
baráti
Két évvel ezelőtt jelent meg
a Szovjetunió, a szovjet ipar
minisztertanács határozata a B u d a . segítségének köszönhetjük.
Valkó Márton ezulán
így foly?
pesti Földalalti Gyorsvasúi megépítéséről. Ebből az alkalomból Valkó tatta: Jövendő feladataink elvégzéMárton,
a
Földalatti
Vasútépítő séhez feltétlenül szükséges szakokkiszélesítése.
ÉpítkezéVállalai vezérigazgatója
nyilatko- látásunk
űj
munkaerők
zott a M a g y a r Távirati I r o d a mun- sünkhöz állandóan
érkeznek, az ország egyik
legnakalársúnak.
A z első esztendő a felkészülés és gyobb álképzőiskolája let! a f ö l d .
a tervezés m u n k á j á v a l tett el
— aliatt-épílkezés. M e g kell j a v í t a n u n k
mondotta — , a második
esziendő a munkafegyelmet is.
Feltétlenül szükséges, hogy a földközepén
megkezdődölt a vízszintes
alagutak és az állomások
építése. alatti vasútépítés gépi felszerelését
anyagokat
előállító
M a m á r 16 munkahelyen épül a és az építési
Földalatti Gyorsvasút, felépüllek a , üzemek dolgozói is teljesítsék köteföldalatti vasúiépítő tervező, beru- lességüket.
A dönlö tervév
sikeréért
folyó
házó vállalatok székhazai, két, több
ad
a
mint ezer dolgozó elhelyezését biz- küzdelem olyan lendületet
tosító munkásszálló, az építkezések, földalatti építőinek is, amely előseGyorsvasút
mi.
hez szükséges gépműhelyek, raktá- gíti a Földataiti
e'őbbi megépítését —
fejezte
be
rak, Lágymányoson
a M ű k ő g y á r j nyilatkozatát V a l k ó M á r l o n
vezér.
Eddigi eredményeinket elsősorban a I igazgató.

moszkvai „Sztálin" Gépkocsigyár
sportköre
Irta

: A,

Finogenov

A „Sztá'tn"-gépkocslgyárban ugyan- ;i ennek érdekében állandóan sok dolúgy, mint ezernyi más szovjet üzem- gozőt vonnak be a rendszeres spona
gyárban
1657
ben. a testnevelés és a sport a mun- : to'ásba. Jelenleg
kások mindennapi életének mégszokott osztálvbasorolt sportoló dolgozik.
Jelenségévé válj.
Míg a
moszkvai | A „Torpedó" színeit
viselő
spor...Sztálin"-gépkocsigyár különösen lab- 1 tolókat mindenütt ott lehet látni a
darugóira. úszóira' és vízilabdázóira nagyobb versenyeken. A Moszkva vá.
büszke, addig a leningrádi
„Kirojp'- ' ros bajnokságáért folyó
labdarugó
gyáraak például kiváló vitorlázói van- mérkőzéseken a „Sziálin''-gyár pélnak. a moszkvai gépgyár
sportköre dául kilenc csapattal', indult
pedig Grigoril Nóvák súlyemelő viA gyár sportköre különösen büszko
lágbajnokot
nevelte
fé'..
egyik növendékére, Vita'iJ Usakovra,
Közérdekű hirdetmény
Úgyszólván minden
szovjet üzem- a 7 úszósport érdemes mesterére. Usaévben nyolc
Szeged Városi Tanács VB Építés- és nek,
intézménynek,
Iskolának van kov az utóbbi három
Közlekedési Osztálya fojyó hó 25-én sportköre. A moszkvai ,,Sztálin'' gép- összszövetségl csúcsot állított fel.
A gyár sportolói
között
számos
déle'őtt 10 órakor tartja az ösz utca kocsgyár ,.Torpedó"
sportegyesületérendezésével kapcsolatos közigazgatá- hez tartozó sportkör igfen nagy hír- sztahanovista van. Az egész gyárban
elismeréssel beszélnek Nyiko'aj Itelsi bejárást. Az erre vonatkozó felvl- névre tett szert.
'ágosításokat a Hivatalos órák alalt
Az üzem sportmtinkája az önkén- Japln öntömunkásről. a műhely labSzéchenyi tér 11. II'. em. 227. szántű tességen alapszik. A Torpedó gyárt darugó csapaténak kapitányáról Kalhelyiségben kapják meg az érdeklő- tanácsánál* a 44 műhelytauács tag- íarln havi teljesítmény átlaga 230 százalék körül mozog. Több észszerűsít-5
dök;.
jai, a sport bizalmiak, a 113 külön- jrvas'.a'tot
már be. F.zek a
VB.elnök
böző sportágban fog'nlkozó társadal- javaslatok nyújtott
a
munkatermelékenység
mi oktatók és a társadalmi bírók se- emelését segítik
elő.
elfogagítenek. A súlyemelő szakosztályban dott javaslata körülbelülHárom
MEGYEI TANACSTAGOK FOGADÓÓRAI például Anatoílj Scserbakov
kazán- t e megtakarítást Jelent. 12 ezer ruoktafó
vezeti a
A megyei tanácstagok az alábbi he- kovács.. társadalmi
A gyár sportköre korszerű sporfelsőosz- létesítményekkel
lyeken tartanak fogadóórát a válasz- foglalkozásokat. Scserbakov
rendelkezik. A gyár
tá'yü sportoló.
tók részére:
mellett
feleszik a stadion. A stadion
Szeptember 18-án 9-tő] 12-ig Pusz- ! Antonyina Arhipova, az egyik mü- r.nk van labdarugó pályája', vannak
taszeren a községi tanácsnál S. Ko- he'v csiszoló munkásnője, a sísportbun a.létlkai, kosár, röp'abda ős teniszműködik társada'mi edzőként. Kiváló pályái. A kultúrpalota sportcsarnoka
vács István.
•az ban a fedettuszodában, a MoszkvaSzep|émber 19-én 9-től 12-ig Berde eredményeiért szintén megkapta
Mihály az üllést és Szél József a zá- elsöosztályü sportmlnösiféatkörnvékl sportte'epeken is rengetegen
knnyszéki tanácsházán tart fogadóA sportkörben 28 szakoazály műkö- sportolnak a gyár dolgozói közül.
órát.
dik. Különösen a labdarúgás, az atA szovjet szakszervezetek többmfllétika, az úszá. a vízilabda, a tenisz, Hó rubelt fordítanak a szemináriumok
az evezés, a vívás és a természetjá- é.s tanfolyamok
széles
hálózatának
MNDSZ HIREK
rás népszerű ;r dolgozók közt
de megszervezésére, ahol a sportaktívák,
sporlbizalmiak.
iátékvezefök
Rzendret Júlia csoport ma délután nagy kedvvel űznek a dolgozóit mas | edzők.
| százezrei fejlesztik sporttudá-ukat.
7 lírakor munkadé'utánt tart. A Iios- j sportágaltat is.
A
szovjet
szakszervezeti
sportegyeKörüfbe'ül negyvenen
vannak
a
soth Zsuzsanna csoport holnap délstadionután 6 órakor Móricz Zsigmond-dél- gyárban, alc'k megszereztek a „Sport 1 sületeknek körű'belül ezer
Juk, több rutát 4500
sportpályájuk,
utánt tart. Belváros III. csoport este Érdemes Mestere" elmet.
ezer
tornacsarnokuk,
400
vízhelepuk
A szakosztályok nagy figyelmet forö órakor taggyűlést tart.
dítanak az utánpótlás nevelésére és es körülbelül 2000 sídllomásuk varr.
BÉKEBIZOTTSÁGI HIR

Országos

salakpálya

motorasverseny

Szegeden

Értesítjük az összes béketjlzottságl
felelős elvtársakat, va'amint a'z űzeA Szegedi Honvéd SE motoros szak tíT'rkPzö motorosversenyen az ország
tni békeb'Zot tsrtgl
titkárokat.
hogy osztá'ya vasárnap délután 2 órai ké/- legjobb salakmotoros"!: Léva? L'oni.
tar,, Kramfardt, Per-ge Po'gár Moi19-én, pénteken délután 5 órai kez- r'ettel országos, nietíhívásos,
s-lak
dettél a Városi Rékebtáottság termé oáiya motöt'osvérsenyt rendez ez új t.ár. Schulclí—Sugiir, Ferenczi veíznrjt
ben (Széchenyi tér 11.)
értekezletet Honvéd stadionbán. A nagyszabásúnak rész*.
•ártunk. Tekintettel az ügy fontosságára, minden munkatárs megjelenéVasárnap S í . Lokomotív—Ceglédi Lokomotív
sére feltétlen számítunk.

NB L - e s mérkőzés S z e g e d e n

MSZT HIREK

Az MSZT Belváros III. alapszerveA Lokomotív sportpálván vasú: nap
zete szeptember 20-án, szombaton es- déiUtán fél 4 órai kezdettel tartják
te ű órakor taggyű'ést tart; melyre meg a Szegedi Lokomotív—Ceglédi Lo.
meghívja tagtársait. Egyben fülkéin al komotív NB É-es labdarugó mérkövezetőség a tagokat, hogy hátralékos
tagdíjukat, haladéktalanul
rendezzék
és tagkönyveiket újakra cseréljék át.
SZAKSZERVEZETI

HIREK

A MÁV nyugdíjasok
szeptember
13-án délután 3 órakor a Rókus ti.
pártházban,
Kossuth Latos sugárút
52. szám a'att békekisgyíüést tartanak. Minden nyugdíjas sa'Ját érdekében jelenjen meg.
CÉLLBVÉSZET

Második Békekölcsön

tt

A Szegedi Textilművek SzHSz szervezete 'lövészversenyre hívta kl Szeged nagyobb üzemeinek SzHSz szervezeteit. A versenyt. l'4.én
(arlották
n.eg a Szegedi Lokomotív lőpályán.
.amelyen a Szegedi Kender, Újszeged!
Kéllder és Lenszöyö, a Ruhagyár és a
Konzervgyár versenyzői vették részt.
Eredmények: férfi egy'ni'
1. Ba'i
Imre (Textilművek: 229, 2. Csanádi
feéá'zs (Textilművek) 221: 3. Pósa Játu OS (Textilművek) 204. Férfi kezdő: 1.
i sztal Ferenc (Szegedi Kender) 83:
2 Liabineczki Antal (Sz. Kender) 79:
3. Berta István (Ujszegedi
Kendéi)
18. Női egyéni: 1.
Szilágyi Mária
(Teyiilmüvek) 60; 2. Magyar Rézsa
.Textilművek) 57; 3. Sebő Lajos (Sz.
I'cuder) 56, Csapatversenyben a haladóknál első vr Textilművek, kezdők
versenyében első a Szegedi Kendér
csapata.

1

zést. Előtte fél 2-kor Sz. Honvéd If—
( Jsz''«edi VI- megyei I. o. ba'jnok!
mérkőzés kerül lejátszásra,

CsapatösRzeál'ft-ás: HSE:
Palásti,
Szombaton Svájc—Magyarország v#o- r
j1 Endret'i R bicsáv. Gulyás. Czap. Mo.
qalotf labdarugó mérkőzés
rényl Cs. Kovács. Kiss, Nagy, F-v-aSzombaton délut.án Bernben ke- r-'á. Szépfalusi Sz. Lendü'.et: Takács,
rti! lejátszásra
Svájc—Magyarország "• 'dai, Papp. Némstii 8'enszki. Hulí'ogatott labdarugá:
mérkőzés.
A gv'di és Juhász.
A szele.időtien
mérkőzésre a köve'kcző tizenöt játé- nem .Vakulhatott k! magas szjnvonakos utazóit el, akilcből kijelölik
az IV. Játék, ar pályán inkább küzde'em
együttest- Groslts C.ellér
Buzártszki, volt. A fendü'et a mezőnyben
nem
l.óránt,, lanios, B'irzsei,. Bozsik, Za'- bírta hárítani a Honvé-t erős lefité
j.ariás Kovács I. Budai I I , Pa'otas, Su't. A Honvéd vlobb formában Ját
l uskás, Kocsis, Czibor és Hidegkúti. szőtt é s a L"ndú et csak az elsf és
i a harma'dlk játezms végén vi.t egyenFELHÍVÁSI
ellenfél. Jó' Hátszoftek' Gu'yás (a
utezönv legjpb'ita). Endrefl, Czap Pa\ Vfzisport Társadalmi
Szövetsége lásti,
Németh és Papp.
felhívja az 1952.
szeptember 28-án
dé'utáü 3 órakor rendezendő verseny
Bp. Honvéd—Sz. Honvéd 125:93
résztvevőit hogy megbeszélés végett
szeptember 21-én. délelőtt l i órakor | A Budapesti Honvéd! férfi kosárlabaz időjárásra való (tekintet nélkül a da csabata kedden éste a
Szegedi
H( ke-fürdőházban Jelenjenek meg.
r Honvéd kosarasaival mérkőzót, és
Az Sz. Honvéd nyerte a röplabda ! h iromharmados edzőmérkőzésen 125:
9.7 arányban fölényesen győzött. A
rangadót
szegedi csapat az első két harmadban
Tegnap délután
tartották meg a (43:32, 39 32) Jól tartotta magát, a
Honvéd stadionban
háromszáz néző
előtt, Marlíovics vezetésével az
Sz. h irmadik harmadban azonban a négy
Honvéd—Sz. Lendület röplabda rang- magyar vú'ogafott játékossal Játszó
adóját melyet 3:0 aránybim az Sz... r;p. Honvéd nagyobb állóképességévé'
1T invéd nyert meg.
nagy fölénybe kerülj.

EGY DRŐTSZÖRÚ oorokfoqé kutya el- FEKETE férfi télikabát, sovány terveszett (fehér, Zsazsa-névre hallgat). metre eladó. Hajcsy-Zs. u. 13. Szabó
x TEHÉNTARTÖK figyelmébe! A kö- Kérjük Lenin u. 9. alá
visszahozni. üzlet.
telező sjlózasra a
kivetett
tengeri Ptit-tr
szárat, takarmányszénát n
Csongrádi KONZERVGYÁR vesz haszná't abroncs- EZER drb nagyméretű tégla eladó.'UJ.
szeged, Füri ir. 33.
SU'gártVt végén lévő sllóyödörhűz reg. ! köpenyt, méret 5.50x16.
1
fehérneműt
gel 7 óTJól délután 4 óráig irzorntá |. BŐRKABÁTJÁT most
foRtesse, Javft- OYÖGYriASTíQTÖT. fűzőt,
szállítsák be, felelősség terhe melleit. fffsa Csordás bflrruírtkészitö mi-sfer- készít hozoft anyagból is Pauluszné.
rid-i, Szent Mik'ús u. 7.
| Kűfcsey u. .3.
El.ADÖ te:i háló,
mübúfor, világos GYERMEKKOCSI eladó. Lenin u. 16.,
DÉL MAGYAROKSZAG
fotelágy kitűnő karban. Pusztaszeri II. emelet 11.
politika, napilap
u 23.
vilfa-nyóra, 16—18
riUTOROZOTT szobáf kétesünk, te .o- ' ELADÓ leszámoló
Fele!Ő9 szerkesztő éa kiadót
tőTeg
Belvárosban. Chnek-et: Dá'ma évesnek használt öltöny, 43-as csizZOMBORI JÁNOS
ma.
Hétvezér
u.
50.
gyarország
kiadóhivatalába
kérjük
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
loadn-í.
Szerkesztőség Szeged Lenm-u 11
P.LADö príma koksz kandir'lő, ebődiőreieron. 35—35 és 40—80
túfor. gyermekszék. vasalt nagy lá14 ü 9 ö n
v o n
a
t
da, képkeretek. Újszeged, Parajdl u.
Kiadóhivatal: Szeged Lenln-u
!. szám.
Telefon: 31—16 é 9 35—00.
Budapestre szepl. 28-án. RészELADÖ rekamié, lószőr párnázású. Kivételi Jegy ára 59 Ft. Je enlgyó u. 1. l f em. 6.
kezní lehet
23-án T6 éráig.
Csongrádmeg4'e1 Nyomdaipari
.iÖÁLLAPOTBAN lévő samottos káiyh.i
IBUSZ-nál Klauzál tér 2.
Vállalat. Szeged
e'adó. Érdeklődni 8- 12-ig.- Szent Ist,
Felelőé vezetőt VIBCZO Gvőras A- ván téfi J-fi P l aBL- -A. ártó.

