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A terv túlteljesítésének segítője
a Gazda-mozgalom
' Amióta a Gazda-mozgalom elterjedt hazánkban s Gazda elvtárs
kezdeményezése ezreik és tízezerek
mindennapos feladata le t, azóta az
anyagtakarékosság egyik legegyszerűbb módjával, a hulladékok gondos
felhasználásával sokmillió forintot
takarítunk
meg népgazdaságunknak. Ma már nincs a termelésnek
olyan területe, ahol a munkások és
mérnökök ne törnék fejüket: hogyan használják fel a hulladékokat,
hogyan takarékoskodjanak minden
gramm anyaggal.
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gendő körülbelül 80 darab vízmérő
beszereléséhez. Ugyanitt a színes fémekkel való takarékossági mozgalom is komoly eredményre vezeteti,
2000 forintot és 57 kilogramm bronzot takarítottak meg az elmúlt évben a hulladékanyagok felhasználásával.
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LEVELEZŐINK JELENTIK:

II szegedi üzemek dolgozói a december 21-3 felajánlások
valóraváltásával harcolnak az évi lerv túlteljesítéséért

Közeledik december 21.. Sztálin elvtárs
születésnapjának
év- már többen tefljesiteiték. A
fordulója. A fogadalmak, amelyek e nap tiszteletére
elhangzottak, raelletési csoport
vállalta,
hogy
bizonyítják
szocializmust
építő
dolgos
népünk
szeretetét
a
december l-ig a terv-területet 1(0
hős szovjet nép, annak
vezetője, Sztálin elvtárs iránt.
A lelajánszázalékban leköti.
Ezideig
vállásokból és azok
teljesítéséből
a hála és szeretet sugárzik.
Napja:
lalásukat
103.3
százalékban
t°ljes
inkban már a munkások
kiváló teljesítményeiről
számolnak
be
A termeltetési
csoporton
levelezőink.
Uj győzelmek
születnek üzemeinkben.
A dolgozók ez- tették.
Hamis képet nyernénk a Gazda- rei és tízezrei Rákosi
ért
el
elvtársnak , adott szavuk teljesítésével
kö- belül igen jó eredményt
mozgalomrói Szegeden, ha csak egyszöntik a nagy Sztálint 73. születésnapja
alkalmával.
Nagy
Sándor
körzeti
felügyelő,
aki
oldalúan az eredményeket néznénk.
ezideig felajánlását 125 százalékra
Nemrégiben a Ruhagyárban lö'tént,
azon igyekszik, hogy mihamarabb
A Szegedi Vízteljesítette'.
hogy Kovács Erzsébet elvlársnő fitúlteljesítse vállalását.
Az irodaéa C s a t o r n a m ű v e k
gyelmezetette az egyik dolgozót; viA begyűjtési csoport azt vállalt.;,
gép osztály 119.6 százalékra teljeAz anyaig!akarékosság húsává, vé- gyázzon, mert sok lesz a hulladék.
sitette
tervét,
a
6okszorosíló hagy féléves tervét december 21-re
dolgozói
napról-napra
fokozzák
révé vált dolgozó népünk többségé- Kovács elvtársnő azt a választ kaprészleg 115, re.
teljesíti. Tervteljesítésükben
már
nek. A cipőgyárakban a szabász ta: „Nem kell félni, úgyis felhasz- munkateljesítményeiket, hogy deVájasd! Nagy Károly
esztergágondolkodik, hogy a lehulló dara- náljuk". Valóban felhasználták a cember 21-re tett
felajánlásaikat lyos két újítás kivitelezésének be- a 80 százaléknál tartanak. A bebokat mire használhatja fel. Az esz- hulladékot, de több le't a munka és teljesítsék. Az eddigiek során is fejezését
decemvállalta.
Felajánlását gyűjtési felelősök közül
tergapadoknál, a présgépeknél a sa- drágábban állították elő az árut. már kimagasló eredmények
Somoszü- 140 százalékra teljesítette. Vállala- ber 21-re tett felajánlását
tupad melleit a tervek túlteljesíté- Szocializmust épílő dolgozó népünk- lettek. Az esős időjárás
ellenére, tunk dolgozói 16 ezer forint értékű gyi István eddig 96, Bodor Mihá'y
nek
az
a
feladata,
hogy
minél
olséért harcoló munkások ezernyi ölSzécsi
József többlet munkát vállaltak december 88 ós Enigi József pedig 80 százalettel járulnak hozzá, hogy a le- csóbban, minél kevesebb anyag fel- Terhes Béla 153,
21.ig és eddigi jó
munkájukkal lékra teljesítette.
hulló vasdarabokat is felhasználják. használásával, minél többet és mi- 131, Vetró József 164, Mári János már 11.350 forint többlet
munkát
Sajó Gyula
A hivatalokban a papírlapok mind- nél jobbat gyártson. Éppen ezért, 131, Páífi Gyula I. pedig 143 szá- teljesítettek.
két oldalára írnak. Ami ezelőtt hul- amikor a Gazda-mozgalom jelentő- zalékot ért el. Ezekkel az eredméSirokmdn
Sándor
A M ű k ő és C e m e n t i p a r i
születésladék volt, ma a termelésben az ségét és fontosságát hirdeijük, szem nyekkel Sztálin elvtárs
Vállalatnál
áruk gyártásánál, az irodákban az előtt kell tartanunk az anyaggal napjára te<t felajánlásaikat
már
A Szegedi Gőzfűrész
takarékosság
jelentőségé', túlteljesítették.
adminiszlrációs munkáknál jól fel- való
szerdán bókegyülést tartottunk. A'
amelynek egyik feladata, hogy mihasználható anyaggá válik.
A felsorolt nevek, üzemünk élen- dolgozói novemberi tervüket 27-án dolgozók közül 6oka.n felszólaltak.
nél kevesebb hulladék legyen.
járó dolgozói.
De egyre
több délben befejezték! Ezzel a kitűnő Az emberrablók és felbújtóik,
Terveket készítettek Igen sok
n
munkatelje- eredménnyel két és félnapi előny- Tito-banda ellem fejezték ki
üzemben a hulladékok felhasználáMég nagyon sok helyen találunk munkás zárkózik fel
gyűsítményeik
növelésével
az
élensára. Számos újításon, észszerű ja- üzemekben
re
teltek
szert,
ahhoz
a
nagy
felolyan
anyagrészeket,
löletüket á felszólalásaik során és
vaslatokon keresztül ért el a Gaz- amelyek elkerülhetetlenül hulladék- járókhoz és minőségi munkájukat ajánláshoz, amelyben
vállalatunk hangoztatták, hogy mindent elk'M
da-mozgalom olyan nagyjelentőségű ká válnak és ezek nincsenek • min állandóan emelik.
dolgozói megfogadták, hogy
de- vetnek, hogy méltó választ adj
Szűcs Józseí
eredményeket, amilyenekkel
már denütt felhasználva. A Szegcdi Cicember 21-re teljesítik
éves . ter- nak az ellenségnek.
Elhatároztá*,
több mint egy éve büszkélkedhelünk. pőgyárban kisebb bőrökkel — tüvüket.
A jó eredményekhez már hogy a Bécsi Békekongresszus ti-;«
A lemezvasakat, a bőröket már úgy zelnek. Nem igaz, hogy a bőrhuleddig i 6 jelentősen
hozzájárulnak teletére november 27-től 8
A Szegedi F i n o m m e c h a n i k a i
naszabják ki, úgy vágják le, hogy a ladékokat ne tüdnák
a dolgozók kitűnő teljesítményeik, pos békeműszakot tartanak,
Javító Vállalat
felhasználni
hogy
lehulló darabokra is számítanak, valamilyen formában. A Dorozsmai
kel. A keresztfűrészesek közül Da_ ezzel is elősegítsék tervünk n-iamelyekből cipőrész, vagy géprész Pamutszövőben többször két-három- dolgozói december 21-i
136 előtti befejezését és
felajánlá- róczy Jánosnak ezideig már
köszöntsük
lesz. Ami eze'.őtt hulladék volt az száz méter fonalat selejtbe dobnak, sukat, Sztálin elvtárs iránt érzett százalékos
átlagteljesítménye van Sztálin elvtárs 73. születésnapját
ma már nyersanyag, egyéb áruk el- amelyből liárom-négy
üzemrészben
centiméter hálával, szeretetlel s boldog öröm- és ugyan ebben az
Fogas Ferenc
csőverá,
eddigi
készítéséhez.
ért teljesítménye 150
Vál- Széles Mihály 129 százalékot
vásznat készíthetnének.
Az ilyen mel igyekeznek teljesíteni.
százalék volt.
el.
A
körfűrészesek.
közül
Tóth
lalatunk
különböző
osztályai
ko,.Tiz napig
állok
békeőrséget,
A mozgalom szélesedésével egy ült hiáhyo-sságok löbb helyen megmu- moly, jelentős
felajánlásokat tet- Pál Imre 144, Hódi Ferenc II. 172, hogy megmutassam
szeretetemet
járt a huíladékanyagok felhasználá- tatkoznak, amelyeknek felszámo'ú- tek Sztálin elvtárs
születésnapjá- Erdei István 122 százalékra növelte Sztálin elvtárs iráni és 165 száz i_
sának a fejlődése. A Szegedi Ken- sa elengedhetetlenül szükséges ah- ra. amelyek
közül a számológép teljesítményét, túlteljesítették válderfonógyárban például a szövé- hoz, hogy tervünket teljesítsük, il- osztály 125 százalékos felajánlását lalásaikat* A léchasítók közül Vi- lókra növelem teljesítményemet. •
— jelentette ki. Dávid József c síszeti hulladékfeldoigozó géppel nem- letve túlteljesítsük. Ezeken a he eddig már 130
százalékra teljesí- rág Pál is túlteljesítette felajánlá- verő eddigi 160 százalékos teljesítcsak az üzem hulladékait, hanem lycken a dolgozók már számo-s ja- tette. Ezen az osztályon kimagasló sát 167 százalékos
teljesítményé- ményére felajánlotta, hogy a b. más üzemekben lévő szövészét i hul- vasatokkal éltek a hulladék felhasz. eredményt ért el
Juhász Mihály, vel.
keműszak alatt 180 százalékot ér
ladékot is feldolgozónk. Gépeket, n&lásár'a vonatkozóan, de nem ka- aki 135. Horváth Imre ped'g 133.2
' > 1
Barát János
el.
szerszámokat szerkesztetlek az üze- rolták fel eléggé kezdeményezései- (százalékra teljesítette
normáját.
mekben a hulladékok felhasználá- ket. A vajháti kendergyárban is
, Csurgó Gizella bérelszámoló felO
o
n
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r
á
d
B
é
k
é
a
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A
motorlekercselö
osztály
azt
sára, hogy minél több anyagot dol- ott, fekszik a dolgozók lábai előtt
ajánlotta, hogy soronkívül
minBorforgalmi Vállalat
hogy december
21-ig
gozzanak fel,
takarékoskodjanak. szétszórva, elhullva a pozdorja kő- fogadja.
den nap kimutatja a
békeműszak
106.2
százalékra
emeli
teljesítméUgyancsak a Szegedi Kenderfonó- ző; t a kender, a kóc, amit fel tudközül
Sztálin
elvtárs napi eredményeit.
nyét. Eddig 105.3 százalékot ért el, dolgozói
gyárban az asztalosok, a villanysze- nának használni.
születésnapjára tett
fogadalmukat
s
az
osztály
valamennyi
dolgozója
Szalma
Ferenc
relők, a kovácsok, a hegesztők és
Üzemeinkben ne csak" a hívő plaaz ácsok, a gyár terülelén lévő bontásokból kikerülő anyagokat javít- kát vagy jelszó ösztönözze a dolják és ú j r a felhasználják. A ková- gozókat a Gazda-mozgalomba való
hanem
minden
csok 60, az asz'alosok 70 százalék- bekapcsolódásra.
ban hulladékanyagból
dolgoznak. hulladék gondos felhasználása és az Á „Termeli ma többet, mint tegnap" jelszó megvalósításává!
Mindezeknek
eredményeképpen a eredmények serkentsék, lendítsék az
Gazda-mozgalom a Szegedi Kender- anyagtakarékosságra. Egy pillanatra teljesítik december 21-i felajánlásukat az Üjszegedi Ládagyár
pártunk
fonógyárban októberben 36.937 fo- sem szabad elfeledkezni
rint megtakarítást eredményezed. A felvilágosító szaváról. Horváth Mardolgozói
Vezetőség
Szegedi Gyufagyárban a fahámozási ion elvtárs a Központi
júniusi
ülésén
a
népnevelő
munhulladékok
felhasználásával
.—
Mint minden régi tárgy, megszo- ezelőtt az Üjszegedi Ládagyárban. valósífásáéri s azon a napon 140
ezeket
amit a farostkísérleti üzemnek ad- kánk feladatairól szólva.
kottá vált az Üjszegedi Ládagyár- Alig zárul le egyik versenyszakasz, százalékot értek el. Ilyen munkáták át —, 21.905 forint megtaka- mondotta:
máris újabb vetélkedésbe kezdenek val érték el hogy ma niáf
rítást értek el. A festőgépeknél ke„Az ötéves terv végrehajtása egy- ban, az öreg, fekete versenytábla. a brigádok. így volt ez a n-ovember
letkező mosogató víziből visszanyert értelmű a szocializmus szilárd alap Több hónapja áll már a gyár be- 7-i felajánlások teljesítése ulán is. 53 napos
lercelőnnyel
kénantimon import festőanyag érté- jainak
megépítésével
hazánkban. járatánál s szinte kiabálja
hagy A hasító szalagfűrésznél két össze- dolgosnak
ke 1280 forint. Ezl egy év alatt ta- Jobban nveg kell világítani az idei bch'íkkel a gyár munkásainak napi kovácsolt brigád dolgozik. Régi briés idő előtt leljesíte ték ezévl tervü
karítót iák meg.
döntő tervév fő célját: ez az alapgádok. összeszokottak.
ket A verseny nyilvánossága, &
szén. vas, teljesítményét. Ilyenkor, hónap véMindezek csak rövid példák azok- anyag bázis, vagyis a
szemléitelő agitáció ösztönző erőolaj és villamosenergia-terme'és ki- gén. már sok számot olvashatunk
is egyek,
ból a hatalmas eredményekből, ame- szélesítése, továbbá a gépgyártás fo- rajta. Nem csoda, minden munka- A versenyben
ként hat rz új, nagyobb erednie
lyeket a Gazda mozgalom eredmé- kozása".
illetve
egymással
versenyeznek. nyékért fo'.ytalotl harcban. Az élen
nap
teljesítménye
ott
rajzolódik
a
nyeképpen, a hulladékanyagok felolyan
Egyszer Bata Józsefék, máskor Né- járók példáján lelkesülve
krétával írt szá- vé Elekek a versenykihívók. Utóbb, eredményt értek el a Ládagyár dolHa minden hulladékot felhaszná- kockába, fehér
használásával értünk el. De még kiaknázatlan, hatalmas lehetőségek lunk, még az apróbb-cseprőbb dol- mokkal. Este még üres a napi koc- november 7 re Batáék voltak a kez- gozói, hogy elmondhatják: három
állnak a hulladékfelhasználás terü- gokat is, ha takarékoskodunk egvka, de reggel már minden brigád deményezők.
A feltétel a
selejt hónap óta nincsen egyetlen olyan
vassa1,
letén. Takarékoskodnunk kell min- cgv lapát szénnel, darab
csökkentése, a munkaidő teljes ki- dolgozó sem közlük, aki 100 száza
előző
napi
teljesítményét
közli
a
den alapanyaggal, külföldről beho- akkor az épülő, szépülő új, gyá- tábla az üzembe érkezőkkel.
így használása és a gépállás csökken- lékou alul teljesítene.
kohóink, olaj
tése volt. Nemcsak kezdeményezők
zott anyaggal, amelyeknek beszer- raink. erőműveink,
kátjaink. amelyek majd csak hol- megy ez napról-napra, hétről-hétre, voltak a Raláék,
A „Termelj ma többel", mint !eghanem elsők is.
zése súlyos forintjainkba kerülnek. nap ontják dolgozó népünknek a
gépiesen, de még seni adatta el ez Adott, szavuknak becsülettel teltek n a p " jelszó megvalósítását mutatja
A Szegedi Víz- és Csatornamű/ viUamoscnergiát. a vasat,
hama- a gépiesség a dolgozók érdeklődé- eleget, s mint a nemes vetélkedés az elmúlt három hónap eredménye
Veknél a szerelőbrigádok elhatároz^ r a b b elkészü'nek és megelőzve az
boldog győztesei már október 22-én az Üjszegedi Ládagyárban. Auguszlak hogy a forrasztásoknál össze- időt győzelemre visszük a tervel sét a tábla iránt. Szinte valameny- 26 napos tervelönyt értek el.
tusban 103.5 százalék Volt az üzem
gyűjtik a legapróbb elcsöpögésbJi és elláthatjuk ezeket a békeműve- nyien azzal lépnek be a gyár kamár
Az öreg versenytábl'a előtt nap, tervteljesítése, szeptembe'ben
származott hulladékot is, a forrasz- ket alananvagokkal. A Gazda-moz- puján:
büszkélkedhettek
mini nap büszkén álltak meg a Ba- 108.2 százalékkal
ló ónt, amit csak drága valuta árán galom kiszélesítésével, a jó gazda
tudunk beszerezni. A III, negyedév gondosságával tehát használjunk fel „Mii ériünk
el tegnap ?"
ta-brigád tagjai, néha körül is néz- s ezen az eredményen lelkesülve, okvégén 199 forint értékű ilyen hul- minden hulladékot, tervünk túlteltek.
vájjon nézi-e valaki őket, a tóberben már 113 6 százalékot étA jó öreg tábla a normafelelősök
ladékot gyü'.öttek össze, amely ele- jesítése érdekében.
győzteseket. Nemcsak magukat, ha- lek ei. A Sztálin elvlárs születésés Hegedűs Antal elvtárs
jóvoltánem másokat is seiken'ett az ered- napja tisz'eletére indítóit versenyból állandóan közli az eredményeményt közlő, a versenylábla. Ha va- ben évi tervük befejezését vállalták
ket. És ezek az eredmények mindecember 21-re. A fogadalom órálaki sietségében elfelejtené olvasni
Tól-órára valósul meg, ahogy csökden nap érdekesek, hisz kétkezük
a legújabb eredményeket reggel,
ken a i r p o k száma, ami még deamelynek
Pénteken délelőtt megkezdődött A konferencián többszáz magyar- munkájának gyümölcse,
csupán egykét negyedórát
veszít,
Budapesten az EFEDOSZ székház- szakos általános és középisko'ai ta" díja a havi kétszeri fizetésnél pú- mert még a reggeli órákban a han- cember 21-ig van hátra, úgy emelkedik a tervieljesítés száma, sőt még
posra tömi a pénztárcákat.
ban a közoktatásügyi minisztérium nár vesz részt.
gos híradó is közli az eredményeket, fokozottabban, mert november 20-ig
—
Nem
könnyű
pénz
ez
—
szokA bevezető előadást Kovács Jóés. a pedagógus szakszervezet által
így értesü'tek a Sán'a rakodó-bri- már e havi tervüket 113 Százalékra
megrendezett
kétnapos
országos zsef közoktatásügyi miniszterhelyet- ták mondani^a Ládagyár dolgozói. gád tagjai is e'élményükről és in- teljesítették. Minden bizonnyal foga— Igazuk is van, nem mannaként
nye'.vtanitási konferencia, mely a tes tartotta „Anyanyelvünk tanítá- hullik ez a pénz. Kemény munka, dullak harcba előző napi teljesítmé- dalmuk v,lóra váltásával ünneplik
magyar nyc'vfan iskolai tanításéval sának helyzete és feladatai" cím- nemes verseny eredménye. A ver- nyük túlszárnyalásáért, a „Termelj az Üjszegedi Láda gyúr dolgozói deseny meghonosodott már
évekkel ma többet, mint tegnap" jelszó meg- cember 21 ét.
kapcsolatos feladalokkal fog'alkozik; mel. (MTI)

Országos nyelvtanítási konferencia
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A P a p r i k a f e l d o l g o z ó Vállalat pártszervezetének taggyűlése m u t a t j a :

A p á r t t i t k á r beszámolója
Otí ültek sorban az asztalok mellett és figyelmesen hallgatták pálttitkáruk beszámolóját. Jelen volt a
tagság 80 százaléka. A hiányzók e
délutáni műszakban dolgozlak olyan
helyen, ahol nem lehetett őket leváltani. Nem akad a párttagok között o'yan, aki hanyagságból távolmaradt volna a higgy ülésről —
mondja a titkár elvtársnő. A párlesoportvczelők, népnevelők jő eiökészílő munkáját bizonyltja a taggyűléseken vailó megjelenés és az, hogy
n tagok mindig felkészülve jelennek
meg a iggyűléseken. A Paprikafeldolgozó párttagjai tisztában vannak
a taggyűlések jelentőségével, azz t,N
hogy n taggyűlés a kommunisták tanácskozása, azoké a kommunistáké,
akik — mint Rákosi elvtárs mondta
— mindenért felelősek, timi ebben
az országban, üzemükben történik.

iknak. Megbírálta többek között Sümeghi Júlia szt hánovista elvtársnőt, aki a kerületi pártszervezethez
van beosztva népnevelő munkára és
nem végzi el lelkiismeretesen a reá
bízott feladatot.
Részletesen foglalkozott a párt
csoportvezetők munkájával is. Rá
mutatott arra, hogy bár a párlcsoporlvezetök többsége jó munkát végez, mégis hiányosságok mutatkoznak U tagdíjfizetésnél. Előfordult,
hogy egyes eiviársak csak 22-én fi
zették be tagsági díjukat. Egyes
pártcsoportvczetök
munkájában,
mini Szórádiné elvtársnőnél, jelentős javulás mutatkozik. Ezzel szemben keményen megbírálta Engi elvtársat, akit bár többször figyelmeztettek, bírálták hanyag munkája
miatt, mégsem végzi lelkiismeretesen pártcsoportvezetői teendőit.

Az oktatási m u n k á r ó l

Az oktatási munkáról szólva elmondotta hogy az alsófokú oktatásokon jó eredményeket érnek el. Hiányzó ezekein a szemináriumokon
csak elvélve akad és a hallgatók
felkészülése, a propagandisták előadási módszere is jó. Hiányosság
mutatkozik ellenben a felsőbb oktatásra járó elvtársaknál, akik nem
járn.ik el pontosan a konferenciákra. Legutóbb a Párttörténet
első
évfolyamáról hatan hiányoztak. A
titkár elvlársnő pedig, mint mondta,
maga is figyelmeztette ezeket az,
elvtársakat az oktatáson való megjelenésre. Beszélt a kongresszusi
anyag tanulmányozásának jelentőségéről. — El keli érni — mondta —,
ne legyen egyetlen hiányzó sem a
következő nyolc hét alatt. RámutaIqttj hogy n dolgozók politikai fejlődésének eredményei
tükröződnek
A pártcsoportvezetők
vissza a termelésben. Az elmúlt hónapos 103 százaiékos teljesítményt
munkájáról
ebben a hónapban 109 százalékra
Bálóné eivtársnő beszámolójából emelték,
azonban kitűnt, hogy vannak hiányosságok is n munkában. Egyes A d e c e m b e r 21-i felajánlások
párttagok, sztahánovisták a termelésben élenjárnnk ugynn, de a pártA beszámoló befejezésével elsőmunkából, társadalmi munkából ki- nek Danyl elvtárs, az egyik, pártvonják magukat. Ezen a vonalon csoportvezető kért szót. Elmondotta,
nem mutatnak példát dolgozótársa- hogy a politikai iskolák
hallga-
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A DISZ feladata a kádermunkában

a parttagok felelősnek érzik magukat mindazért,
ami üzemükben történik
/— A Cttmagolóban van a taggyűlés — mondta a Paprikafeldolgozó
Vállalat portásn — olt, ahol ég a
villany. — Az épület többi ablakai
sötétek voltak, csak egyodül a .csomagoló ablakai világítottak, jelezve,
•hogy ide gyűltek össze a párttagok
megbeszélni munkájukat, az előttük
álló feladatokat.
A nagyierem nem Is úgy nézett
kl, mint ahol fél órával ezelőtt még
lázasan folyt a munka. Mindenült
rend, tisztaság, csak az asztalok
pirosra festődött lapja és a fal melleit sorakozó, paprikával telt zsákok bizonyították, hogy paprikával
dolgoznak ebben a toremben is. A
dolgozók különös goriddai takarítottak erre a napra, hogy külsőleg is
kifejezzék, mit jelent számukra a
taggyűlés.

1952.

A

D I S Z-t tevékenységében
munkásosztály gyfíze me s világnézete: a marxizmus-leninizmus vezérli. örököse és tovább'erjesztője
Petőfi ifjúságának, az 1919-es proletá[-forradalom ifjúmunkás harcosainak és a fasiszta elnyomás ellen
küzdő kommunista ifjúsági szövetség hősi hagyományainak. A DISZ
feladata, hogy minden területen a
párt legjobb segítője legyen; a
Szovjetunió iránti hűségre, pártunk,
Rákosi elvtárs és hazánk forró sze.
retetére és védelmére; munkában és
tanulásban példamutatásra, helytállásra, s az ellenség elleni izzó gyűlöletre nevelje az ifjúságot,
E feladatok
megvalósításának
feltétele és központi kérdése a
fiatalokkal való gondos foglalkozás, a fiatalok állandó ne.
velésc.
Sztálin elvtárs sokszor hangsúlyozta, hogy az i f j ú s á g a leghálásabb talaj a jövő építése számára.
Ehhez azonban szükséges, hogy a
fiatalokat munkaközben — a fel
adato-k végrehajtása közben — rendszeresen segítsük, neveljük. Kísérjük figyelemmel fejlődésüket és
bátran léptessük elő az arra érdemes fiatalokat. Ebben a munkában
a DISZ ért el eredményeket. A Sze
ged városi DISZ bizottság példáult
állandóan foglalkozik a párttól ka
pott káderekkel. Rendszeresen tart
a DISZ-bizottság aktíva értekezleteket, ahol konkrét
feladatokkal
bízza meg az elvtársakat, s ellenőrzi munkájukat. Elmondható ez a
makói járási DISZ-bizottság munkájáról is. Ugyancsak az e r ( ' d m j nyek mellé sorolhatjuk az Újszegcdi Kendergyár DlSZ-bizottságának jó munkáját, amely szívén viseli a DISZ alapszervezetek sorsát
s azok vezetőségével és tagságával
állandóan, rendszeresen foglalkozik.
Ennek a jó munkának az eredménye
az, hogy száz százalékosan résztvesznek a DISZ-fiatalok a munkaversenyben Ezek a példák mutatják a csongrádmegyei DlSZ-szerve.
zetek eredményeit; azonban ezek az
eredmények még távolról sem kielégítőek. A szocializmus
építéséhez
jól képzett, harcos, rátermett fiatalokra van szükség, akik nem hátrálnak meg a legnehezebb feladatok
elől sem. Uyen fiatalok nevelése
magának a DISZ-nek a feladata.
A z S Z K P XtX. k o n g r e s s z u s á n
Malenkov elvtárs aláhúzta az emberek helyes kiválasztásának, a jó
kádermunkának
jelentőségét- Malenkov elvtárs beszámolóját — a
kongresszus egész anyagával együtt
— minden DISZ-tagnak. DISZ-veze.
tőnek tanulmányoznia kell, mert
annuk tanulsága nemcsak pártunkra, hanem a DISZ-bizottságokra, a
DISZ-tagságra is vonatkoznak. A
kádermunka megjavítása tehát Malenkov elvtárs beszéde alapján a
DISZ-bizottságok
és alapszervezetek egyik legfontosabb feladata.
Az ötéves terv teljesítéséért, a
mezőgazdaság szocialista átalakításáért folyó harc és a nemzetközi
helyzet állandó éleződése az Imperialisták háborús készülődései miatt,
állandóan növelik a népünk előtt
ál'ó feladatokat.
Ezek a növekvő feladatok megkövetelik
a DISZ-bizottságok,
DISZ-szervezetek vezetőségétől,
n

tói december 21. liszteletére megfogadtak: teljesen megszüntetik
a
hiányzást és a kongresszus anyagának tanulmányozására míndany.
nyian pontosan felkészülnek. Majd
az elsősorban ülök
közül Kovács
Pálné elvtársnő az egyik
munkacsapat vezetője
emelkedett szólásra:
— Midannyian vegyük komolyan
ezekben a hetekben a tanulást —
mondotta, — mert a kongresszus
anyaga útmutatás számunkra, elsajátítása megkönnyíti fejlődésünket,
Elmondolfa aizt is, milyen gyűlölettel
beszéltek a
csoportjában
dolgozó asszonyok a titóista gyilkosokról, a tárgyalások
anyagának felolvasása
ulán ós azt is.
hogy milyen
megnyugvással, elégedetten vették tudomásul a sajtóból, hogy elnyerték méltó
bünte r
tésüke) ezek a gyilkosok.

H a s z n á l t á k a bírálat,
önbírálat fegyverét
Márki elvtárs, aki nemrég
óta
tartozik ehhez a pártszervezethez,
bírálatot gyakorolt maga
é6
a
többi malomban dolgozó társai felé,
mert ők
sem rendezték időben
tagdíjukat. A hozzászólások szinte
egymásba
kapcsolódlak.
Pollák
elvtárs, a vállalat Igazgatója a de.
cember 21-re fett vállalásokról beszélt, hangsúlyozta, hogy az edott
szó kötelez. Példaként
említette
Csonka Istvánné és Gulik Sándorné elvtársnőket, akik már teljesítették december 21-re telt vállalásukat.
Bírálta Börcsök
Piroskát
és Fehér Feretncnét, akik
megtették ugyan felajánlásaikat, de nem
tesznek eleget adott szavuknak.
A hozzászólásokból
kicsendült:
a párttagok felelőseknek érzik magukat mindazért, ami aiz üzemben
történik.
Helyesen használták
a
bírálat, önbírálat fegyverét,
mely
megacélozza, megszilárdítja a fegyelmet a párton belül.
A hiányosságok, hibák
feltárásával segítséget nyújtottak azok kijavításához és előbbre vitték
pártszervezetük munkáját.
(Szalmáné)

Az ENSZ-kiizgyülés
politikai
bizottságának
november
26~i ütése
New-York (TASZSZ).
November a hírhedt amerikai javaslat
alap.
Az ülés végén Skrzeszewski len26-án az ENSZ közgyűlés politi- tételeit.
gyel külügyminiszter
szólalt fel,
kai bizottságának ü'.ésén arról az
Abesszínia képviselője például
Skrezeszewski rámutatott:
iráni javaslatról tárgyaltak, amely
kijelentette, hogy támogatja az
a koreai kérdésnek a politikai
szerint az indiai határozati javasindiai
határozati
javaslatot,
bizottságban folyó vitája elszalatot kell elsőnek
megvitatni. Az
még pedig azért, mert az makíthatatlan kapcsolatban van a
anrerikal-angol tömb egyetlen képgában foglalja az amerikai jabékéért és a kollektív biztonviselője sem tudott érvet felhozni
vaslat valamennyi alapvető elvét.
ságért folyő harccal.
e jogtalan javaslat igazolására.
Abesszínia képviselője u'án SeLeszögezte:
a vita során
még
A. J. VisinazkiJ, a szovjet kül- kaninová, a cséhszlovák
küldött- világosabbá vált, hogy a
koreai
döttség
vezetője
felszólalásában ség vezetője szólalt fel. Sekanino- háború az Egyesült Államok külmegállapította, hogy az indiai ha- vá rámutatott, hogy a
Szovjet- politikájának egyik alapvető eleme.
tározati javaslat számára az elsőbb, unió határozati javaslata és az
Skrzeszewski a lovábbtakban bíség megszerzésére irányuló
kísér- indiai határozati
javaslathoz előjavaslet durva megsértése azoknak
a terjesztett szovjet módosítások cé- rálta az indiai határozati
Kijelentette: az indiai hademokratikus jogoknak,
amelye- lul tűzik kl a Koreában folyó had- latot.
a
ket alapelvként szögeztek le alap- műveletek
haladéktalan megszün- tarozati javaslat nem szolgálja
okmányunkban és
amelyekre az tetését. Csehszlovákia
küldöttsé- lávolkeleti béke ügyét.
Egyesült
Nemze'ok
Szervezete ge támogatja a szovje' küldöttségHangsúlyozta, hogy a
szovjet
egész tevékenységének támaszkod- nek az 'ndlai határozati
javaslat,- módosítások biztosítják, hogy a hania kell.
\ hoz előterjesztett módosító indít- difoglyok problémáját a nemzetközi jog érvényben lévő. alapelvei
A bizottság oz amcriknl-nngol | ványát.
Az utána felszólaló holland kül- ezerint a lebrövidebb idő alatt
tömb szavazataival elfogadta az
dött támogatta az indiai határozati megoldják.
iráni képviselő törvénytelen ja.
vaslattít. A Szovjetunió, Bjete.
javaslatot,
azzal a módosítással,
A szovjet
módosítások
célja
russzla, Ukrajna, Lengyelország
hogy a haza nem telepített hadi- egyúttal az is. hogy felszámolják
és Csehszlovákia küldöttsége a
foglyoknak az
„ENSZ rendelke- a koreai konfliktust,
egyesítsék
zése alá" — másszóval az ameri- Koreát és hogy a
koreaiak, az
javaslat ellen szavazott.
parancsnokság
ke- Egyesült Nemzetek Szervezetének
Ezután a politikai bizottság át- kai katonai
felügyelete alatt, maguk
teremttért az indiai határozati
javaslat zébe — kell kerülniök.
A holland küldött semmit sem sék meg az egységes, demokratikus
megvitatására,
tudót' felhozni az indiai
határo- koreai államot.
Chile, Peru, Norvégia, Irak
és zati
javaslathoz
előterjesztett
A lengyel küldöttség
vezetője
Svédország küldöttei az indiai ha- szovjet módosító indítvány ellen.
befejezésül kijelentette:
A lentározati javaslatot támogatva
— Ennek ellenére azt mondotta, hogy
gyel küldöttség teljes
mértékben
komoly érvek hiányéban — dicsé- a Szovjetunió küldőtIségének mótámogatja az indiai határozatterve,
reteket mondtak az
indiai
kül- dosító indítványát el kell vc-tni.
zelhez fűzött szovjet módosításokat.
döttségről és batározatt javaslatáról.
Valamennyi felszólaló
hallgatott
Átnyuifoffák a siövelséqi gyűlés elnökségének
arról a szovjet Javaslatról,
hogy
azonnal szüntessék be a
hadmű- a német kérdés békés megoldását célzó nemzetközi értekezlet
veleteket Koreában.
össznémet küldöttségének nyilatkozatát
A. J, Visinszk'j. a szovjet küla
német
döttség vezetője
beszédében eleA német kérdés békés
megol- megoldása érdekében,
előkészítéséhez hamezte ezeket a felszólalásoka'
és dását célzó nemzetközi értekezlet békeszerződés
kell kezdeni,
bebizonyította.
hogy
mennyire nyugatnémet küldöttségének tagjai ladéktalanul hozzá
alakíszükséges az indiai határozati ja- Emonds esperes vezetésével
csü- össznémet kormányt kell
egész
Németországban
vaslaton meglenni azokat a
vál- törtökön
átnyújtották a
szövet- tani az
tozásokat,
amelyekel a
6zovjet ségi gyűlés elnökségének az össz- végrehajtott szabad, általános, közvetlen és titkos választások alapküldöttség
javasol és
amelyek német küldöttség nyilatkozatát.
fejlőnélkül ez a javaslat 6emmit sem
A nyilatkozat megállapítja, hogy ján, a német állam békés
használhat a béke ügyének.
a németeknek a kővetkező célok désének egyik legfontosabb előfelcsaAz amerikai-angol tömbnek
az megvalósításáért kell harcoinlok: a tétele az összes megszálló
kivonása
Némelországból.
ratifikálásának patok
ülésén felszólaló valamennyi kép- különszerződés
az
„európai hadseregről" szólói
viselője dicsőitette az Indiai ha- megakadályozása és a négy nagy- szerződési el kell utasítani, a bonni I
megegyezésének
előtározati javaslatot, amely — mint hatalom
békés és párizsi szerződéseken
ismeretes •— újból felszínre hozza mozdítása a nónret kérdés

hogy sokkal komolyabban foglalkozzanak a kádermunkával,
új akttvák kinevelésével a párt i
számára.
Ezt még nem minden DlSZ-bizoitt
ság lei te magáévá. A Csongrád járási DISZ-bizottság például nem
foglalkozik rendszeresen aktíváival,
nem bízza meg őket konkrét feladatokkal, vagy ha megbízza :s, nem
ellenőrzi s nem megfelelően segíti
munkájukat. A DISZ-bizottság ilyen
munkája oda vezet, hogy a fiatalok;
elszakadnak a DISZ-szervezeliöl.
Milyen feladatok állnak DISZbizottságaink
és
alapszervezeteink
vezetőségei előtt, hogy emelni tudják a kádermunka
színvonalát?
Ehhez az kell, hogy a járási és
városi DISZ-titkár elvtársak az eddiginél tilaposnbban és rendszeresebben törődjenek az alapszervi titkárok és vezetőségi tagok munkájával. Segítsék őket jó tanácsaikkal,
ismertessék meg velük a határozatokat, magyarázzák meg a határozatok végrehaj lúsáriak
útjait ca
rendszeresen ellenőrizzék a határozatok végrehajtását. Épitően, segítöen bírálják a DlSZ-fintalok munkáját, neveljék őket. harcos, a nehézségek elől meg nem hátráló
DISZ-tagokká, s ezzel mind nagyobb
feladatok megoldására lesznek képesek. Szükséges ehhez, hogy
a DISZ-bizottságok és alapszervezetek titkárai, vezetőségi tagjai először is alaposan Ismerjék meg a fiatalokat, munkájukat, életkörülményeiket, magatartásukat,
A fiatalok megismerésének ú t j a a
velük való egyéni foglalkozás. Necsak értekezleteken tárgyaljunk a
DISZ-vezetőkkel és tagokkal, ha
nem hívjuk be őket a szervezetbe,
vagy látogassuk meg időnként otthonukban és beszéljük meg velük a
soronlevő feladatokat. Ilyen módon
megismerhetjük a fiatalok családi
helyzelét és megismerhetjük munkájukat is. A DISZ-bizottságok és
alapszervezetek ilyen módon segítve,
nevelve bátran vonhatják be a f i a talokat a DISZ-nrunkába. Ha egyszer-kélszer a feladatok végp-ehajfása közben meg is botlanak, javítsuk
ki hibáikat, magyarázzuk meg nekik türelmesen hogy a kapott fel
adatot végrehajtani hogyan lett vol
na könnyebb és helyesebb. Ilyen
módon megtanulják és megszokják
az önállóságot.
Fiataljainkban meK van a helytállásra, harcosságra való törekvés és lelkesedés és a DISZ.
vezetők — n párt állandó segítségét kérve — ezt a harcosságot, ezt a lelkesedést a párt szeretetére, a népért való odaadásra, az igazi, honvédő szel.
lemű hazaszeretetre kell átvál.
töztatniok.
Hogy mindezeket a DlSZbizoltságok és alapszervezetek megvalósíthassák. DlSZ-vezetőinikitek állandó n fejleszteniük kell politikai tudásukat és munkájuk alapjává k e l
tenniök a párt ú'mutatásail. í g y
ludják ú j emberekké, az ötéves tervért minden akadályt legyőző harcolókká nevelni n fiatalokat.
Polyák
Judit,
a DISZ Megyebizotlság pol.
munkatársa- •

Oz ,.flP" amerikai hírügynökség is kénytelen beismerni
Van Fleet legutóbbi támadásának összeomlását
Peking (Uj-Kína). Van Fleet tábornoknak a Kumhva-övezetében
megindított
legutóbbi
támadása
olyan
hatalmas
veszteségekkel
járt és olyán elsöprő vereséggel
végződött, hogy az amerikai
főparancsnokság . kénytelen
kissé
fellebbentöni a cenzúra függönyét.
John Randolph, az
„Associated
Press" amerikai hftügynökség haditudósítója
november
19-én a
többi között a
követkeaönet jelenji: ,,A Kumhva
hegylancáér.t
3/ nap óta folyik a harc."
„Szövetséges tisztek, akik katonáikat
kénytelenek ebbe a
mészárlásba belehajszolni, fájó szívvel látják szörnyű
veszteségeiket.
Legjobb tisztjeik
és
katonáik
elpusztulnak."
Lzulán megállapítja,
hogy
a

Megkezdődött

Kumhva övezetében
megindított
támadás eredménye
egész nvás,
mint ami' Van Fleet tábornok várt.
Randolph
hangsúlyozza,
hogy
Van Fleet csak 'gen gondos előkészítés után Indította meg a támadást. de a népi haderők hatalmas fölényével szemben lehetetlen
vott.
Az „AP" tudósítójának
beism'rését mindennél élénkebben
igazolják azok a nemrég fogságba ejtett amerikai
katonák, akik elmondják, hogy a
halálrarémülten
menekülő amerikai katonákat tisztjeik
revolverrel
kényszoritették
vissza állásaikba.
Az
amerikai
hadifoglyok egyértelműen
kijelentik, hogy ez a támadás „valóságos
öngyilkosság" vott.

az 1. országos könyvtáros

Pénteken reggel kezdődött
meg
Budapesten a
Magyar
Tudományos Akadémia
dísztermében
á
falusi, járási, városi, megyei és tudományos
könyvtárak
legjobb
dolgozóinak tanácskozási.
Ezen a
konferencián megvitatják a
ma.
gyár könyvtárügy eddigi helyzetét

konferencia

és irány' szabnak további
feladatainak.
Jánosi Ferenc,
a néomüval :si
miniszter el?ö helyettese
nyitotta
meg a konferenciát.
Ezután Varjas Béla. az országos
Szcchenyi-könyvíár vezetője mondotta el beszámolóját a
maqvur
k ö n w l a r ü g y helyzetéről és feladu.
ttpról.
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A Nagy Októberi Szocialista Farradalom adta meg
a reményt az albán népnek a teljes felszabaduláshoz
Díszelőadás

Albánia felszabadulásának

nyolcadik

évfordulója

'Albánia leiszabadulásának
nyolcadik
évfordulója
alkalmából
pénteken
este díszelőadást
rendeztek
Budapesten
az
Utánia-Iilmszínházban. Az ünnepségen
megjelent
Dobi István elvtárs, a
Népköztársaság Elnöki Tanácsának
elnöke,
Szabó István
elvtárs
altábornagy, a Magyar Dolgozók
Pártja Politikai Bizottságának
tagja, Molnár Erik elvtárs külügyminiszter,
Katona Antal postaügyi
miniszter,
Földvári Rudolt elvtárs, a Budapesti
Pártbizottság
titkára,
valamint
n politikai , gazdasági és kulturális élei számos más vezető
személyisége.
Résztvettek
a díszelőadáson
J. D. Kiszeljov,
a
Szovjetunió
magyarországi
nagykövete,
s
a többi baráti állam budapesti
diplomáciai
képviselői.
A magyar, az albán és
a szovjet
himnusz
elhangzása
után
Majlát Jolán, a Kultúrkapcsolatok
Intézetének
főtitkára nyitotta
meg
az ünnepséget, majd Mihá'.yfi Ernő népművelési
miniszterhelyettes
mondott ünnepi
beszédet.

Mihályfi Ernő miniszterhelyettes
— Azért gyűltünk össze — mondotta —, hogy az
albán
néppel
együtt
megünnepeljük
Albánia
felszabadulásának
8. évfordulóját.
Holnap lesz nyolc éve,
hogy
a
Szovjetunió dicsőséges
hadseregének győzelmes előnyomulása az
albán népet is
felszabadította
a
fasiszta elnyomás alól. Nyolc esztendő óta építik a partizánharcolt,
ban edzett albán férfiak és
nők
a béke
birodalmának e
délnyugati bástyáját.
Ma is
állandó
éber
harci
készenlétben
verik
v'ssza a három oldalról
támadó
nmerikai-bérenc agresszorokat,
a
Tito-fasisztákat, az olasz neofasiszták és a görög monarchofasiszták
.szinte
állandó
provokációit.
S
így
egyik kezükben a védeke.
ző fegyverrel — érik el nagyszerű
, eredményeiket, amelyek az egész
béketábor
büszkeségei,
amelyeknek együtt örül az albán
néppel
czennillió ember.
Mihályfi Ernő ezután a magyar
és az albán nép közötti
kapcso.
latról beszélt, m a j d így folytatta:
Az albán és a magyar nép
kapcsolatai
nem most
kezdődtek,
nagyszerű
történelmi
tradíciói
vannak ennek
a
kapcsolatnak.
500 esztendővel
ezelőtt
együtt
harcolt a támadó hódító
törökök
ellen, Hunyadi János és nagy kortársa, az albán
nép hőse, Szkander bég. Hunyadi János és Szkander bég fegyveTbarátságínak szelleme él ma is a két hépoen, amely
együtt harcol ma is közös fronton,
a béke frontján, a közös ellenség,
a Tito-fasizmus ellen.

Musin Kroi elvtárs
beszéde
Ezután Musin Krol, az Albán
Népköztársaság
budapesti követe
mondo't beszédet,
Musin Kroi beszéde kezdetén az
Albán Népköztársaság és az albán
nép legszívélyesebb testvéri üdvözletét tolmácsolta annak a napnak 8.
évfordulóján, amelyen a dicsőséges
Szovjet Hadsereg és az albán fegyveres erők felszabadították Albániát.
1944 november 29 jelenti a népi
forradalom győzelmét, a feudál-burzsoá rendszer megdöntését — hangsúlyozta a követ. A kicsi, de hős
Albánia végleges elszakadásai a különböző imperialista tömbök befolyásától, végleges áttérését a szocializmus és a béke ú t j á r a .
Csak a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom győzelme adta meg a
reményt az albán népnek, mint
minden más népnek, a teljes felszabaduláshoz.
Közvetlenül az ország felszabadulása után a párt és a kormány
figyelme a háborúokoztn sebek begyógyítására, a
nemzetgazdaság
megerősítésére, a tervgazdálkodásr a való áttéréshez szükséges fettételek megteremtésére összpontosult.

beszéde

Azok a nagy eredmények, amelyeket az albán nép a r á n y l a g rövid idő
alatt ért el — a páxt helyes vezetésével, a
Szovjetunióval
kötött
örök barátsága és a népi demokráciákkal való testvéri együttműködés

alkalmából

szellemében — a dolgozó tömegek
hősies munkájából, erőfeszítéseiből
születtek.
A népi demokráciákkal való testvéri, ba'áti kapcsolatok keretében a
Rákosi Mátyás elvtárs állal vezetett magyar nép és az E n v e r Hodzsa elvtárs vezette albán nép bar á t s á g a és együttműködése mindjobban mélyül és erősödik.
Ma az albán nép az Albán Munkapárt vezetésével, Enver
Hodzsa
elvlárs vezetésével, Sztálin elvtárs,
a Szovjetunió Kommunista
Pártja
X I X . kongresszusának útmutatásait
követve, a béke és a szocializmus
táborának tagjaként, teslvéri barátságban a népi demokratikus országok népeivel biztosan halad boldog,
ú j élete, a szocializmus felé.
Ezután levetítették az Albán Munkapárt tízéves fennállása alkalmából készült „Dicsőség ú t j a "
című
dokumentumfilmet.

0 Jugoszláv Kormány újabb tanúbizonyságéi adta
a Magyar Népköztársasággal szemben folytatott
ellenséges és provokatív politikájának
A magyar

kormány

A külügyminisztérium tájékoztatási főosztálya közli:
A
magyar
külügyminisztérium
november 25-én a jugoszláv emberrablók ügyében a budapesti jugoszláv
követségnek
jegyzéket
adott á t . Válaszképpen a jugoszláv
külügyminisztérium november 26-án
a belgrádi m a g y a r követségnek goromba
hazugságoktól
hemzsegő
jegyzéket továbbított, amelyet minősíthetetlen durva volta m i a t t a
magyar követség visszaküldött,
Ezekután november 27-én a jugoszláv külügyminisztérium
felszólította Kovács József belgrádi ügyvivőt, hogy h a g y j a eJ Jugoszlávia
területét. Ezzel kapcsolatban a magyar külügyminisztérium november
28-án az alábbi jegyzéket
juttatta
el a budapesti jugoszláv követséghez
„A jugoszláv k o r m á n y
tegnap,
1952 november 27-én felszólította a
Magyar N é p k ö z t á r s a s á g
belgrádi
ügyvivőjét, hogy 2Ő órán
belül
hagyja el Jugoszlávia területét.
A Magyar Népköztársaság
külügyminisztériuma
megállapítja,

jegyzéke

hogy a jugoszláv kormánynak ez
az intézkedése
minden alapot és
jogcímet nélkülöző, önkényes lépés,
amelyre a jugoszláv kormány nyilván azért határozta el magát, hogy
retorzió látszatát keltse a m a g y a r
kormánynak azzal az indokolt é3
megalapozott intézkedésével kapcsolatban, hogy a budapesti jugoszláv
ügyvivőt minden kétséget
kizáró
módon bebizonyított bűnös üzelme
miatt Magyarország területéről kiutasítottaA Magyar
Népköztársaság külügyminisztériuma
kormánya névé.
ben a legélesebben tiltakozik
a
jugoszláv kormánynak ez ellen a
nemzetközi kapcsolatuk á'.taánrsan
elfogadott elveit megcsúfoló jogtalan intézkedése el'en és leszögezi,
hogy a jugoszláv kormány,
ahelyett, hogy levonta volna a tanulságokat a jugoszláv hatóságok s z o gálatában áiló emberrabló banditák
nemrég lefolytatott budapesti bűnperéből
ezzel a
lépésével ú j a b b
tanúbizonyságát adja a Magvar Nép
köztársasággal
szemben folytatott
ellenséges és provokatív politikájának". (MII)

Eisenhower kormányának tagjai
Eisenhower — az amerikai monopóliumok ügynöke — az elmúlt
napokban
kijelölte
kormányának
több vezető tagját. A köztársaság"
párli kormányzat s i i n t e kivétel nélkül olyan
személyiségekből
áll,
akik vagy közvetlenül a monopóliumok és trösztök vezető allásaibó'
vagy legalábbis az ezek körül cso
portosuló körökből kerülnek a miniszteri székbe;
Eisenhower már
szeptember 8-i beszédében hangsúlyozta, hogy szükség van
üzletemberekre a kormányban.
Nézzük meg
közelebbről,
kik
azok. altikre Eisenhower az
„új"
amerikai
kormányzat
vezetését
bízza,
A külügyminisztérium élére Eisenhower
John Foster Dulles t.

Charles Erwln

Wllson-t,

a General Motors elnökét
szemídr
te ki.
Az Egyesült Államok ú j igazság
ügyminiszter jelöltje ifj.
Herbert
Brownell, jogász, aki
New-York
egyik legnagyobb közjegyzőségében
dolgozik.
Herbert Brownell egyébként tagja New-York város ügyvédi szövetségének, amelynek alelnöke Dulles.
Nem tartozik közvetlenül a kormányhoz, de a kormányzatban fontos szerepet tölt majd be
Shernian Adams és Harold E.
Stassen
is. Adams Eisenhower „rendkívü :
politikai tanácsadója" lesz.
Aüams-ot — mint az egész, most
uialomra jutó ,,új" klikket — szaros szálak fűzik a nagy tökéhez.
Slássen
ugyancsak a
nagytőke
embere. Eisenhower őt n „Kö'csö
nős Biztonsági Hivatal" igazgatójává szemelte ki és fgv a különböző
amerikai „segélyek" irányítása lesz
a feladata.
Mindebből nyilvánvaló, hogv az
smerika politikai „ ú j vezetői" —
éppen úgy, mint elődeik — a Wa 1"
Street ügynökei, akik a maximális
profit és ennek érdekében egy ú j
világháború
előkészítése céljából
engedelmesen
szolgálják az Egyesült Államok monopóltőkéseit.

a hírhedt háborús gyujtogatót állítja.
Az amerikai kormány tagjainak
hivatalos rangsorában a külügyminiszter után a pénzügyminiszter köA Szovjetunió és a testvéri népi vetkezik. Ennek a tárcának
demokráciák önzeilen
segítségének
George M. Iluniphrey
köszönhető, hogy az 1949/50-e3 kétéves tervet népünk sikeresen h a j - a jelöltje. (Azért jelöltje, mert
a
totta végre. A kétéves terv eredmé- miniszteri kinevezéseket, amelyeket
nyeire, a Szovjetunió és a népi de- az elnök elhatároz, a . szenátusnak
mokráciák egyre nagyobb segítségé- meg kell erősítenie.)
le támaszkodva épül m a Albániában
„Rangsorban"' ezután a hadügykövetkezik.
Eisenhower
a z első ötéves terv. Az első 1951— miniszter
55. évi ötéves terv hatalmas beruházá- erre az állásra
sokat eszközöl a népgazdaság min
den lerüiVtén. Az 1951—55- évi ötéves
lerv beruházási összege 21 milliárd
December 15-íg lebel jelentkezni az építőipari szakiskolára
leket tesz ki. Az ötéves terv eddig
még Albániában soha nem látóit
Százával jelentkeznek a
17—18 jék belőlük. Ezért december 15-Ig
hatalmas alko'ásokat irányoz
elő. éves fiúk a
Munkaerőtartalékok az egész ország
területéről írásEzek nagy részét már az ötéves Hivatala állal
szervezett
építő- ban kérhetik felvételüket a követ,
terv első és második évében üzembe ipari szakiskolára, ahol tíz hónap
kező címeken: MTH Északmagyaris helyezték.
alatt s-aiátíteatiák el a
kőműves,
Igazgatósága,
Miskolc,
Működik m á r a tiranai
Sztálin áce. vasbeton szerelő-betonozó szak- országi
Textiikombinát, a Lenin Vízierömű, mát. A tanulmányi Idő alatt
ott- Hunyadl-u. 26. sz., vagy az MTH
Igazgatósága
a November 7. cukorgyár, a fakom- hont. munkaruhát, egyenruhát, cse. Délmagyarországi
blnát, a dohányfermentáló, a két kély térítésért teljes ellátást
és Pécs, Bercsényi-u. 2. s z á m .
gyapotfeldolgozó, a rlzshán'oió, a havi 344 forint fizetést kapnak.
A felvételi kérelemhez csatoln'
tiranai rádió ú j h a t a l m a s adója, az
Az Iskola 1953. január 3-án kez- kell a születési bizonyítvány,t. iselső filmstúdió s az ú j öntözőcsatornák nagy területet tesznek termé- dődik. Az MTH minél több
szülői
beleifjú kolai bizonyítványt,
kennyé. Először nyílt meg Albániá- számára
akarja
lehetővé tenni, egyezést és orvosi igazolványt arban az orvosi, a műszaki, a mezőszakmára
gazdasági a pedagógiai és a közgaz- hogy aránylag rövid idő alatt kép- ról, hogy a választott
zett éDÍtőinari
szakmunkás vál- alkalmasak.
dasági főiskola.

Magyar államférfiak üdvözlő iáviralai
az albán nép felszabadulásának
nyolcadik évfordulója alkalmából
Enver Hodzsa Elvtársnak,
az Albán Népköztársaság Minisztertanácsa Elnökének,
Tirana
A baráti albán nép felszabadulásának nyolcadik évfordulója alkalmából a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az egész ma.
gyar nép nevében forró szerencsekivánatalmat küldöm ünnek és az
albán népnek.
Azok a nagyszerű eredmények, amelyeket a felszabadult albán
nép a hatalmas Szovjetunió segítségével a szocializmus építése é s a
béke megvédése terén elért, a magyar népet
őszinte
lelkesedéssel
töltik el.
Kívánom, hogy az albán nép az Albán Munkapárt és az ö n vezetésével további nagy győzelmeket vívjon kl népi demokratikus országa építésében, ötéves terve megvalósításában, békéje és szabadsága
megvédésében.
Rákosi
Mátyás,
a Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsának elnöke.
Dr. Omer Nishani Elvtársnak, az Albán Népköztársaság Nemzetgyűlése Elnökségének Elnöke,
T I R A N A
Az Albán Népköztársaság
mai nagy nemzeti ünnepe
alkalmából fogadja Elnök Elviárs, a
Magyar
Népköztársaság
Elnöki
Tanácsa és a magam legjobb kívánságait.
Az albán és a magyar nép egyre mélyülő barátsága
jelentősen hozzájárul szocialista építömunkánkánkban elért eredményeink,
hee és a jövőben is szilárd támasza lesz a Szovjetunió vezetésével
a békéért harcoló népek táborának.
KK-ró-k n baráti albán népnek tovább' ragyogó eredményeket
DOBI ISTVÁN
^
a Magyar Népköztársasági Elnöki
Tanácsának elnöke
Enver Hodzsa Elvtársnak,
a; Albán
Népköztársaság
minisz•
tertanácsának
elnöke,
külügyminiszter,
T I R A N A
Az albán nép
ielszabadulasának
mai nagy ünnepe
alkalmából
legmelegebb
jókívánságaimat
küldöm
önnek.
A magyar nép baráti együttérzéssel
üdvözli
az albán
népe',
amely keményen helytállt
az amerikai háborús uszítók
minden
pny
bálkozásával
szemben és
sikeresen veri vissza a lasisZta
Tito-banda.
a görög monarcholasiszták
és az imperialisták
más csatlósat
provokációs
támadásait.
Szilárd elhatározásunk,
hogy még szorosabbra lüzzük
testvér
kapcsolatainkat
az albán
néppel, hogy együttes erővel harcolva
,
Szovjetunió
vezette
béketabor
soraiban, győzelemre
vigyül; a népi '<
békéjének
és szabadságának
ügyét.
MOLNÁR
ERIK
a Magyar
Népköztársaság
külügyminisztere

AZ ALBÁN N É P K Ö Z T Á R S A S Á G
JNYOLC SZABAD ÉVE
A kis albán nép évszázadokon
keresztéi harcolt szabadságáért, f ü g getlenségéért. Harcolt
a
földért,
amelynek jogos tulajdonosa, de a
burzsoázia, a bejek maguknak sajátították ki. Az albán nép történelmére az elnyomók elleni harc
nyomja riá a bélyegé"-. 25 éven keresztül harcolt a törökök ellen, m a j d
újabb ellenséggel az olasz imperialistákkal keltett megbirkóznia. Az
albán kis nép, de hősies, s az elnyomatás idején is állandóan szervezkedett. harcolt. Történelme az
egymást követő parasztforradalmak
történelme
is, melyet
az albán,
nincstelen parasztság indított el a
föld és a szabadság megszerzéséért
Azonban a forradalmak egyike
sem hozta meg a várva-várt győzelmet, a forradalmat vérbefojtották, az ország gazdasági helyzete
pedig még rosszabbra fordult. Ezekben az időkben szereztek maguknak
halhatatlan nevet az a'bán nép bát o r hazafiai: Neim Fros'heri, Yoni
Vretó. Tcherichiz Topulli és még
sokan mások.
1912-ben
kikiáltották
Albánia
függetlenségét. 1920-ban kizavarták
az olasz imperialistákat s 1924-ten.
menekülésre kényszerítik Zogu-t és
áruló bandáját.
A bejek magukhoz
akarják ragadni a fontosabb á'lami hivatalok
vezetését, felszámolják a forradalmi
lendülete"-, ú j r a megnyitják Albánia
kapuit az imperialisták előtt 1939ben Albániát megszállták az olasz
fasiszták. Ez a tény világossá tette
a nép előtt Zogu és a bejek árulás á t . Felismerték, hogy az ei'enség
a nép ellenére tör s hogy az ország
megsemmisítésére minden eszközt
fel f o g használni
A n'ép igazi vezetője a Kommunista P á r t 1944 november 29-ig maradéktalanul vezette a népet a végső győzelemre. 1944 november 29én hosszantartó hősi harc után szabadult fel Albánia. Ez a dátum, ez
h győzelem az albán nép életében
új, hatalmas átalakulásoknak
nyitotta m e g a z ú t j á t . Először Albán'a
történelmében, a ha"atom a nép kezébe került Üs megalakult a népi

demokratikus hatalom.
Azóta az
albán nép a szocializmus felé vezet,)
úton döntő sikereket ért el. A nép
egyik legnagyobb győzelme a Szovjetunióval való baráti
kapcsolatának kialakítása volt. A Szovjetunió
megvédte a múltban és megvédi a
jelenben is Albániát; Átsegítette a
második világháború okozta gazdasági nehézségeken Elsőnek ismer ő
el az Albán Népköztársaságot.
Ma a szocializmus boldog jövője
ragyog a sokat sanyargatott albán
népre. A felszabadulás óta döntő
jelentőségű gazdasági
reformokat
valósítottak
meg, mely
Albánia
egész
arculatát
megváltoztatta.
Nagyarányú kullúrforradalmat h a j tottak végre, amelynek eredményeként az iskolák száma 289 százalékkai emelkedett az 1938-as évhez
viszonyítva. A háború előtt Albániában egyetlen főiskola sem létezett. Ma m á r öt főiskola és ' egy
kétéves Pedagógiai Főiskola működik. Az első ötéves terv — 1951 —
55 — az albán nép egyik legragyogóbb győzelme lesz. A beruházások
összege totálisan 21 milliárd leket
tesz ki
Az ötéves terv a következő fonto.
sabb műveket is megteremti: Tzcrriki petroleumfinomító, mely évente
150 ezer tonna petróleumot képes
feldolgozni. Selenitzában épül a bitumenfinomító évi 80 ezer tonna
kapacitással. Az első ötéves tervfceu
komoly összegeket fordítanak kulturális és szociális célokra is. AJbá.
nia az elmaradott
mezőgazdasági
országból
fejtett
mezőgazdaságiipari országgá alakul m a j d át. Albániában jelenleg az ötéves terv
második évének sikeres
teljesítéséért dolgoznak.
A nemrégiben lezajlott Népi Tanácsok választásának eredményei —
amelynek folyamán a választők
99.71 százaléka adta le szavazatát a
demokratikus f r o n t jelöltjeire — a
reakció vereségét jelentette Az albán nép egész szivéből ragaszkodik
a népi demokratikus hatalomhoz, n,
Albán Munkapárthoz, me'y gyö/e.
lemre vezette a nép ellenálúsi mozgalmát és amely dicső ú'.on vezeti
a szocializmus építésében előre.

Enver Hodzsa elviárs fogadást adott
az Albániában tartózkodó
szovjet kormányküldöttség tiszteletére
Tirana (TASZSZ).
Enver Hodzsa,
nz Albán Népköztársaság
Minisztertanácsának
elnöke
november
2'-én fogadási adott a z
Albániában tartózkodó szovjet
körmány.

küldöttség tiszteletére.
A íogadá.
son megjelent Mehinel Seiiu. a mintezteitünács
elnökhelyettese
és
Miha] PriiÜ külügymimszlerhelyet|ee is,
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Nagyobb gondot a téli takarmány
biztosítására

é

Kétéves állattenyésztési
tervünk
teljesítése
folytán
megnövekedett
állatállományunk mind nagyobb kö"
veteimények elé állítja tanácsainkat
és tcrmelöszövetkezcleinkot. Most, az
uszályos év után nehézségbe ütköik a takarmány biztosílásn és az
állatok átteleltetése. Éppen ezért
fon'os feladni, hogy
tanácsaink és tszcs-lnk
harci
feladatnak tekintsék a földművelésügyi minisztérium 60. számú utasításának végrehajtását,
amely segítséget nyújt
taná.
csainknak és termelőszövetkezeteinknek az állntáMomány tervszerű átteleltetéeéhez, az abraktakarmány pótlásához, a szálastakarmányok növeléséhez.
Vannak tanácsaink és termelőszövcikezeieink. amelyek felismerték és
magukévá tették pártunknak és kormányunknak ezl a jótanács&t és
'dejében meglelték a szükséges intézkedéseket. Megemlíthetjük
például a mórahalmi Vörös Oldóberiszcst, amely az összes szártermését
zöld állapotban már október 10-re
besilózta. ezenkivül serlései részére
50 köbméleres speciális silót készíteti, n melyhez a szántóföldi melléktermékeket használta fel: be nem
érett és selejt dinnyét, napraforgótányért, tükiudát éd egyéb zöld
gyomnövényeket.
Ugyancsak fontos feladatnak tekintette a silózási terv végrehajtóéit az ásol l halmi Szab dságharcos
1 < meiöszövetkczcl ls. amely s'.ló.zásl tervét már 115 százalékra telosítct'e. Allatai részére eddig 900
iibméter silólaknrmúnyl készítellés
ezzel megoldotta az állatok szálas1 karmány ellátását.
De nem értelte meg a földművelésügyi minisztérium utas-Mását és
segítségét a domaszéki
Béke-tszcs,
nmciy a sllózáshoz küldött répaszc] let többszöri felszólításra se volt
hailandó az állomástól elszállítani.
Nem akart sltózni sem, pedig
ezzel a hanyagságával állatai
áttelellrtését veszélyezteti.
Nem törődik az állatok téli takarmányának
biztosításával nz újszentiváni Szabad Föld-tszcs sem,

amely annak ellenére, hogy a répaszelet megérkezett a csoporthoz,
mégsem kezdte meg a silózási, sőt
előkészületeket sem telt ennak végrehajtására.
Ha tanácsaink munkáját nézzük,
meg kell mondanunk, hogy Szeged
város tanácsa Is döntő fontosságúnak tartotta a földművelésügyi minisztérium 60. számú utasításának
végrehajtását és idejében megtette a
szükséges intézkedéseket a silózási
terv végrehajtása érdekében. Ennek
eredménye, hogy Szegeden eddig
400 köbméter silói készítettek és a
silózási munka folyamatos.
Sándorfalva tanácsa is mindent elkövet, hogy silózási tervét teljesítse. Nem így azonban a dóci trnács,
amely nem törődik a silózási terv
végrehajlásával és nem adta meg
a segítségei n földművesszövetkezetnek a silózáshoz szükséges takarmány biztosításához. A bnláslyal tanács sem hajtot'a végre a földművelésügyi minisztérium 60. számú
utasítását.
Belekerült az ellenség uszálya,
ba és azon siránkozik, hogy
„nincs a silózáshoz elegendő
takarmány''. Azt azonban nem
veszi észre, hogy a község területén még most is nagymennyi,
ségií kukoricaszár van kint n
földeken tevágattanul,
kitéve nz időjárás által okozott lápanyagveszteségnek. vagy elromlásnak. Pedig ha a kukoricaszárat behordatná a tanács a dolgozó pa
rasztsággal és azokat besilóznák,
nagyban hozzájárulnának az állatok
átlele'.letéséhez.
Tanácsaink és lerme-lőszövelkeze.
teink használják ki tehát a még
hátralévő időt és minden erővel és
eszközzel gondoskodjanak a silózási
terv végrehajtásáról. Kövessék az
élenjáró termelőszövetkezetek és tanácsok példáját és hassanak oda,
hogy állatállományuk
átteleltetése
biztosíivn legyen.
Koza Imre,
Szeged j áfás takarmány,
gazdálkodási előadója.

P á r t

*

hírnek

Értesítjük a Politikai
gazdsisás;tan 1-ső évfolyam ha.Igatóit, hogy
részükre december ?-án délirtán 5
órakor előadást tartunk a Pártoktatók Házában. Az előadás címe: A
tőke és értéktöbblet. Ez az előadás
nagy segítségre lesz az anyag tanulmányozásához.
A propagandistáknak útmutató és
anyag- (a Malenkov beszéd) kapható a Pártoktatás Házában.
Értesítjük pártszervezete.nk títká.
\rait, amennyiben
a
kongresszusi
anyagól az Állami Könyvterjesztőnél (Lenin-utca)
beszerezni nem
tudják, a politikai iskolák hallga-'
tóinak a kongresszus ideje alatt
megjelent Szabad Nép számaiból
kell tanulniok.
Felhívjuk a Politikai gazdaságían
I- évfolyam hallgatóit, hogy az
SZKP XIX. kongresszusának anyaga miatt az eredetileg 6 hétre tervezett t-émakört 5 hét alatt kell befejezni
Értesítjük
a -Párttörténet
szak
első évfolyamának
propagandistáit, hogy a XIX. pártkongresszus
anyagának feldolgozása
csak a
Párllör'énet 2. fejezetének
feldolgozása után kerül megtárgyalásra.
Értesítjük a politikai gazdaságtan
szak első és második évfolyamának propagandistáit, hogy részükre
a soronlévő konferencia anyagából
29-én, szombaton délután 2 órakor
a Pártoklatás Házában konferenciát
tartunk.
Kérjük az elvtársak pontos megjelenéjét.
Értesítjük a pártlörléncli szak
második évfolyamának propagandistáit, hogy részükre a ..Nemzetközi
helyzet és a Szovjetunió harca a
békéért" című kongresszusi téma
feldolgozásából
konferencia lesz
29-én délután 2 órakor a Pártoklatás Házában.
Kérjük az elvtársak pontos megjelenését.
*

*

Ágit. prop.

1952.
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20.

A testnevelés szerepe a szocializmus építésében
A testnevetésnek is, mint a nevelés egyik eszközének, mindig a cél
mielőbbi
megva'ósttásáf kel
szolgálni. Hogyan segíti a sport, a testnevelés u szocializmus építését? Mt
köze a sportnak a szocializmus építéséhez?
A kérdésre válaszolva
megállapíthatjuk hogy a
testnevelésnek
és
sportnak tgen nagy szerepe van az
új embertípus
kialakításában.
A
testnevelés és sport a soko'dalúság.
rá való neve'és
által
biztosítja
a
munkára, harcra
való
készséget.
Minden munkaterületen szükséges a
Jó közösségi szellem megvalósulása,
mert enélkül a
nagy
feladatoka'
megoldani nem lehet. A sport
és
tes, nevelés elősegíti ezt a készséget,
mert azokban a dolgozókban, "akik
sportolnak, észrevétlenül kialakítja a
közösségi szel'emet, ráneveli az embereket a versenyszeremre, ami éltető eleme minden munkának. Azt,
hogy
sportolóink
versenyszelleme
nem mulandó és
munkájukban
is
megnyilvánul, mindennél
ékesebben
bizonyítják azok a sportolók*, akiknek mellén ot| a csillogó élmunkásjelvény vágy pedig a sportoló a szfahánovista büszke címének
tulajdo.
nosa. A sport megtanít arra Is. hogy
a munkában is
versenyezzünk
a
Jobb eredményekért.
Építőmunkánk
megkívánja az", hogy egy egv ember roecsak egy szakmához
érlsen,
hanem más szakmát is minél előbb
elsalátlfson. A sport az akarati és
erkölcsi elemek
sokaságát fejleszti
kl a dolgozókban. A Jó sporto'ó kö.
lelességtudó és fegyelmező*.":
ktfellödlk benne a bátorság, önuralom és
kitartás, mert ezek nélkül nem tudna eredményeket sem elérni. Előse-

gíti a sport a sokoldalúság, találékonyság kifejlődését Ls.
A testnevelés egészséges, szervezetileg is erős
emberek
nevetésével
valósítja meg szándékát, tehát nagy
része van a betegségek megelőzéseben Is. Ezenkívül
még
egészséges
életmódra is nevel, mert a sportszerfit'en, azaz helytelen életmód mellett eredményesen sportolni nem lehet. de (ermetnl seml A sport fehál
hatalmas segítséget ad a szocialista
társadalomnak céljai megvalósításában.
A sport felkészít
eredményeink
megvédésére is. hisz a sport feladó
ta kétfős: munkára,
harcra és
a
szocialista haza megvédésére készt",
elő minden ifjút. Ezen túl a nemzetek közötti versenyek nagyban hozzájárulnak a béketábor megerősítéséhez is. Nem elég tehát csak sze'lemi'eg képezni az embereket.
az
ifjúságot hanem a testnevelésen keresztül az| egészségessé Ls kell tenni, hogy megfelelhessenek majd hivatásuknak.
..Görbehálú, véznakarú. sápadt ember, aki fél a sporttól és a testimunkától. országunkban, ahol minden fe'té'el)
megteremtünk a test
megacélozására, éppen olyan kevéssé rokonszenves.
mint az űresfej'1
izomember" — Irta a Pravda egyik
vezércikkében.
Ennnek a célnak elérésére minden
segítséget megkapunk
államunktól.
A mi fe'ada|unk a sport jó megszervezése és a do'gozók minél nagyobb számban való bevonása
Mayer Tibor.
Vörös Lobogó Kender SK
szervező titkára

A* Sx. Petőfi idényzáró
mérkőzése
K iskun félét* y házán
A Szegedi Petőfi az idény utolsó
NB Il-es mérkőzésé'.
vasárnap játsza Kiskunfélegyházán a K.
Vasas
ellen. Az együttes vasárnap délelőtt
fél 11-kor
indul a
klubhelyisége
e'-öl 'autóbusszal Kiskunfélegyházára

A szegedi csapat a következő ősszeállításban
veszi fol a
küzdelmetCserhalmi — Törköly. Bitó. HerePlk
— Hődör. Bénák — Biliczki, Bánáti,
Hetesi, Müsmer, Sebők. Cserejátékosok: Boldis, .Vtrágh és Bacsa.

MAI SPORTMŰSOR

Az Sz Dózsa SK taqqyűlése
4ás női, 6
órakor
Építők—Honvéd
férfi. 7 órakor Dózsa—Jufagyár fér
Az Sz. Dózsa SK
elnöksége tr.a fi. 8
órakor
Lokomotív—Lendület
délután- 5 órai kezdettel
taggyűlést férfi. 9 órakor
Honvéd—Dózsa férfi
ta-*! Deák Ferenc-utcai klubhelyisé, mérkőzés.
gében.
Megyék közötti válogatott ökölvívó
RÖPLABDA
mérkőzés
Ma este Hódmezővásárhelyen tartA rókusl tornacsarnokban
ma
a
következő városi I. osztályú, téli. tc- ják meg Csongrád megye—Hajdú-Biosztály remröplábda bajnoki mérkőzések ke- har megye válogatott csapatai körü'nek sorra: 5 órakor Építők—Pos. zötti ökölvívó mérkőzést.

V a s á r n a p i sportműsor
IDŰ JÁRÁSJELENTÉS
Várható időjárás
LABDARUGAS
oszfályú.
teremröplabda
bajnoki
szombat estig: A<
rrenotileg csökkcA Honvéd
stadionban
vasárnap mérkőzéseket tartják meg: 11 óra«
nő felhőzet, párás délutón fél 2-kor kerül sorra a Sze. kor Postás—Szegedi Kender női, 12
Lendület—Spartacus
férfi
^J
n g idő. különösen
az gedl
Honvéd—Salgótarjáni
Bányász órakor:
ország keleti felé- ! NB t-es mérkőzés Előtte
Rendszeres
fel jegyzéseket
kell
vezetni
háromne- mérkőzés
SZOMBAT
A Radnóti gimnázium
tornatermében köd.
néhány j gyed 12-kor Szegedi Lokomotív—Bé.
az átlátok
tenyésztési
és termelési
adatairól
helyen
még eső I késcsabai Építők NB II-es mérkőzés ben délelőtt 10 órától kerülnek lejátszásra a Ti. osztályú férfi teremvet. Mérsékelt dél- kerül sorra
nyugati,
Ady-tér délelőtt 10 órakor: Fáklya röplabda bajnoki mérkőzések.
Állattenyésztésünk fejlesztésének lelőbb állatok kiválogatása. Az ál- szél, a hőmérséklet délen alig nyugati
válto- —Déimagyarország
A Dugonlcs-utcal
általános Lskola
Nyomda,
váro3i
egyik legfontosabb tényezője az ál- lami gazdaságoknak, a termelőszö- zik, északon kir.sé emelkedik.
tornatermében
vasárnap reggel
8
bajnoki méilcözés.
latállomány mennyiségi
növelése vetkezeteknek és az egyéni gazdálórai
kezdettel
tartják
meg a városi
Várható
hőmérsékleti értékek
az
II.
osztályú
női
teremröplabda
bajország
területére:
Szombat
reqgel
VI
VAS
mellett a minőség minél fokozottabb kodóknak rendszeres feljegyzést kell
noki mérkőzéseket.
délben 8—11
fok
között.
A
vezetniük állataik tenyésztési adatai- 3—6,
megjavítása ls.
A Deák Ferenc.utcal Sz. Dózsa, vívárható nani középhőmé-séklet no vótermében
vasárnap reggel 9 órai
Az állatállomány minőségi *ej- ról, hogy ezek ismeretében valóban verrber 29-én, szombaton tlz
Kerékpáros értekezlet
fok kezdettel ifjúsági
minősítő, tőrvívóloszlésének egyik legfontosabb kel- a legkiválóbb állatokat válasszák ki alatt lesz.
A VTSB ben vasárnap
délelőtt
P
versenyt tartanak az Sz. Dózsa renórai kezdet'el a szegedi kerékpáros
léke a továbbtenycszlésre legmegfe- továbbtenyésztésre.
dezésében.
MOZI .
versenyzők
és
szakosztályvezetők
RÖPLABDA
Szabadság:
A császár pékje
(norészére értekezletet tartanak Tárg\vember 30-!<g.)
A rókitsi tornacsarnokban
vasár- sorozat:
Évi beezámo'ó és ünnepéVörös Csillag: Fiúk, lányok, kutyák nap dó'elő|t a következő városi, I. lyes díjkiosztás.
(november 30-ig).
Fáklya: Moszkvai Nagy Színház —
Négylábúak bölcsödéje. — Gazdasági
,
A RÁDIÓ MAI MŰSORA: ""
érték (november 30-ig).
November
29,
szombat
Az előadások 6 és 8 órakor
kez.
20.10 Vidám műsor. 22 Híreit, 22.25
dűdnek.
Tánczene.
KOSSUTH RÁDIÓ
PETŐFI RÁDIÓ
5 Reggeli zene, 5.30 Hírek, 6 FaSZÍNHÁZ
lurádió. 8.45 Lapszemle. 7.05 HangReggeli hangverseny, 6.45 Torna,
Esfe fél 8:
Összeomlás
ToLsztoi lemezek, 7,45 Levelezők jelentik, 8 7 6 Sportfilmek
zenéje, 7.35 OpereKbérlet (4),
óru 05 Hanglemezek, 11.30 Elbeszé- dalok, 8.40 Szórakoztató zene, 9.40
lés. 12 Hírek. 13,30
Népi zene, 13 börög gyermekek
KIÁLLÍTÁS
műsora, 10 HíMűvészeti híradó, 13.20 Alexandrov
..Rákosi elvtárs harcos
élete'4 — együttes. 14.15 Hangjáték. 14.30 Al- rek. 10.40 Hangverseny, 10.40 SzimAz Állami Erdőgazdaságoktól akár ássuk, hogy a csemeték gyökerei jól MSZT székházban. (Horváth Mihály bánia felszabadulásáról, 15
Fúvós- fonikus zene, 10.50 Magyar operákvasúton, akár gépkocsin érkezett 'elférjenek. A gyökér visszahajtása u 3.)
zene, 15.30 Beszélő atlasz, 15.45 Ál- ból, 15 Kórusok, 15.25 Versek. 15.4;
4
„A békeharc újabb
Irodalma' . (A lami- vállalatok hírei,
10.50
Hang. Verbunkosok. 18 Előadás, 16.35 Köz
csemetéket, illetve suhángokat köte feltétlen káros. Az ültetésnél a cse16.50
Szív
, szerszólók, 16.10 Szovjet napok — gazdasági negyedóra,
j Ikből bontsuk ki és azt lehetőleg metét balkezünkben a gödörbe tart- Somogyi-könyvtárban)
Tanuljunk
énekszóra
szovjet
emberek,
16
20
Népi
zene, küldi, 17,10
MUZEUM
a terveze t fásítás közelében árnyé- juk és jobbkezüiikkel — a csemete
17 Hírek, 17.15 Vidám dalok, 17.30 oroszul, 17.30 Tánczene, 13,45 Elő
1 ; s, széltől védett helyen, nedves folytonos rázása közben — kis ada- Kossuth-emléklclállltás, Móra Ferenc, Énekkar. 18 Falurád ó, 18 30 Szív adás. 19,35 Tánczene. 20.15 Sportkiállítás,
fejlődéstörténeti
és
terméküldi,
19 Hangos újság, 20
Hírek, negyedóra1, 22 Kálmán-est.
öldbo vermeljük el. A vermelésnél gokban porhanyós földet szórunk a szeirajzi kiállítások: hétfő kivételéügyeljünk arra, hogy a csemete gyö- gyökerekre. Ha » gödör félig meg- vel naponta 9 órától délután 18
1. reit minden oldalról föld vegye telt, akkor a földet kezünkkel a gyö- óráig, szombaton 9 órától délután 17
ZSIRSERTÉS, 170 kg, eladó. Újsze- ARNHEIM páncél-kazetta, tűzmentes
1 ürül, ezért a, nagyobb kötegeket kerekhez és a gödör falaihoz nyom- óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
ged, Fürj. u 30/b.
nagyobb, komoly darab, ©'.adó. AtKÖNYVTAR
: ..elbontva, elterítve kell a földbe kodjuk. Ezután a gödröt 3—4 cenKIFOGÁSTALAN
Kalor.kályha,
kis- fi a utca 11, I. 3
timéter
kivételével
megtöltjük
földAz
Egyetem)
Könyvtár
nyitvatartási
«.vermelni. Ha a föld véletlenül szúipari tűzhely, berksirei malacok el- KVÁRTÉLY 3 dolgozó férfi
részére
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem det- adók. Debreceni u. 27i/c.
fürdőszobával,
ágyneművel. Sztálin
í.iz, akkor jól öntözzük meg. Ha a del és ismét- lenyomkodjuk. Végül elött
10-től este 9-ig, hétfűn 2-tol es- ELADÓ antik könyvszekrény, képek, krt. 9, T 3
*-cmete őszi ültetése bármely oknál a gödröt színültig töltjük földdel, de te 9-tg. Kölcsönzés 12-töi este 8 :g, selyem maaré függönyök, vlfrln, rlKTFOGASTALAN
állapotban
lévő
ingva elmaradna, akkor az ideigle- ezl már lenyomkodni ncni szabad. hétfőn 2-tűl este 8 tg.
diküL. Apponyi u. 21, cm, 14,
80-as vagy 120 basszusos kéf válSomogyi: Délelőtt
10-töl este 7-!g, SULLYESZTöS Singer varrógép, nagv tós tangóbarmonlkát. vásárol az Újnesen elvermelt csemetéket még az Ügyeljünk arra. hogy a csemete gyö(Könyvkölcsönzés:
délután 2-töl este pakoló láda eladó. Vásárhelyi
sgt. szeged! Ládagyár. Ajánlatokat az UJ
c ösebb fagyok beállta elölt ki kell kérzete legalább addig legyen a ö éráig.)
33, kisépület.
szegedi Ládagyár
kapusához kérjük
földben,
ameddig
eredeti
állapotú
s cdrti és télire újra vermelni. A
Gorkil (Horváth M.-u. 3. MSZT székleadni.
JOÁLLAPOTBAN
lévő
7
darabból
ház):
Hétköznapokon
délelőtt
10-töl
ban
volt,
legfeljebb
1—2
centimé1 li vermelésnél a csemete, ille.ve
lévő
motorkerék2-lg: délután 3-tól
7-ig. Könyvköt- álló hálószoba eladó.
Juhász Gyula JÓALLAPOTBAN
párt keresek megvételre. Bodó Andi jhángkötegeket szét bonjuk, a cse- terrel mélyebben. Az ültetés kezdé- csönzés.
utca 35. magasföldszint.
rás,
Ujszenl'tiván.
i etéket vékony rétegben (2—3 csc- sekor a. csemetét mélyebben tartjuk
EGY pár 37-es fekete női bokszcsíz- E'.LADó amatőrrádió, szarufák, duda
ma eladó. Újszeged, Pozsonyi utca cserép, női kerékpár Petres u. 26.
1 .ete) rakjuk és gyökerei fölé leg- a földben, mint amilyen mélyre ül3. 1 emelet.
; tóbb arasznyi földet leszünk én azt tetni azt akarjuk. A kívánatos
ELADÓ: Barna
férfi
posztókéba:
KOMBINÁLTSZEKRÉNY,
íróasztal, szőrmével bélelve Arany János utca
j
megnyomkodjuk, hogy légüres helyzetbe az ültetés közben törtészőnyeg, képek.
kanapé.
kó'lajtós 5 II. 19.
I r körülölte ne maradjon. A suhán- nő folytonos rázogatós'sal emeljük
ruhaszekrénv etadó.
Sztálin sétány
fel a csemetét.
t kat egyenként kell elvermelni.
3, II. emelet.
A
Szegedi
Szalámigyárban,
A suhángok ültetése ugyanúgy
DOR07.SMAN, Sztálin út 50. beköltözÜgyeljünk arra, hogy a csemete,
Felsötiszapart 12, szombat kihető kertes. Jó
családiház
elíidó.
: iliáng gyökere minél kevesebbet történik, mint a csemetéké, azzal a '
vételével minden nap 7 órától
Borbély Károly
1 yen levegőn, szélben, vagy napon. különbséggel, hogy a suháng ülleté
12 óráig
FEHÉR, mély
gyermekkocsi eladó.
J ért, ha nem n fásítás közelében céh ez két ember kell. Az egyik a suÚjszeged, Csanádi utca 14.
i vént a verme lés, nedves szalm a hángqt tartja, a másik pedig lapát- i
PRÍMA salgótarjáni kályha, teremrűtésre is a'kaímas és sötétkék Jó, va.
] ' csomagolva történjék n további lat földet dob a gyökerekre. A gyökapható kg-ként 8.13 forintos
t.eMnos télikabát 4—5 éves gyermekáron. A serléskörömnek a Ha.
: .tllfláa. A fásítás helyén az ap- kerekre dobott porhanyós föld tömínek való, el'adi. Kölcsey u. 4, szaJósági
Hósszóken
keresztül
rébb csemetéket kosárba, vagy vö- tése lábbal történik. A suhángokat
búüzlot.
történő
árusítása egyidejűleg
< rbe nedves moha, törck, vagy — főleg károsításnak kitett helyeKÉTSZOBÁS
összkomfortos
lakás,
megszűnik.
költségmegtéritéssel
átadó,
féderes.
j ócska közé helyezve vigyük az ül- ken — karózni kell, sőt tüskével
kocsi tengely, rugókkal, kerekekkel
t tőgödörig. a nagyobb csemetéket való körülülletés is ajánlatos.
eladó. Bocskav utca; 4, II. (obb
DÉLMAGYARORSZAG
,«. .
A most folyamatban lévő út, közpedig napos, Szeles időben :iz ülteDIOFASZINÜ háló
és modern
kispolitikai napilap
i s-ig nedves zsákkal, gyékénnyel, út, mezővédő erdősávok és egyéb
konyha jutányosán eladó.
Apponyi
Felelős szerkesztő és kiadó: '
ZOMBORI JANOS
utca 20, festőműhely.
fásítások
létesítése
megkívánja,
\ agy szalmával takarjuk be.
Szerkeszti; a szerkesztőbizottság
ELADÓ egy hold 351 négyszögöl föld
A teljes gyökérrel clültele'l csc. hogy csemete-, illetve suhángütle'.éa Hemyósban. házhelynek is alkal- Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11.
luetc fogamzik meg legbiztosabban, scink a legnagyobb szakszerűséggel
Telefon: 35—35 és 40-80
mas. Érdeklődni: Veresács u. 36.
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u
ELADÓ modern sötéj keményfa háló;
népgazdaságunk
ezért a csemeték gyökerei közül folyjanak, hogy
Telefon:
31—18 és 35—00
cim:
Gólya
utca
16.
csak azoknt nyessük vissza, amelyek ezen a vonalon is a legsclejtmenteEGY mély gyermekkocsi és egy Ka.
\ugy nagyon kinyúlnak a többi kö- sebbon tudja teljesíteni tarvét.
Ior.kályha eladó. Szivárvány u, 23.
Csongrád megyei Nyomdaipari
Bacsa Gyula
zül. vagy pedig megsérültek. Az ülELADÓ:
Fólhátó, egvéb ingóságok.
Vállalat, Szeged
Olcsón. Gogoly u 1, emelet
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Erdei facsemeték és suhángok szakszerű ültetése

tSeríésköröm

teiőgödrüi olyan szélesre és mélyre

erdőművelési szakelőadó.

Felelős vezető; Viriozo György

