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TÚLTELJESÍTÉSÉÉRT

Épülő ú j országunk munkás, pa- I eredmények a fiatalok
politikai
raszt és tanuló ifjúsága
büszkén nevelésében is, amit az Í6 mutat,
tekint hazánk szive, Szép főváro- hogy az Ipari üzemek DISZ sztahásunk felé, ahol a mai napon
ül novisfáinak száma június 2S.o óta
össze az Első Országos DISZ Érte- hússzal növekedett.
Egyszóval: mekezlet. Pártunk szerető
gondosko- | gyénk DISZ-szervezeteinek
mun.
szerelési mun- ményei mind azt bizonyítják, hogy
A Szegedi Épületszerelő
Válla- épületén végzik a
dása, iránymutatása nrallell vitat- kájában Farkas elvtárs június 28-i
dolgozók közül so- valamennyien
kiveszik
részükei
ják meg az ország minden részé- beszéde óta komoly javulás van, lat dolgozói ez év mindhárom ne- kálatokat. A
ről összesereglett ifjú
küldöttek, de nem olyan javulás, amely meg. gyedében becsületesen állták meg kan már teljesítették vállalásukat. az évi terv határidő előtti teljesífűtésszerelő-csoport téséért folyó munkaversenybőt. A
A Dunai József
a DISZ vezetők, a munka, a tanu- engedhetné, hogy mo6t már meg helyüket a munkaversenyben.
harmadik negyedév feszített tervét tagjai megígérték, hogy december minisztérium és a szakszervezet az
lás, a békéért, népünk boldogulá- álljunk.
a
fűtésszerelési év első tíz havi termelési eredmésáért folyó harc legjobb katonái a
Pártunk novembeT 29uén a mun- 100.3 százalékra teljesítették. Ak. 10-ig elkészítik
június 28-a óta megtelt út eredmé- ka további
fokozására hivta fel kor a vállalat dolgozói megfogad- munkákat. Vállalásukat négy nap- nyei alapján
megállapította
a/
már
eredményeket pal hamarabb, december 6-ig
nyeit és hiányosságait.
Csongrád egész népünk figyelmét
megmu- ták, hogy az elért
tarVállalásuk
sikeréhez építésügyi minisztérium alá
megye fiatal képviselői is beszá- tatva a feladatokat. Pártunk elölt a negyedik negyedévben jóval túl- befejezték.
sorrendmár nagyban hozzájárult az, hogy jól tozó vállalatok jelenlegi
molnak az értekezleten arról: mit világos az út, amely országunk to- teljesítik. Adott szavuknak
Ugyan- jét a m'nisztertanács és a SZOT
tett Csongrád megyében a DISZ vábbi erősödéséhez,
népünk
— október hónapban becsülettel ele. megszervezték a munkát.
102.4 ezen az építkezésen Barna Mihály vándorzászlajáért folyó versenyben.
a párt Központi Vezetősége június ( benne ifjúságunk — életének
to. get tettek, teljesítményüket
brigádja is négy nappal előbb tel- A szerelőipari
vállalatok
közül a
28-i határozatának végrehajtásáért. | vábbi javulásához vezet. Ez „az százalékra növelték.
jesítette felajánlását, a
laborató- harmadik helyezést a Szegedi ÉpüA
fizikai
munkások
a
műszakiSZKP
XIX.
kongresszusa
eszméinek
Farkas Mihály elvtárs mondotta
he- letszerelő Vállalat érte el. A válve- akkal karöltve a negyedik negyed- rium szerelését december 5
H KV június 28 i ülésén: „A DlSz útja. „ A DISZ.szervezeleiben,
Gyu- lalat dolgozói örömmel értesültek
előtti befejezé- lyett elsejéiig elkészítették.
elevenen és évi teTv határidő
csak akkor válik igazán a párt szi- zetőiben és tagjaiban
tagéljen az a ludal, sére indultak harcba és megfogad- ránszki Károly brigádjának
lárd és hűséges segítőtársává, biz- kiolthatatlanul
jai is példamutatóan dolgoztak, de- a jó eredményükről és megfogadták,
hogy
Sztálin
elvtárs
73.
szülehogy
iijúságunk
csak
akkor
iár
hetos tartalékseregévé,
ha soraiban
napokban úgy
cember 8 helyeit, a szerelést de- ták: a hátralévő
tnegingalhatallanul
élni iog az
a lyes úton és csak akkor tudja he- tésnapját jó munkával, illetve tel- cember 5-ig befejezték.
dolgoznak, hogy a következő
ér
jesítményük
állandó
növelésével
lyesen
szolgálni
nép,
a
szocializa
felismerés, hogy a pártot minden
tékelésnél az eísö helyre kerüljeA
Szegedi
Épületszerelő
Vállaünneplik.
ügyét,
helyzetben követni, a párt politiká- mus, a béke megvédésének
ered- nek.
Jelenleg az egyetem egyik
ú j lat dolgozóinak eddigi elért
jának szellemében
cselekedni,
— i ha tűzön-vízen át követi nagy párcz a magyar ifjúság
legiontosabb tunkat és népünk vezérét, a mi szekötelessége." Csongrád nregye ifjú- retett Rákosi elvtársunkat." — Far.
szavait
sága azóta tetteivel bizonyította be, kas Mihály elvtársnak e
hogy képes a legfontosabb
köte- j a DISZ minden tagjának újra és
hogy
lesség teljesítésére: akar és tud ( újra tanulmányoznia kell,
Ne legyen egyetlen hátralékos sem Szegeden
vá'..a párt 6zllárd és hűséges segítő- egész munkájának alapjává
Pártunk segíti, vezeti,
irátársává, biztos
tartalékseregévé" , jék.
Közel egy hete zárult le a kuko- túlnyomó többsége már becsülettel mutatkozik, de az emelkedés, amit
lenni. Ezt mutatja üzemeink, álla- ; nyitja a DISZ-szervezet eket, de a rica, napraforgó és burgonyabe- teljesítette begyűjtési kötelezettsé- a gabonafélék, a burgonya és ten^DlSZ-szervezetek
erejének,
létszá
mi gazdaságaink.
gépállomásaink,
gyüjtési verseny. A november 30-ig gét. Arról is számot ad a begyűj- geri beadásáról elmondhatunk, az
új
DISZ-tagok,
termelőszövetkeízeteink ifjúságának mának növelése.
egjobb eredményt elért községeik, tés teljesítésének százaléka, hogy elenyésző mennyiség.
belelkes munkája; ezt igazolja tanu- különösen dolgozó parasztok
A verseny lendületének fokozásájárások dolgozó parasztjai a be- még mindig vannak olyanok, akik
ifjúság
politikai
lóifjúságunknak az az odaadása is. szervezése, az
gyűjtésben elért szép teljesítmé- hátralékban vannak a beadással. Te- val egy perc megállás nélkül folyneveamellyel a tudás várát ostromolja, honvédő szellemű hazafias
nyükért jutalmat kapnak. A ver- hát még mindig van tenni valónk a tatni kell a begyűjtést é s
lelhogy a szocializmus
építésének I lése magának a DISZ-nek a
senyszakasz lezárult. Ez azonban begyűjtés terén. Szeged begyűjtési
|
adata.
új eredmények eléréséért kell
jövő parancsnokává váljék.
nem jelenti a „pihenésnek", a be- terve jó teljesítésének elengedhetetIndulnunk a tojás, baromfi és
Ugy
emlegetjük
a
fiatalságot,
len
feltétele
a
"felvilágosító
munka
gyűjtés
„harci
szünetének''
kezdeVan
miről beszámolniok
metejbegyüjtésben ls.
gyénk küldötteinek a DISZ
Első mint a jövőt, az ú j élet diadalmas tét. Nem jelenti azért, mert Szeged megjavítása.
biztosítékát. Kallnyin elvtárs mon- dolgozó parasztjai még most sem
A baromfi begyűjtésben ugyan
Országos
Értekezletén.
Elmond- dotta egy
El ke'l érni, hogy a begyűjtés,
értekezleten, hogy
a érték e l külön-külön az egyes ter113-5 százaléknál tartunk és ez szép
hatják a Szegedi Textilgyár ifjú- szovjet ifjúság olyan erő,
ben élenjáró dolgozó parasztok
amely
teljesítménynek mondható, de kemunkásainak szebbnél-szebb ered- a pusztát is képes vasba öltöztet- ményekben is a begyűjtés 100 számaguk keressék fel a hátralékovésbé dicsekedhetünk a tojásbegyüjményeit; ismertethetik a Makói ni. Az az ifjúság, amely ilyenre zalékos teljesítését.
sokat, saját példájukkal magyatéssel, ahol még mindig 83.1 száza
Gerő elvtárs a Központi VezetőGépgyár
fiataljainak
munkáját, képes, valóban biztosítéka és szirázzák meg, mit jelent életük,
lóknál tartunk és ezen a téren csu.
amely a párt vezetésével komoly 1 lárd alapja az új életnek. Elmond- ség ülésén rámutatott:
ben a begyűjtés teljesítése.
pán 1 tized százalék emelkedés volt
„A begyűjtés területén vanrészesévé lett az
üzem élüzemmé hatjuk-e a csongrádmegyei
DISZnak eredményeink, a kedvezőtÉrjük el azt, hogy a közeli napok- az elmúlt héten.
fejlődésének. Beszámolhatnak kül- ről ugyanezt? Nevezthetjük-e melen mezőgazdasági esztendő elban egyetlen beadásban hátralévő
A most következő napokban ledötteink arról, hogy
községeink, gyénk fiataljait ú j életünk épitése
dolgozó paraszt se legyen Szeige- gyen a szegedi dolgozó parasztok
lenére, a begyűjtés feladatait
termelőszövetkezeteink
fiataljai a biztosítékának? Igen. nevezhetjük!
den
jelszava i s az, hogy „Minden részalapjában sikereden valósítjuk
déli halárokon éber és bátor
se- De csak akkor, ha a DISZ
murÁz elmúlt héten tovább emelke- letében teljesítsük a begyűjtési termeg."
gítői
határőreinknek.
Beszélhet- 1 kaja — alapszervezettől a bizottnek a szegedi egyetem Rákosi ösz- ságokig — a
párt
útmutatásai Szeged begyűjtési eredménye is mu- dett a begyűjtés teljesítése. Legje- vet! N e legyen4 egyetlen hátralékos
töndíjjal kitüntetett
DlSZ-tagjai. nyomán
állandóan javul, ha a tatja, hogy a dolgozó parasztság lentősebb emelkedés a zsírbeadásnál sem Szegeden!'
tiak munkájáról és átadhatják
a DISZ-tagok
lelkesedésének lángja
földekről, üzemekből tanulni jött a termelés és tanulás fokozására,
f'atalok harcos üdvözletét,
akik a DISZ
taglétszámának
növeléelőtt az ú j . nemrégen még nem is sére újabb, hatalmasabb és állanremélt, boldogulás
útját nyitotta dóan felfelé ívelő eredmények elKalmár Etélka DISZ fiatal 132 százalékra teljesítette őszi idénytervét
érésére tüzeli fiataljainkat.
meg a párt.
Csongrád megye húsz gépállomá- százatéka nő. Valamennyien szíve- dig 101, f é r j e 160 százalékra telje,
De elmondhatják azt is a DISZ
A mai és holnai nap hazánk fia- sán közel 150 női traktorisla dolgo- sen dolgoznak itt, mert amint az is- síelte őszi tervét. November havi
csongTádnregyei küldöttei,
hogy
seregszem- zik, akiknek többsége az egész év kolát elvégezlek, mindjárt
bá'ran keresetük meghaladta a 2200 forinmég mindig van hiba is, amf aka- talsága eredményeinek
Csillag"-brigádnak.
beállították
őket traktorvezetésre, tot. A „Vörös
dályozza ifjúságunk
lelkesedésének léje. Számadás a végzett munkáról. folyamán s most az őszi munkákban
;
Congrád megye DISZ-szervezeteiteljes kibontakozását.
Sok üzem, nek is 6zámct kell vetniök, hogy is jól megállta a helyét. Ezt b zo- foglalkoznak nevelésükkel s így amelyben dolgoznak négy nötagjs
van s most a gépállomáson az első
tsz, főleg sok község és tanya fia- világosan lássák: mit tettek eddig nyílja. hogy azok a gépállomások, szép eredményeket érnek el.
he lyre került a versenyben. Jutalamelyeknek vezetősége jól gondoskotalja nincsen még a DiSZ-szerve- és mit kell tenniök
a jövőben, dott a női munkaerők bevonásáról, Jól dolgozik ö/dőgh
Lajosné, mul egy rádiót kaplak.
zetekben. pedig a
DISZ-fiatalok azért, hogy valóban a párt legközs kedvező körülményeket biztosított akivel a cséplési idényben a férje,
A röszkei gépállomáson a tavaéletével 6zebbé formálódik az ő vetlenebb tartalékseregévé
váljaéletük is. Őszinte önbirálatlal be- nak. Uj eröt sugároz feléjük maid számukra, a tervteljesítésben sem a gépállomás egyik legjobb trak'.o- lyi őszi idényben mindössze három
szélhetnek arról, hogy ennek egvik az Első Országos DISZ Értekezlet; maradnak el. A mórahalmi gépállo- ristája szerettette meg a gépet. női traktoros dolgozott s a megye
döntő oka az, hogy megyénk DISZ- olyan eröt, amely egész munkájuk máson dolgozik a megye egyik leg- ' Most az őszi idényben már együtt gépállomásainak versenyében a 14
szervezeteinél nem eléggé érlelődik, jelentós
dolgoznak, egymást felváltva, egyi- helyen kullogtak. A női traktoristák
megjavulását kell, hogy jobb női traktoristája,
elősegítették
azt,
nem eléggé
lejlödik a szervezeti eredményezze.
kük nappali, másikuk éjszakaj mű- most nagyban
Minden eddiginél
fiatal. szakban s mindketten az élenjárók hogy a röszkei gépállomás a hatoélet. Nem harcolnak eléggé az új türelmesebben és szélesebbkörű ne- Kalmár Etelka DISZ
tagok
beszervezéséért.
velömunkával növelje a DISZ-tagok Mindössze fél év óla felelős veze'ő, közé tartoznak, ördögh Lajosné ed- dik helyen hal a d a versenyben.
a s máris olyan jól elsajátította szakVannak kiváló
ifjúmunkásaink, létszámát, vegyék 6oraik közé
íikik Gerő elvtárs november 29-én dolgozó ifjúság legjobbjait. Üzemi máját, hogy a gépállomáson mindA S z e g e d i J n f a á r n g y á r DISZ-fiafaljai
elmondott szavaira hallgatva, még DISZ fiataljaink minden erejükkel, össze két olyan kiváló férfi traktolelkesebben dolgoznak az 1952-e6 legjobb tudásukkal és a gyengébb rista szárnyalta túl az ő teljesíimé!,
jó munkájukkal köszöntik
segítsé- nyét akik már közel négy év óta
tervév sikeréért. Ilyen
Lengyel teljesítményűek szakmai
a
DISZ
első országos értekezletét
ki a párt
iránti traktorvezetők. A fiatal leány éjszaJános lakatos, a hódmezővásárhelyi gével fejezzék
Mérleggyár legjobb
ifjúmunkása, szeretetüket. Váljék ifjú lelkese- kai műszakban is dolgozik s kisebb
Ma ül össze a DISZ első orszáA fiatalok nemcsak a tanulásból,
születés,
ekinek
átlagteljesítménye
több, désük a Sztálin elvlárs
kezdeményezett esőtől sem riad vissza, hogy a kör- gos értekezlete, hogy megbeszélje, hanem a termelőmunkából is kivemint 170 százalék.
Vannak azon- napia tiszteletére
nyék
termelőcsoportjainak
mielőbb
hogyan hajtotta végre a DISZ pár- szik részüket. Lelkes kezdeményezői
munkaverseny
előreban olyan fiataljaink is, akik nem szocialista
Őszi tunk K ö z p o n j Vezetőségének jú- voltak a Sztálin elvtárs születésérdeklődnek a termelés, a tanulás vivőjévé az 1952-es tervév teljesí- elvégezzék a mélyszántást.
fiatal- Idénytervéi már 132 százalékra tel- nius 27—28-án hozott határozatát. napjára lelt munkafelajánlásoknak.
Iránt; hanyag, rossz munkások. De téséért. Mezőgazdaságunk
teljesítésében elért
ónnak, hogy üzemeinkben, termelő- jainak munkáját ugyanez a szellem jesítette, 93 százalékos üzemanyag- Az értekezleten a jelenlévő vezetők Felajánlásaik
beszámolnak az elért eredmények- eredményeikkel a DISZ első Orszászövetkezeteinkben,
iskoláinkban hassa át. hogy az ő munkájuk is fogyasztás mellett.
ről, a még meglévő hiányosságokról, gos értekezletét is köszöntik. Hor
szántásBok hanyag, közömbös,
fegyelme- segítse előbbre az őszi
a fiatalok munkájáról, politikai fej- váth Lajosné 138, Domonkos MáNovember havi keresete
befejezését, a
begyűjtési
zetlen fiatal van, jórészt a
többi vetés
lődéséről, a DlSZ-szcrveze'ck meg. ria 127, Gábor Ilona 126 százaiéDISZDISZ-tag, a DISZ-szervezet az oka, terv teljesítését. Minden
kos teljesítményt ért el. Nyilas Ele]mert nem neveli eléggé harcosan, szervezetünk előli legyen követen- iz 1100 forintot is meghaladja. Jó erősödéséről.
hozzájárult
következetesen és türelmesen
a dő példa a Szegedi Kendergyár, a munkájával nagyban
Mi. a Szegedi Jutaárugyár DISZ- ka, a stoppoló ifjúmunkása legahhoz,
hogy
a
mórahalmi
gépálloMakói Gépgyár, a Nagylaki Kenfiatalokat.
fiataljai is nagy vá'akozássai te- utóbb 192 százalékra teljesítette nordergyár és még annyi üzem, gép- nás a megyében elsőként fejezle be kintünk az értekezlet elé, mert tud- máját. Ezzel kiérdemelte a legjobb
Június 28-a fordulópontot jelen- állomás, termelőszövetkezet
pél- őszi tervét. Jelenleg már 101 szá- juk, határozataival megmutatja, to- stoppoló címet.
tett a csongrádmegyei DlSZ-szer- dája, ahol a
DISZ-tagok ifjúsági zaléknál t a n á n a k , éves tervüket pe- vábbi feladatainkat, utat
mutat
Üzemünkben 212 ifjúmunkás dob
vezetek életében is. Javultak, erő- műszakkal, a DISZ-szervezeti mun- dig 106 százalékra teljesítették.
munkánkhoz. Röpgyüléseken beszél- gozik. közülük 192-en tettek felsödtek és számbelileg növekedtek ka megjavításával köszöntik
az
Példamutatóan gondoskodót a nőj tünk a fiatalokkal az értekezlet je- ajánlást. Lelkes munkájuk hozzájá.
az elmúlt idö alatt. Taglétszámuk Első Országos DISZ Értekezletet,
munkaerők bevonásáról a röszkei lentőségéről. Munkánkban főfeladat- rult üzemünk jó eredményeihez,
15 százalékkal nagyobb.
Vannak
gépállomás vezetősége. A kedvező naik tekintettük a fiatalok politikai ahhoz, hogy tervünket a mult hómunkafeltételek mellett rádióval f e l . tudásának emelését, azt, hogy a napban 108.2 százalékra teljesítetlátogatottsá- tük. Fiataljaink azonban nem elégszerelt külön női pihenőt biztosítot- DISZ szemináriumok
tak számukra. Az év elején még gát biztosítsuk. Ebben a munkában szenek meg ezzel az eredménnyel.
Szombaton reggel kezdi meg ta- tae'ősége június 28-i határozatának csak néhány leány dolgozott itt. nagy segítséget nyújtott üzemünk DISZ-szervczetünk azon lesz. hogy
köreink tovább javítsa munkáját, hogy be
íiácskozásai! a DISZ I. országos ér- j végrehajtásáról Cs az ifjúsági szö- akik elmondták a községben, hogy párfsze'.vezete. Politikai
tekczlele az o'szágház kongresszusi vétség további feladatairól. Az or- milyen szép életük van a gépállo- élére megfelelő képzettséggel ren- bizonyítsa, kiérdemli pártunk, Rás kosi elvtárs bizalmát.
termében. Az érlekezletcn Dénes szágos értekezlet kiegészíti a DISZ máson. Az év folyamán többen ked- delkező propagandistákat adott
J tván elvtárs, a DISZ főtitkára j Központi Vezetőségét is. A innács- vet kaptak ehhez a munkához s ma ezzej biztosította a fiatalok megfePapp Tibor,
már a gépállomás trakforistáinak 75 lelő oktatását.
ft.i't beszámoló' a párt Központi Ve-lkozások két ngpon ál tartanak.
a Jufafonó DlSZ-tltkáre

A minisztertanács és a SZOT vándorzászlajáért folyó versenyben
a Szegedi Épületszerelő Vállalat eddig a harmadik helyezést érte el

Minden részletében teljesítsük a begyűjtési tervet

A női frakforisták megállják helyűket a mélyszántás idején is

A DISZ első országos értekezlete

*
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A XiX. kongresszus anyagának tanulmányozása
a D<SZ-okfatásban
H a l a ' m a s méretű tervekről, a és ellenőrizzék u DISZ
propagan- ka és a tanulás során komoly emBizto- berekké fejlődő, mai fiatalokra hászovjet kommunftták feladatairól és disták munkáját, tanulását.
célkitűzéseiről határozott az SZICP sítsák azt, hogy a pár.tól a DISZ- rul.
XIX. kongresszusit. Lenin, Sztálin be küldött propagandista elvtársak
M é i y i ' s é k e l a fiatalok hazaszeszemináriumo- j retetét DISZ propagandistáink
pártjának
történelmében
niocs megfelelő létszámú
A
kon
adhassák
á
t
tudásukat
a
fiataegyetlen kongresszus, amelynek haj nemze közi helyzet
ismertetésénél
loknaktározatai nyomán viszonylag rövid
azzal, amil Sztálin elvtárs mondott,
Nem kevésbbé jelen'ős feltétele hogy az imperialisták: „gazdasági
idő alatt óriási változások ne történlek volna a szovjet nép életében. DISZ oktatásunkban a kongresszusi blokád alá vették a Szovjelun ót,
Most a kommunizmus felépí ósél ha- anyag feldolgozása sikerének a pro- Kínát és az európai népi demokratározták él n szovjer kommunisták pagandisták lelkiismeretes, felelős- t i k u s o'szágokat. amelyek nem lépDISZ- , lek be a Marshall-terv rendszerébe
és népünknek — mint ahogy eddig is ségteljes m u n k á j a . Minden
— ezután móglnkább az ő nyomuk- p opagandista a párt megbízatását • és azt gondolták, hogy ezzel megban ke.l haladni. Éppen népünk to- h a j t j a végre, am'kor nevei és az if- f o j t j á k őket. A valóságban azonban
vábbi felemelkedésének
érdekében j ú s á g politikai fejlődésének, mun- nem megfojtás, hanem az ú j világhatározta el póriunk Központi Ve- kaszere ctének, fegyelmezettségé nek piac megszilárdulása lett belőle". A
/e őségé az S Z K P XIX. kongresz- elmélyülése a fokmérője annak, ml országunk is. mint a többi békeszusa anyagának minél szélesebb hogy teljesített-e, vagy teljesítettem szerető ország az új, fejlődő vljúg.
a párt megbízatás. DISZ oktatásunk piachoz tartoz'k cs az imperialisták
körbon való tanulmányozását.
az i minden törekvése ellenére gyo"sao
Pártunknak ez a határozata
ko- propagandistát tanulmányozzák
moly feladatot ró i f j ó s á g u n k , a anyagot, hogy armak alapos ismerői- fejlődik, erősödik és amíg AmerikáDISZ tagsága elé. Különös gonddal vé váljanak. Felkészületlen pofpa- ban hárommilliónál több munkanélkeli tanulmáfryoznlok a kongresszus gandisla nem nevel, nem terjeszti a küli van, addig a mi községeinkben,
anyagát, hogy azok tanításával, t a - kongresszus eszméit, hanem felelat- városainkban bányásznak, vasesza
pasztalataival gazdagodva még erő- lenül ellopja az őt hallgató fiatalok tergályosnak, stb. toboroizzák
sebb, még szilárdabb bizosí ékal, idejét és elveszi kedvüket a tanu- munkásokat, a f alatokat. És abban,
még telkesebb épílői legyenek a jövő lástál. A fiatalok politikai neveiére ! hogy hazánk fejlődik, komoly része
nem tehet száraz, brosútálzű felol- ' van a párt vezette DlSZ-fl.atálságszociálisa Magyarországának.
DISZ-szervezeteink
számára
a vasás, vagy „hasból" beszélés. A nak.
XIX. kongresszus anyagának tanul- fiatalok csuk akkor vesznek részt
Az S Z K P kongresszusa
anyagámányozása komoly harcot jelent. örömmel és kedvvel a politikai fog- nak tanulmányozása a szovjet emlalkozásokon,
ha
az
érdekes
és
taHarcot a tagság sorainak megeiősí.
1
és
téséért, n munka és a tanulás ed- nulságos számukra, ha a propagan- berek áldozatkész hazasze'eteté
dista
előadása,
vagy
szemináriumfegyelmezettségét
oltja
bele
a
fiatadigi erodményeinek túlszárnyalásáért. És ezt a harcol pontosan a XIX. vezető módszere leköti a figyelmü- lokba. Bárhol is dolgoznak, üzemkongresszus eszméinek
segítségével ket. Ezért tanítja pártunk a propa- ben, vagy mezőgazdaságban, mindegandistákat arra, hogy a XIX. kon. nütt az ú j öléves tervet ha'almas
kell sikerre vinniök.
gresszus anyagát mindig az adott
Eisö tontos feladatuk
Itt nz helyi problémákkal és feladat okirat lelkesedéssel köszöntő, m u n k á j u k a t
állandóan fokozó szovjet emberek
legyen szervezeteinknek, hogy biz- szoros kapcsolatban oktassák.
Mua
tosítsák a kongresszusi anyag tanu- tassanak rá a propagandisták a fia- példái mozgósítják fiataljainkat
lásához tagságuk és nz üzemek, ter- talok előtt arra, hogy DlSZ-tagnak több és jobb munkára. Vezér, Ije
melőszövetkezetek, iskolák legjobb ler.nl kitüntetés, mert a DISZ an- őket az élet minden területén az a
fiataljainak minél nagyobb szárnál. nak a pá tnnk a segédcsapata, teg. gondolat, hogy a kommunizmust
J ő nevelő munkával az Ifjúgárd's- főbb tartaléka, amelyei Sztálin e l v . építő szovjet emberek néhány év
t&k
mozgósításával
aktivizálják társ úgy jellemzett n XIX. kon- elölt fegyverrel a kézben hozták
DISZ-szervezeteink egész
tagságú- 1 gresszuson, mint a világ forradalmi meg a m j szabadságunkat, nem kiskat és ezáltal megerősíthetik sorai-j munkásmozgalmának egyik „roham részben a DISZ-ftaialokon múlik
kat. Második döntő feladat az, hogy b r i g á d j a " . f)e Ugyanakkor mutassa- EZ, hogy élve a szabadsággal, olyanmegfelelő képzettségű propagandis-! nak rá arra is a DÍSZ propagandisiák tanítsák, terjesszék fiataljaink ták, hogy DISZ-'agnak lenni ko- ná tegyük a mt országunkat, mint a
között a kongresszuson elhangzott I moly felelősség Is, fcie't a szocia- szovjet o"szág és az ellenség 'tártanításokat.
DISZ-szervezeteink. I lizmus építése — a X I X . kongersz- milyen támadása ellen is megvédelDISZ-bizoti tágatok gondoskodjanak szus útmutatásai nyomán — a mun- mezzük.
e feladat végrehajtásáról. Segítsék
(Kaczur)

flz E N S Z - k o z g y ü S é s é n e k d e c e m b e r 3-i t e l j e s ülése
New-York (TÁ8ZSZ). Az E N S Z
közgyűlése december 3-án összeült,
hogy szavnzzon a koreai hadifoglyok haza* elépítésének kérdésében
benyújtóit indiai határozati javaslat, a határozati javaslalhoz előterjesztett szovjet módosító
indítványok és a koreai kérdésben benyújt o t t szovjet
határozati
javaslat
ügyében.
Krisna Menőn, India képviselője
felszólalt a december 3-i ülésen és
igyekezett r e j ' e g e t n i azt a tény!,
hogy az Indiai határozati
javaslat
— amint ezt a szovjet küldöttség
leleplezte — nem t a r f a ' m a z s a
a
koreai tűzszünet követelését és nem
szolgálja a koreai kérdés
békls
megoldását.
A. J . Visinszkij elvtárs, a Szovjetunió képviselője fe'szó'a'áíában
hangsúlyozta, hogy az indiai határozati javaslat célja nem a koreai háború megszűntetése, hanem annak
folytatása és elhúzása.
Nem áll most közvetlenül előttünk
ar. Egyesü t Államok határozati javaslatának kérdése — mondotta a
többi között A. J . Visinszkij elvtárs,
de feltétlenül beszélni kell
róla,
mert
India határozati
jnvasia a
szerves kapcsolatban van vele. F e l tétlenül meg kell említeni, hogy az
Egyesült Államoknak határozati javaslata előterjesztésekor az Volt a
célja, hogy keresztüterőszakolja az
i . számú bizottságban az amerikai
parancsnokságnak a koreai és kínai hadifoglyok hazaszállítása kérdésében tett in'ézkedései
jóváhagyását. Ezeket az intézkedéseket,
mint ismeretes, a nemzetközi Jog í s
»s 1949 évi genfi egyezmény ál*alánosan elismert elveinek
durva
megsértése kísérte. A had. foglyok
úgynevezett „rostálását",
illetői g
„megkérdezését", amit az amerikai
parancsnokság hadifogolytáboraiban
folytatott, a hadifog'yokr a gyakorolt vadá'.latias nyomás, erőszakoskodás, a koreai és kínai hadifoglyok
tömeges agyonlövetése kisérte.
Az amerikai
parancsnokság
kínzás és (errnr közepette foly.
ta'ta és folytatja n koreai és
kínai hadifoglyok úgynevezett
.rostálását", il'etőtog „megkérdezését".

I

Az amerikai határozati
javaslat amiről Menőn úr beszélt A harolyan nyilvánvaló módon a koreai coló felek közölt a fegyverszünet
nép elleni agresszív háború folyta- kérdésében m á r létrejött egyezt á s á r a irányul, hogy az Egyesült ménytervezet külön pontban előÁllamok küldőt'sége nem számítha- írja a tűzszünet konkrét fettételeit.
' tott » javaslat keresztülvitelének sí.
Ilymódon már megvannak a kokerére. Ilyen körülmények között
jelent meg az indiai kii dö tség ha- reai tűzszünet feltételei, amelyekmegegyeztek. Csak nz van
|tározoti javaslata, amelynek
alap- i ben
ijául — bár némileg módosított f o r - | hátra, hogy határozatot fogadjanak
mában — ugyancsak az amer.kai el a tűzszünetről és éppen ezt ja„
küldöttséhatározati javaslat elvei szolgáltak. j vasolja a Szovjetunió
I ge. Éppen ez ülközik azonban az
Az indiai határozati javastát el. indiai
határozattervezet
szeizőijlentetes az 1949. évi genfi egyez- nek és más ezt a tervezetet támomény alapelveivél, valamint az ér- gató küldöttségeknek az
eilenál.
vényben lévő nemzetközi jog álta lásába, amelyek nem hajlandók fellánosan e lismert alapvető elveivel venni az
Indiai
határozatterveés szabályaival Is.
zetbe a Szovjetunió áltál Javasol'
Az indiai határozattervezet
az megfelelő módosításokat.
egész kérdést kizárólag a hadifogA Szovjetunió küldöttsége főbb
lyok
hazatelepítésének
kérdlsére más módosítás' is javasolt az inkorlátozza, ami teljesen he'yte'en, diai határozattervezethez.
' b á r ennek a kérdésnek óriási jelen| tősége van. A hazatelepítés kérdését nem lehet elválasztani az egész
koreai kérdésnek Korea egye.ítéséjnek szellemében történő megoldásétői.

Szem előtt tartva az indiai határozattervezet komoly hiányosságait,
abban az esetben, ha
elve lik
a
Szovjetunió által javasolt, a tervezet megjavítására és
elfogadhatobbá teleiére irányuló
módosításokat, a Szovjetunió az indiai h a .
tároaattervezet ellen fog szavazni.
FigyelemreméPó az a körülmény A szovjet küldöttség mélyen meg
is, hogy ez a határozattervezet m i n . van győződve arról, hogy az
|den kérdés végleges eldöntését a
indiai határozattervezet nem a
közvetítő belátására bízza és végső
háború beszüntetésére, hanem
'soron, amint a határozattervezet
folytatására és elhúzására irá.
'mondja,
az Egyesült
Nemzetek
nyul és nem szolgálhatja a koSzervezetének belátására, vagyis az
reai kérdés békés rendezésének
Egyesült Nemzetek S ervezetének
ügyét.
ama részére, amely az E N S Z nevével leplezi az amerikaiak agressziv
Ezután 9ör
került a szavazásra
koreai háborúját.
az indiai határozati
javaslathoz
Menőn úr, az Indiai küldöttség előterjesztett
6zovjet
módosító
képviselője az 1. számú bizottság- indi'ványok
kérdésében.
Amint
ban kijelentette, h r g y ez a h a t á r o - várhaló volt, az Egyesült
Nemzezattervezet útat nyithat a béke felé. tek Szervezetének
agresszív magEz nem felel m e g a valóságnak, | va valamennyi szovjet
módosító
mert amint az indiai határozatter- ; indítvány Cllen szavazo't. A Szovvezetből láiha'ó, ez nem tarta'mez i Je'unió, Lengyelország,
Csehszlosemmi o'yat, ami a koreai vérontás vákia, az Ukrán SZSZK, a Bjelohaladéktalan beszüntető'ére vezetne, russz SZSZK a szovjet
küldöttség
következésképpen a hadműveletek módosító
indítványainak
elfogafolytatására számít.
dása mellett szavazo't. Több arab
Világosnak kell lennie — hangsúlyozta Visinszkij elvtárs —,
hogy a koreai hadműveleiek ha.
ladéktiilnn és teljes beszüntetése
nélkül szó sem lehet a koreai
béke felé vezető úton tett első
lépésről.

és áz6 : ai ország tartózkodott a szavazástól.
Az amerikai.itigol tömb
elfogadta az Indiai határozati javaslatot.
Dt ország
küldöttsége a
Szovjetunióval az élen a határozati tavaslat ellen szavazott.

A Szovjelunió IV. országos békeértekezletének
üdvözlete J. V. Sztálinhoz
MOSZKVA (TASZSZ). A Szovjetunió IV. országos békeértek«rlete üdvözletet intézett J. V. Sztálinhoz.
Drága Josztf Visszárionovicsl
Ml, a IV. országos békeérlekez'et küldöttel, hazánk
fővárosé,
ban, Moszkvában összegyűlve, forró, szívből jövő üdvözletünket küldjük
Önnek, az egész hatadó emberiség lángeszű vezér nek és bölcs tanítójának — hangzik a többi között a távirat. —
A békéért és a népek közötti bará ságért folytatott harc elválaszthatatlanul összefügg az ö n nagy nevével. Sztálin elvtárs.
Az ö n lelkesítő szavaira napról-napra nőnek és erősöditek az
egész világon a béke híveinek erői. E megszámlálhatet an erők első
soraiban a szovjet nép ha'.ad. A szovjet nép az ön bölcs vezetésével,
Lenin-Sztálin nagy pártjának vezetésével he yreáH.'totta azt a sok száz
és ezer várost, üzemet és gyárat, amelyet a fasirzták barbár hordái
romboltak le, új várcsckat, üzefreket, gyárakat, egyetemehet í s iskolákat épített és épít fáradhatatlanul, új ha'almas vizicrőmüveket és öntözőrendszereket létesít a Volgán, a Donon, a Dnyepren és az AmuDarján.
Az ö n lángeszű e'méletl müvei, drága Sztálin elvtárs, ragyogó
fénnyel világítják meg népünk előrehaladásinak úiját a kommün z.
mus teljes győzelme felé.
A IV. országos békeértekezlet újra kifejezésre juttatta a nagy
szovjet nép békevágyát és készségét, hogy szorosan együttműködjék
mindenkire', akt őszintén törekszik az új háború elhárítására, a bfke
megvédésére és megszilárdítására.
A Szovjetunió nénel éberen állnak n béke vártáján, nem félnek
a háborús gyújtogatok fenyegetéseitől és készek, hagy döntő c apást
mérjenek minden agresszorra, amely zavarni merészelné békés munkánkat, szabadságunkat éa függetlenségünkre törne.
Szívünket az ö n szavai töltik el: „Ami a Szovjetuniót I lett — a
Szovjettin'ó érdekel egyáltalán nem különíthetők et a vi ágbéke ügyétől'.
Egészséget és hosszú életet kívánunk
önnek,
drága
Joszif
Vlsszárlonovics, a szovjet népek és az egész emberiség örömére és bot.
dogságára,
É jen a népek közötti békél
Éljen a béke nagy zászlóvivője, minden nép Igaz barátja és tanítója, a ml szeretett Sztálin elvtársunk l

Befejezte
tanácskozásait
a Szovjetunió
IV.
országos
békeértekezlete
Moszkva (TASZSZ).
A Szovjetunió IV. országos békeér'ekezletének december 4-i délelőtti ülésén
folytanák Ivan Petrovszkij akadémikus beszámolójának
megvitatását.
Mihail Kotov, a Szovjet Békebizot'ság felelős tilkára beszédében a
békemozgalom sikereivel
foglalkozott.
Az értekezlet résztvevői nagy é r .
deklödéssei hallgatták Mihail
Solohov, a népszerű író beszédét.
Jogosan vagyunk büszkék az
elvégzett munkára és békés alkotómunkánk eredményeire
— mondotta. — Minél nrcátlanabbul és fékeienebbül fecsegnek .iz
Imperialisták
háborús
I erveikről,
minél nyíltabban és cioikusabban
I készülnek ú j hódító háborúra —1
folytatta MLhall Solohov —, annál
' szilárdabban
és
halalmasnbban
hangzik a béke híveinek szava:
,A béke legyőzi a h á b o r ú t ' "
Olga Lepcsinszkája
professzor e
szovjet tudósoknak
az
emberiség
javára folyla'oit
tevékenységével
foglakozottA december 4-1 délutáni záteülésen Nvjai Zarjian
ismert örmény
író elmondotta, hogy Örményország
rövid idő alatt virágzó szocialista
köztársasággá fejlődött. A köztársaság sok kolhozának földjeiről heklátánkint több mint 80 mázsás búzatermést gyűjtenek be. Rohamosan
fejlődik az ipar és a kultúra.
Az elnök Alekszandr
Geraszimovnuk, a Szovjelunió Képzőművészeti
Akadémiája elnökének adtá meg a
i szól. — Mi. szovjet képzőművészek
egész alkotó munkánkkal a hatalmas szovjel népei szolgáljuk, a né! pek közötti b a r á t s á g megszilárdítását kívánjuk elősegíteni — hangoztatta Geraszimov. — A r r a hívom fel
az egész világ haladó képzőművészeit, egyesítsék erőfeszí'éseiket, tehetségüket, művészetüket a békéért
vívott szent harcban.
Ezután Akalcij Horova, a Szovjelunió népművésze (Grúzia)
szólal!
fel. Számos példával
bizonyítottá,

milyen óriási eredményekei ériek el
Szovjet-Grúzia népei a szocialista
építőmunkában, a köztársaság i p a rának, mezőgazdaságának éa kultúr á j á n a k f e j lesz lésében.
Akakij Horova felszólalásával befejeződött a vita Ivan
Pct'ovszkij
akadémikus beszámolója felett.
Az értekezlethez nagyszámú üdvözlet érkezett a Szovjetunió
dolgozóttói és a kü'földi békevédelmi szervezetektől.
A z értekezlet résztvevői
ezután
egyhangúlag
megválasztották
a
Szovjet Bákevédelmi Bizottság 127
tagját. A bizottság tagjai a terme,
lés újítói, zstahánovisták, élenjáró
koihozparasztok, a szovjet tudomány
és kultúra neves képviselői.
Ugyancsak egyhangúlag
választották meg a népek békekongresszusára utazó 50 t a g ú szovjet küldöttséget.
Az értekezlet küldöttei megvitatták és jóváhagyták azokal a feladatokat, amelyekkel a népek békekongresszusán résztvevő szovjet béke.
küldöttséget megbízzák.
Támogassák a népek nemzeti f ü g - .
gc'lenségének és
szuverénltásának
megvédésére vonatkozó
követeléseket, mint a béke megőrzésének és
megerősítésének legfontosabb előfeltételeit.
Követeljék a koreai fegyveres agresszió megszüntetéséi.
Határozottan ífé'jék el ar amerikai agresszorokat, akik a tömegpusztítás Iszonyatos eszközét, a baktériumfegyvert alkal
mázzák,
köveleljék a baktérium-, atom- és a
vegyiháború fegyvereinek és m i s
tömegpusztító eszközöknek a bel:'tásál.
Az értekezlel résztvevői végei
nagy lelkesedéssel fogadták el a J .
V. Sztálinhoz intézett üdvözlet szövegéi. A tanácskozást n záróülésen
elnöklő Alekszej Szurkov író zárta
be.

Mérséklik a kívetBlt kártérítések összegéi
azoknál a hátralé.iosoltnál, a tik decsmlierben leijesitik
beadásukat
A begyűjtési miniszter legújabb , A csökkentés,
amely a beadás
rendelete lehetőséget ad a begyü'- elmulasztása miatt kivetett ösezes
tés nem teljesítése mialt k'vetett kártér tás együttes
összegére vokártár.tás összegének csökkentésére
azoknál a termelöknél, akik a kö- natkozik, 16—90 százalékig 'erjedvetkező napokban,
de legkésőbb het. A rendelet azokra a hátrálóvonatkozik, akik már
december 21-ig túlteljesítik, illetve kosokra is
teljesítik beadásukat.
A rendelet előbb
felszámolták
hátralékukat
értelmében
nagyobb
mértékben ! és teljesítették beadásukat.
csökken'lk annak a termelőnek
a
Ez az újabb rendelkezés
lehekártérítését, aki korábban tesz eleget kötelezettségének és
azét is, ! 'övé teszi, hogy a hátralékosok be.
túl*
aki egész beadásának
teljesítésé- ! adásuk gyors teljesítésével.
csökkentvel mindenféle terményből — te- teljesítésével jelentősen
! h á ' 'ójáéból és fejből ís — meg« . sék a rájuk
kivetett
kártérítés
I szünteti há'raléká'.
összegét.
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ADOTT SZAVUNKNAK ELEGET TESZÜNK 1
A lápéi

Hajójavító

Váltalat munkásai 25 nappal
kijavítottak egy
uszalyhajót

a határidő

előtt

Hogyan készüljenek fel művészeti csoportjaink
az országos kultúrversenyre ?

A Művészeti Együttesek
II. zottság kötelessége
hogy a cso
Országos
Kuilúrversetiyére
igen port ré zére kiváló szakmai tudásszép számmal neveztek be megyenk sal rendelkező patronáló! jelöljön
ku túrcsopor;jal. Számos
közülük kl. rki köteles a csoportot a követmost alakú t, de szorgos készülődé- kező bemutatóig, sőt azon fú'.mesük a versenyre figyelemre inétó nőlcg is. munkájában szakma ag
segíteni. A versenyből tt hát egy Iéj)pen ezért.
A benevezett művészeti
csoport- ltn csoport sem esik ki, hanem a
jainknak
létszámukra
működési verseny ideje ntart módjában
1
idejükre és különös adottságokra te'jcs'tményét magasabb színvona
ra
eme'ni.
való telentet né'kül egyformán arA mfnrd»7eti vezetők
én*fc
ra kell törekedniök, liogy
minél
a rgválnsztámagasabb művészi színvonalai ér- «> zenekari, műsoruk
jenek cl, szárnyalják lúl az első s.ir.ál, még inkább pedig a megku! túr versenyen e'érf teljesítménye, választott műsor előadásánál aránytök-t. Hogy miivészeli
csoport >aHk, lagos hnirgitafcVbcii e öadásra
Egv kisebb létszámú
pártunk és kormányzatunk cé ki'ű- rekedjenek.
zéseinek megfelelhessenek, az aláb- énekkar ne igvekezzés hangerőben
a nagyobb énekkar hangerejét prbi fe'adatokat kell megoldan ok.
A benevezett művésze*! Csoport ém". Ugyanez vonatkozik term nőrtóadásmódjóra
minden egyes tagja igyekezzék
a iesen a zenekarok
vt
rróbákon
pontosan
megjelenni. is. A fúvószenekarok vezetői
hogy
eíőndásnk
P.ész'ctfe'adatát jó' tanu'ia meg- a gyék tekintetbe,
színjátszó a szerepét kívülről lutUn, zarlhe'yiséíbon történ k és ezért a
az énekkari tag ne csak a szöveget recsegő túlfúvás(ól. sőt a fortis/itar.u'ja meg hanem a szó'amát is. mó fuvástol is larlózkodjgnals.
a zenekarban játszó a maga szótáAz eddig lezai'ott taoas-ta'alesernál annyira gyakorolja be. hogv a íék és a bírá'óbizoltsági tagok rékolfao'vasás ne okozzon nehézséget • zére mertir'ott wőfv.b'rá Mok »?•
az előadás közben.
ka'mával szereplő csoportok igen
Az evves művészeti ágakba tar- szép szakmai felkészül'Iségröl és fetozó aktívák már a próbákon vise'- gve'mezettségrő1 tettek tanúbizonykodienek
o'van
fegve'mezetten, ságot. Az énekkaroknál mutatkozó
mintha az nvi'váno* srcren'és vol- b'ányosságok közű legk rívóbh ar,
na. A sz'nlátszók, énekkarok, zene- hogv a tájegységükön elő népdakarok. tánccsonortok
pvnkoro'iák lokat igen szórványosan
gvüilik
he hogy a 'ehető legrövdehh Időit össze és tűzik műsorukra. Kívánabc'fll e' tudják fog'a'ní n he'vüket tos vo'na. ha az c-nek.ka.-ok e té.reu
a színpadon, kerülve mindrnfé'» fe- követnék a tánéi. a'gvői és pusztalesleges mozgást.
Ha kettő figye- mérgosi csoportok pé'tláKit.
alio1
lemmel
és
áté'éssel to'mácsn'.ia ezeknek a
núpda'oknaU az ö^szem'nden e<*ves szereplő a maca mon- gviiitésével és
művészi
egvséebo
dan'va'ó'áf. a siker n»m marad e'. való összeolvasztásával
feleithetei,
Ha a körzeti bemutatok alkal- '.•ti é'ménvt nyti'tanak a szórakozmával egyes csoportok még nem ni váffvó do'gozőknafc.
érnék el a mostani versenyen megí r e n fontos te e dal
áll kmkívánt fejlődési fokot, ez ne ked- túresoport iáink
előft.
December
vcfenftse el a művészeti
csoport 25-én és 26-án a do'gozók p henö
tagjait, mert a körzeti bemutaló- napján kell, hogy bebizonyítsák felkon jelenlévő bíráló bizottságnak a készü'tségüket.
Éppen ezért a két
feladata nemcsak
árnyból
áll, pihenőnapot műsorukká' tegyék fchogy ezt megállapítsa, hanem fő- leilhetetlenné.
B'zonvibák
bc a
leg abbó', hogy a művészeti cso- dolgozók előtt, hogv é'harcosai a
portoknak megadja a módot és le- ku'túrának és a béketábornak eg\
kiküszö- aránt.
és gép áthelyezési tervezet elké- hetőséget a hiányosságok
bölésére. Ha a "csoportnak
etld'g
Varga Lehel
szítésére tettek felajánlást.
nem
volt
patronálóia,
a
bírálóbimegvei ének- és zcnefeto'ő*
Az Újszegedi
Kender-Lenszövő
Vállalat dolgozói a szovjet
műszaki hónap keretében, a vállalatEGYETEMI ÉS FŐISKOLAI FIATALOK
vezetőség, az üzemi
pártbizottság
irányítása mellett akarják teljesíKULTÚRVERSENYRE KÉSZÜLNEK
teni felajánlásukat.
így biztosítEsténként az egyetem kultúrter- ségtől mentes táncokat. Az együtják majd
jó előkészüléssel
az
1953. évi tervük teljesítését, a már méből vidám é n e k s z ó , haltats-ik. tes tagjai, mind a diákok, mind pekorábban, december 21-re tett fel- Az egyetemi és főisk lai énekkar jdig a fizikai dolgozók és értelmikészül első nagy kultűrversenyére. ségiek a napi munkájukban is élenajánlások teljesítését.
Vasárnap délután 4 órakor lesz e járnak. Az együttes munkájának ér.
Kuraly
Antal
Központi Egyetem nagytermében a
számainak
Újszegedi Kender-Lenszövő verseny, amelyen ki akarnak tenni tékét növeli az, hogy
nagyrészét
s
a
j
á
t
m
a
g
a
gyűjti
és
Vállalat
m a g u k é r t az egyetemi é3 főiskolai dolgozza fel, amely Csongrád me1
fiatalok. Fegyelmezett és lelkes cso- gye népi hagyományaibó
tevőik
port ez. Műsorukon szovjet és ma- össze.
gyar tömeg- és népdalok szerepelHa az együttes ilyen lelkesen folynek.
t a t j a m u n k á j á t továbbra is. komoly
Áz épület egy másik terméből esélye van arra, hogy tudását az
merteti. A hat kilométer hosszú zenei hangok hallatszanak, itt az országos verseny döntőjén is beés négy kilométer széles, 3000 hold együttes zenekara készül a ver- mutathassa
Az együttes tagjai tudják, cs ik
kiterjedésű Fehértó
1881-ben any- senyre- A lelkesedés itt sem hiány,
az a munka hozza m e g ír.élló g j ü nyira megáradt,
hogy
Szegedet zik.
A következő szobában a tánccso- mölcsét, amely a nép életéből faárvízveszedelem
fenyegette.
Ma
már c6a*orna k ö ' i össze a
Tiszá- port próbát. J á r j á k vigan a szép kad és a néphez vezet. Ezért helyes
val s ezzel az
árvízveszedelem m a g y a r népi táncokat. Egészzéges, az az ú t amelyen az együttes el'n.
örömtől sugárzó arcú lányok és dult.
végleg elhárult.
fiúk természetes, minden mesterkelt.
A terem közepén hatalmas dioGáti János.
rámában bemutatják, milyen a
Fehértó állat és növényvilága
tavasszal természetes
környezetben. Eredeti gyeptég'ák, nö.
vények és sások kőzett a preA ,,Za SzOcijaüsz'icsku
Jugo- a gyermekhalandóság 17.22 százaparált madarakat és ál'a'okat
szlaviju" a jugoszláv hazaf'uk szö- lék volt, nyolc faluban pedig felegjellegzetesebb mozdulatukban
vetségének lapja írja:
lülmúlta a 20 6záza'.ékot.
SzerJugoszláviában siralmas a gyer- biában például 1950-ben, a tíz éven
örökítették meg.
A harmad'k terem
kiégett
nö- mekek helyzete. A gyermekbeteg- aluli gyermekek halandósága 15.7
elterjedesé'
be- százalék volt,
miközben a gyervényzetet, a 6zikIafo'.tokon
fész- ségek példá'lan
újvl- mekhalandóság általában 34.6 szákelő madarakat, a Fehértó
nyári ismerték a szerbiai orvosok
I déki kongresszusán felszólalt kül- zalék vott.
világát t á r j a elénk.
1
A negyedik, legnagyobb
terem- dőltek is. A kongresszuson IsmerA jugoszláviai gyermekek szörben két óriási
üvegszekrényben tetett beszámolók egyike kiemelte, nyű helyzetét még a titoisla iilvnközül
láthatjuk, milyen madarak,
álla- hogy az iskolásgyermekek
betegségben, 'alos sajtó sem ti'kolhntja el. így
tok tanyáznak a fehértói
renge- a legtöbb kftlőnbözö
j tüdöbajban és más fertőző beteg- például az „Oozlobogyenye" című
tegben, ősszel és télen.
lap okóber 7-1 számában a Kopn.
ségben szenved.
A term'ek'ben elhelyezett üvegrabnn tartott járási titottta
pártvitrinekben a védett területek ritIgen 6ok két éven aluli gyermek értekezlet jelentését közéi, amejy
kaságait. a madarak tojásait,
a ' szenved vérhasban és angolkórban. a többi közö't kiemeli, hogy „aggomikroszkopikus
klcsinységű állaKülönösen ijesztő méreteket öl- da'mat keltő adatok" tanúskodnak
tokat és növényeket, csigákat, ro- töt' a csecsemők és az
iskolás, különböző súlyos
betegségek tervarokat gyüitö'lék össze.
gyermekek' halandósága.
Koszovo- jedéséről. A jelentés
szerint küfalvaiban lönösen 6ok
Legszebb természettudományi ki- Metohija városaiban és
gyermek 'üdöbajos.
a
csecsemőhalandóság Az orvosok megállapították ugyanállításunk képzeletben a
Fehértó 1950-ben
már is, hogy 156 megvizsgált tüdőbajos
múltban alig Ismer' csodálatos vi- 14.1 százalék, 195'-ben pedig
17.4 százalék vott. A
vajdaság- közül 90 gyermo-k. A lap beismeri,
lágába viszi el a látogatót.
ban a
csecsemőhalandóság
még hogy az cm' ' tt iárásbnn , a gyerezeket a
számokat is felü'mútta. mekhalandóság mintegy 50 százaCsupán 24 bánáti faluban 1950-ben lékos."
o
ógYÓr
fiatcd'ai

Még
júliusban
történt. A Tápéi munkánkat — mondotta Lantos Ár- irányítja az egész munkát
—
kiHajójavító
Vállalat dolgozói
némán pád.— Adott szavunknak eleget kell adja a feladatotnézték a vízből kiemelt
hajóroncsot. tennünk.
— Hozzatok hév ér eket!
Csurgott róluk a veríték. Keményen | Esőben, sárban, hidegben
fáradMindenki szaladna
élte.
dolgoztak amíg kiemelték a vízből s hautianul
dolgoztak a
munkások.
— Elég lesz négy ember, a 'öbfelhúzták
a partra. A földtől
120 Senki nem
panaszkodott.
Közben biek ássák meg a tartógerendik heccn [méterre alátámasztva
ott állt egy újabb hajó javításához
is kezd- lyét, ahová a hévéreket
rátámasztelőttük
megrozsdásodva,
hatalmas tek s már csak két brigád dolgozett juk — intézkedett
tovább Széli Ilnyílásokkal.
Szomorú
látvány
volt.' a 395/DHV uszályhajón. A
munka lés.
— A fasiszták felrobbantották
—1 befejezéséhez
közeledett. Az
elmuit
Mindenki dolgozik. Ásnak
tarlómondotta Erdei Károly
elvtárs,
a hé en megtörtént
a víznyomás
mé- gerendákat állítanak be. Futva hoz•pártszervezet ti kára —, mi új ha- rése.
zák a hévéreket. Nyolc helyen megjói varázsolunk belőle a két kezünk I — Nincs semmi hiba elvtársak. A támasztják
a hajó oldalát és a sínmunkájával.
Még ebben az
évben jövő héten vízrebocsátjuk
a hajót — talpal.at
készen kell lennünk ezzel is és a. jelentette ki örömmel
Nagy
Imre
— Mindenütt
kész?
többi uszállyal iselvtárs,
művezető.
— Kész!
Tíz brigád fogott a munkához. A
— Előbb lettünk kész, min' ahogy
— Nyomd meg! — hangzik a vebrigádokban több nő is
dolgozott: ígértük. — Ezzel is köszöntjük
Sztá- zényszó. Tekerik a hévéreket, a válVincze Pálné, ördögh Rozália
va- lin elvtársat! — mondták
a
hajó lak, a karok a hajó hideg
oldalához
sas
szakmunkások
— sz' ahánovls-1 építői.
feszülnek.
ták! Kószó Anna is alig maradt el
— Az eleje
csúszik!
a sztahánovislák
teljesítménye
mö— Nyomd a végén!
gött. Itt tanulták a mederséget és a
— Állj! — A hévéreket újból be
Szerdán eset; a hó.
Csütörtökön
férfiakkal
egyenlően állták meg he. reggel fagyott,
állítani.
fehér lett a Tisza kell
lyiiket. A brigádok egymással
ver. paitja. Mindenki a 46 méter hosszú,
Villámgyorsan
dolgoznak s aztán
scnyezlek;
ki tud jobb
eredményt hólep'e uszályhajó
körül
szorgosko- újból kezdik elölről. Közben a pártelérni. Hol Majzik Imre
sztaháno- j dik. A hatalmas test már
a
csoporthoz.
három titkár is megérkezett
rista brigádja. hol Miklós
János, I nagy szántalpon fekszik, amely a'att Az ö válla is nekifeszül a hajó oldaHidas Imre, Sipos Gy. Kálmán
járt a vastag, szögletes gerendákat
feszi ik. Dacolnak
be- lának. Nyomják,
az élen. Minden liz napban lestek a zsírozták, hogy majd azon lecsúsz- a hideggel, a faggyal.
versenytáblán
a vörös zászlót:
mind-' tatják a vízre. A hajó
Az egyik oldalon a sínlalp beszobelsejében
egyikük azon volt, hogy
megszerez még dolgoznak a famunkások,
u'oL rult a gerenda oldalához. Török Pál
ze az elsőséget.
kalapácssó simításokat végzik a kabinok fa- már ott is van. Hatalmas
be- csal kiüti az alátéteket, hogy megAz Októberi Forradalom
ünnepé-, részein, hogy aztán véglegesen
re vállalták, hogy december
20-ig fessék. A hajó körül senki nem érzi, ' lazítsa. Amikor a dél eljön. ezévben
munkásokat a nyolcadik hajót 25 nanpal a ha ár.
kijavítják
a hajót. Sztálin
elvtárs hogy hideg van, fűti a
vízrebocsálottákl
születésnapjának
tiszteletére
azon- j a. lelkesedés és az a tudat, hogy ma idő elölt
bon megfogadták,
hogy a
kitűzött, elérkezett a nagy pillanat, a/mikor a
határidőt megrövidítik.
Ettől kezd- , nemrég még roncs hajót — teljesen
— Tápéi Hajójavító Vállalat dolre nem volt száz százalékon
aluli kijavítva, szebbé téve, mint az újat,
Török
Pál,
hajó- gozói hősiesen küzdenek
felajánláteljesítő a hajó építői közölt.
Esős vízrebocsátják.
teljesítésééit:
Ado't
szavuk
időszak következett. Lantos
Árpád, emelő brigádvezető még a kabátját suk
haladjon. egyik részének már eleget tettek és
Nagy Sándor, Kureü János
népne- is leveti hogy gyorsabban
velők
felvilágosító
szavakkal,
a Elengedik a köteleket — a hajó sza- most azért dolgoznak hogy évi terelvtárs 73,
születésmunkában való példamutatással
len- badon van! A sínlalpak erősen rd- vüket' Sz'álin
mandítették a rossz idő ellenére is jobb fagytak a gerendára és — bár be napjára minden részletében
van zsírozva — még sem
csúszik. déktalanul
teljesítsék.
munkára a brigádok
tagjai'.
—
aki
Markovits
Tibor.
— A rossz idő nem
gátolhatja Széli Illés segédművezető

Szovjet műszaki hónap az Újszegedi Kender-Lenszövőben

A Műszaki
és
Természettudo- | A 9.es és 10-es műszak dolgozói közül M- Bodnár János tett
m á n y i Egyesületek Szövetsége keza mü-zaklak nevében felajándeményezésére nagy
jelentőségű
lást. Vál'alta, hagy a ponyvás
mozgalom indult meg a
műszaki
gépeket vetülék őr villával látdolgozók közölt, az élenjáró módják el.
s z e r e i széleskörű
bevezeféséért.
Brigádok
készítettek
előadásokat Az előkészítő üzem műszaki dolés rendeztek
vitákat az élenjáró gozói nevében Kiss József üzemj vezető vállalta, a
cérnázó üzem
műszaki eljárásokról.
Az Újszegedi
Kender-Len6zövö jelenlegi rendszertelenségének megátcsoportoVállalat dolgozói részére a
Sze- szüntetését, a gépek
copezoló üzemgpdi
Tudományos
Egyesületben sítása útján. A
minőségi
brigád
T á m o k y Ferenc, a Textilipari Ku- 1 részbeliek egy
tató Laboratórium munkatársa tar- megalakítására, a felvető üzemrész
tott előadást, „A szovjet lenszövés dolgozói pedig az anyagmozgatás
technológiának magyar
alkalmazása" címmel. Ismertette a
lenkenderipar 1953. éves tervét.
A
tervek szerint
óriási feladatokat
kell megoldania az egész iparnak,
s ezen belül az Újszegedi Kender
December 7-én nyíl'k meg Szegedolgozóinak is.
Elmondotta, hogy den a Móra Ferenc Múzeumban a
a Szovjetunióban a len ipar terme- Fehértó élővilágát
bemutató állékenységének
problémáit
szé- landó kiállítás.
li e« körben
feldolgozták és ezekHazánkban a -felszabadulás előtt
ből
bőséges tapasztalatot
nyer- a természetvédelemmel nem
sokat
het a magyar ipar. Előadásában
törődtek. s a tudományos gyakorlati eredményeket nem
állították
a láncfonal szakadásokról,
a
a nép szolgálatába.
A kapitalista
gépállások rendellenezségeirő', a
tervszerűben gazdálkodás sok ternyers áru hibáiról és okairól bemészeti értékét elpusztított.
ígyszélt a szovjet tapasztalatok
volt ez a Szeged melletti Fehértó
alapján.
környékén is.
Ma a legnagyobb
Az
előadás után az Újszegedi gonddal örködnek a terület védett,
Kender Lenszövő
Vállalat műszaki ségén, s m'ntegy 800 holdra növedolgozói
elhatározták, hogy szov- kedett az a terület, amelynek
hájet
műszaki
hónapot
tartanak, borítet'anaigára
természetvédelmi
melynek keretében
az
előadás örök ügyelnek.
a n y a g á t felhasználva,
fokozottabb
Erről a hazánkban egyedülálló
mértékben vezetik be
üzemükben
terü'etról ad hű képet a szeu szovjet technológia
tapasztalagedi Móra Ferenc Múzeumban
tait. Elősegítik ezévi tervük sikedecember 7-én megnyíló kiálres befejezését és egyben
hozzálítása. A kiállítás négy
nagy
járulnak' a jövőévi terv
megvalóteremben t á r j a elénk a Fehértó
sításának jó
előkészítéséhez is.
rendkívül
gazdag,
változatos,
Az értékes előadás után Marék
növény és állatvilágát.
János szövóde vezető
elmondotta,
Az első teremben művészi kivimilyen segítséget nyújtott
részé- telű
fényképeken
Magyarország
re a szovjet tapasztalatok
felhasz- védett területei': így 'öbbek'
könálása már eddig is és a szövö- zötl a Fehértó, a t'hanyi félsziget,
íizem vezetők és
a technológiai a ke'eméri mohos láptavnk.
Kis*
csoport dolgozói nevében felaján- b n k t o n , az Aggteleki cseppköbarlang, jellegzetességeit, a
Meleglotta, hogy
hegy ingó gránit alakulatai'
isa szovjet műszaki hónap kemerhetjük B C . A másod'k terem
retében £0 szövög'p
egységes
a Fehértó múltját és
jelenét iselvek szcrin'l bedl'í'ását haj 'ák
végre, továbbá 30 rz'lvőgép fordulatszámát 5 százalékkal nőve.
A
S z a q e d i K e n d e
lik.
m e g á l l i á ' x
h e l y ü k e t
a
t e r m e l é s b e n
A műszaki do'gozók valamennyien
csatlakoztak Marék János szavaié s a t a n u l á s b a n
is
hoz. Tóth Sándor, Megyeri
Nándor vállalták,
hogy az egységes
DISZ szervezetünk életében nagy- ' m á r jövőévi március 28-i tervének
gépbeállításhoz
szükséges
adat- jelentőségű esemény a DISZ ma teljesítésén do'gozik- Fiataljai k köfelvételt elvégzik,
munkabizottsá- kezdődő e'.rő országos értekezlete, zül számosan: Börcsök An al, S z e g .
lértekezle're vári Ibolya 'és Kári Júlia kiltinnek
got alakítanak, amely
meghatá- üzemünk fiataljai az
rozza, a
gép
adatfelvételeinek több és jobb munkával, jó tanu'áe- a tanulásban is. Tetteikkel is bizojsal készültek. Eredményeik bebizo- nyítják. tudják, milyen feladatok
alapján a legjobb beállítást.
A műszakok vezetői és
segéd- nyítják. fiataljaink megállják h e - várnak rájuk, fiatalokra s mit jeroűveze'öi
nevében
Tóth István lyüket a termelésben, a tanulásban. leni a most kezdődő országos érievállalta, hogy
segédkeznek
az Munkájukkal példá'- mutatnak dol- kezlst további munkájukhoz.
egységes
gépbeállításnál,
s
a gozó társaiknak. Joó Erzsébet ifjúPatkó Erzsébet,
további
gépszereléseket
ennek ! munkás 1953 j-muár 20-í tervét teljesíti Balázs Pál ifjúmunkás pedig
Szegedi Kenderfonógyár
Slapján végzik el.

Vasárnap nyílik meg a Móra Ferenc Múzeum
Fehértó-kiállítása

Növekszik a gyermekhalandóság Jugoszláviában

Előadás a klerikális reakció
és az ellene való hatc
eszközeiről és módszereiről
A Magyar
Természettudományi
i Társulat vasárnap délelőtt 9 órakor
1
az MSZT Horváth
Mihály-ulcai
székházában előadást rendez „A
klerikális reakció és az ellene va'ő
harc eszközei és módszerei" címmel.
Az előadást Gáspár Gyula elvlárs
tartja.

M é ' d y T i b o r e'^fórs

vasarnap e i ő a d a s ' tarí
d radióban
Méray Tibor elvtárs, a Szabad
Nép Koreában járt tudósítója
vas á r n a p 13 óra 30 perckor előadást
tart a Kossulh.rádióben másféléves
tapasztalatairól, élményeirőlMcray elvlárs már több alkalommai beszámolt koreai útjáról, amit
a dolgozók nagy érdeklődéssel fogadlak. Most is a dolgozók
kéré.
sére larija meg előadását.
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Termelési szerződéskötéssel biztosítják
terményeik értékesítését
a szegedi dolgozó parasztok
Népköztársaságunk
kormánya
nagy segítséget nyújt dolgozó parasztjainknak a szerződéses termelésre. E g y e s növényféleségek szerződéskötésében máris szép eredményeket értek el a szegedi dolgozó
parasztok. A kender, fűszerpaprika,
konzervborsó s konzervpatradicsom
termelésére a megállapított teriietre
már loo százalékig szerződést kötöttek. A cukorrépa teifilet elő-

lrányza'ából csupán 4 százalék, a
mustárból pedig 2 százalék hiányzik. A ricinus, oljalen, mák, somkóró és a gyapot szerződéskötésében
niég igen el van maradva Szeged.
Használják ki a város dolgozó parasztjaj a közeli napokat, kössenek
szerződést egyes
növényféleségek
termelésére, ezen keresztül biztosítsák növényeik részére a műtrágyát
s a biztos értékesítést.

1952
DECEMBER
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IDŐJÁRÁS JELENTÉ
Várba ó időjárás
szombat
estig:
Kisebb
felhőátvonulások, legfeljebb
egy-két
helyen
kevés havazással
Egyes
helyeken
köd.
Mérsékelt
északkeleti.
keleti szél. a
hideg

*

Pártkirek

I Felhívjuk pártbizottságaink figyelmét, hogy a Bolsevik Párt története II. évfolyam és Politikai gazdaságtan II, évfolyama megyei pro.
pagandisla konferenciáit december
: 6-án, szombaton délután 2 órakor
tartjuk a Megyei Pártoktatás Házé.
, ban.
Ugyanebben az időben tartjuk a
Bolsevik Párt története első évfo.
lyam propagandistái részére a lton.
ferenciákat és Bolsevik Párt története II. évfolyam. Politikai gazdaságtan II. évfolyam hallgatói részére a konferenciákat a
pártbl.
zottságoknál.
MB agli. prop. osztály

Értesítjük a Párttörténet II. év.
folyamának hallgatóit, hogy folyó
hó 6-án, szombaton délután 2 órakor (az üzemek a megszokott helyen) az Építőipari Technikumban
konferenciát tartunk. Kérjük a pontos megjelenést.

A Haladás SE szegedi területi elnöksége az
egyetemi és
főiskolai
i DISZ bizottsággal karöltve röplabda
' villámtornát, asztalitenisz csapatbajnokságot és céllövőversenyeket ren
dez Sztálin elvtárs születésnapjának
tiszte'etére. A bajnokág célja,
hogy
az egyetemi
és főlsko'al
hallgatók
ezzel is kifejezzék hálájukat a békelábor nagy vezére. Sztálin elvtárs
iránt.
December 21-én, Sztálin
elvtárs
szü'etésnapjának
tiszteletére Budapest
Egyetemi
Válogatott—Vidéki
Egyetemi Válogatott labdarugó mérkőzés lesz Budapesten.
Az előmérközésen a B. csapatok mérik
össze
erejüket
A vidéki válogatottakban
több szegedi
egyetemi hallgató la
szerepel.
,
i. .

A Szegedi Haladás SE Sztálin elv
társ
születésnapjának
tiszteletére
vállalta, hogy a sportfejlesztési tervet 100 százalékra teljesíti. A vívó
és kézilabda szakosztályok november
30-án tel|esítették ezévl sportfejlesztési tervüket 100, a vívók 112, :t kézilabdázók 103.7 százalékra. December 3-1 értékelés
szerint a labdarugószakosztály 138 százalékos tervtel lesltést ért el.
Á Szegedi Pedagógiai Főiskola női
tornászcsapata a Haladás SE III. osztályú csapatbajnokságán a második
helyen végzett. A férfiak a-hatodik
helyre kerültek A szép
eredmény
elérésében nagy része van
Kardos
Alajos és
Horváth Antalné
edzők
nek.
Kiss József
sportköri elnök

Idő tovább (art.
Várható hőmérsékleti értékek az
ország területére!
Szombat
reggel
minusz 3—mínusz 6. délben mínusz
2—p'usz 1 fok közölt. A várható napi középhőmérséklet december 6-án,
szombaton 4 fok alatt lesz.
MOZI
Szabadság.
Hajnal a haza felett
(december 10-lg).
Vörös Csillag:
Vlborgi városrész
(december 7-lg).
Fáklya:
Mese a katonáról. — Ifjú
pionírok. — Uj város születik (december 7-ig).
Az
egészségügyi
minisztérium
A felvételi kérvényeket
decemAz előadások
fél 6 6s fél 8-kor
Értesíjük a Páritörlénet I. évfo1953. január
ián
védBnöképzö ber 10-ig kell benyújtani az iskola kezdődnek
lyam propagandistáit, hogy folyó hó
tanfolyamot Indít a Budapesti Ál- vezetőségéhez.
SZÍNHÁZ

Értesítjük a Politikai Gazdaságtan szak első évfolyamának hallgatóit, hogy folyó hó 6-án, szombaton
délután 2 órakor a soronlévő anyag
ból a Pártoktatás Házában konfe.
renciát tartunk. Kérjük a feltétlen
és pontos megjelenést.
Értesítjük a Politikai GazdaságKétéves vMőnőképző tanfolyam indul
tan
II- évfolyamának
hallgatóit,
hogy folyó hó 6-án délután 2 órakor (üzemekben a megszokott helyen
és időben) nz Építőipari Technikum6-án délután 2 órakor a Radnóti ban konferenciát tartunk. Kérjük
lami
Védőnöképzö
Intézetben.
A kérvényekhez
részletes saEste fél 8: összeomlás. Petőfi bér.
gimnáziumban konferenciát tartunk. az elvtársak fellétlen és pontos
(XII. Istenhegyi-út 32.). 1 A tanfo- játkezüleg írt
életrajzot,
iskolai let (4).
Kérjük az elvtársak feltétlen és megjelenését.
lyam időtartama két év, fs ezalatt és hatósági vagyoni bizonyítványt
KIALLITAS
Agit prop. osztály
pontos megjelenését.
a hallgatók teljes
ellátöet. lakást kell mellékelni.
„Rákos! elvtárs harcos
élete'* —
és havi 116 forint tanulmányi seA kétéves tanfolyam sikeres el. MSZT székházban. (Horváih Mihály
gélyt kapnak.
végzése után a hallgatók védőnői u „A3.)békeharc ülabb Irodalma'*. (A
A tanfolyamra 18—30 év közötti
egészséges
nök
jelentkezhetnek, oklevelet kapnak, 6 elhelyezésükről SomoKvi-könvvtárbani
A Szegedi Haladás SE sportfeilesztési tervének teljesítésével
József Atti'a: kiállítás (az Egyetemi
akik az általános iMkola' 8 osztályát az egészségügyi minisztérium gon- könyvtárban).
ünnepli Sztálin elvtárs születésnapját
elvégezték.
doskodik.
MUZEUM

PÁLYÁZATI
A Bánya- és Ener; jlaügyi Minisztérium 8 hónapos fels 61 ökú geofizikusképző lanfotyajmot iidélit a Természettudományi
ka.ro n.
Műszaki
Egyetemen, Műszaki )Főiskolán végzett
fizikusok,
f i zikokémikusok,
elektró-. vagy gépészt nérnökök
részére. A tanfolyam rí ísztvevői az átképzés időin Mamára, a budapesti
Geofizikai Intézetnél nyernek alkalmazást. Munkaidejük napi 8 óra.
ezenfelül kb. 5 órát kell tanulmányokkal (előadás, ko nzuitóció, egyéni tanulás) foglalko: vniok megha'ározott tanterv szerint. Az á'képzős
mérnökök tanulmányaik befejeztével
az Eötvös Lóránd 'Itdományegyetem Természettudornálhj-l karán záróvizsgát
(diplomaterv)
lesznek,
melynek eredményeképpen
geofizikus diplomát nyernek. A szakképzésben résztvevők munkatviszonyo folyamatos, tanulmányaik időtartamáVIZSGÁZOTT Ipari statisZÍlkÚK hoszszü gyakorlattal, tervügyekbenl Jártassággal. terv és statisertikfisi vagy
vezető statisztikust mtnőfciégjben hozzájárulással elhelyezkodne.
Megbízott: Grinyl, Árva u. 1LFI ADÓK 100-as Sachs és 350-«s car-lános Zündapp. Ceukonyt Imre, Kistelek.
PERZSABUNDA, konyhabútor.
szekrény, flil, férfi és
női! télikabát,
gve'rrmekágv eladó Petőfi sgt. 21.
ELADÖ egy alig
hasznrtlt
fehér,
mély gyermekkocsi, Doroesma, Petőfl u 44.
GUMM1HARLSNYA.
hat-ws
eloldó.
Kesztyű lavltások. átvehe»1<.
Höfle.
Sztálin krt. 27
POLITÚROS kombinált szekrény, asztalok eladók. Párizsi kri. 6. Aszta
losnál.
CRERÉPKALYMA. szénre-Mrn rűthetö
és samottos vaskályha
eladó. Kato.
n a u 3.
KOMPLETT
hálóazobabütoo
minden
tgénvt kioléglt. gvönyöi-ü
knmblná't
s -ckrény, hozzávaló
ágybetét, matr a c ni
el.idó
Érdeklődni:
Házfelügyelőnél. Fdflötisznpart 24.
DOROZSMAI* egy ház eladó.
Érdeklődni lehet ugyanott. Béla utoni trafik.
EGY blber szőrme gamlturn és szép
metszett tükör eladó, ltosauth L. sgt
r.a szám
SAMOTTOS vaskályhák.
két
darab
cserépkályha ós használt bútorok eladók Kossuth L. sgt. 5<i
TFLEPES Orion gyártmáuvú rádió és
egy nagv mángorló eladták. Kossuth
L "sgt. sa.
S7AKKÉPZETT kovács és bognár, a
gyümölcsös,
fa
ós
szőlőkeze'ését
Bakhátas konyhnkertészM,
önállóan
vezeti, alánlkoztk állami
szektorba.
Berki Péter, SziUérl sor
18 szám.
Szeged.
DORCZSMAN. Sztálin út 50. sz. beköltözhető. kertes ló családiház ela d ó Borbély Károly.
KOMPLETT
háló.
politúros,
sötét
tülgv ebédlő, egyéb bútorok eladók.
Sziliért sgt. 28
FEHÉR, mélv gyermekkocsi, kályhacsövek- és női fekete télikabát elf'dó. Liszt
6. I. e m . 1. ajtó.
1 OMB.INALTSZEKRÉNY.
rckamléáll.
-•ány Spitzer asztalosnál k é s z e n kap1 itó Attila u. IC.
KÉTÉVES n a g v . b ő t e l ü tehén, h á r o m
Lét múlva ellik, e ' a d ö v a g y
fejőre '
kiadó Ulszeged. Brassói u. 41.
LOY d a r a b e g v é v e s
130—140 kg-oe
> í r s e r i é s eladó.
Szőregi ú t 39. Fodor László.
MAGÁNOS. szellemi
m u n k á s fiatal.
: u b e r különbejáratú
bútorozott szolt.;: k e r e s Címet lobét '.eadnl: A Tn' a r é t o á r u . 0. sz.
Fpdrászszöveikeot f é r f i osztályán. Nemesnek

FELHÍVÁS
ra utolsó 3 havi átlagkeresetüket
kapjak- A tanfolyamra jelentkezést
írásban kell benyújtani a Bánya- és
Energiaügyi Minisztérium Személyzeti Főosztályára (Budapest, V.,
Markó-utca 16.) 1952
december
20-ig, a következő adatok feltüntetésével: születési év, hely,
anyja
neve, életrajz, munkahely és beosztás. jelenlegi havi összes jövedelme.

MNDSZ HÍREK

MINT AZ „OBSERVATEUR" CIMÜ
Ma délután 6 órakor a
Zsuzsanna MNDSZ csoport
FRANCIA
Télapó estet rendez.

burzsoá lap jelenti, a titoista kor.
mány azt „ajánlja" a parasztoknak,
hogy dkzuaikat ne hizlalják meg
teljesen, hanem
vágják le.
A
helyzet annál súlyosabb — írja a
lap, — mivel 1950. és 1952. januárja között a marhaállomány 400
ezer darabbal, a
sertésállomány
ugyancsak 400 ezer darabbal csökkent Jugoszláviában.
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MSZT HÍREK
Móra I MSZT szervezet
órakor kultúrműsorral
vezetőségválasztó gyü'ést
a tagság megjelenését.
szívesen látnák.

ma este 6
egybekötött
tart. Kérik
vendégeket

SZEGED
LEGELŐINEK
fásítására
eddig 1700 nyársuháng.
100 darab
akác és 5000 más csemete érkezett.
Ezekkel részben az Ulszeged? és a
rókusi legelőket fásítják be.

kilourmimiKmként

forintos

úrban ismét csak a vágóhídi
Hatósági Hússzékben
történik. Naponta 8—l-ig, szombaton 8—2-ig.

Kossuth
műsoros

Sportolnak a téglagyári
A Szegedi I. számú Téglagyár dolgozóinak régi vágya, hogv megala.
kithassa a Szegedi Építők Tégla-gyári
Sportkörét, Lelkesen készülünk erro
az eseményre, hiszen eddig is kivettük részünket
a
sportolásból
Nem tétlenkedtünk eddig sem. hisz
tudjuk a sport Jelentőségét.
Erőt,
egészséget, munkabírást ad. A nyáron labdarugó
mérkőzéseket tartottunk a szomszédos üzemekkel, testvérgydralnkkal Ekkor szerették meg
fiataljaink a sportot és elhatároztuk,
hogy benevezzük csapatunkat a városi bajnokságba, a lányokat pedig
a röplabda balnokságba. Büszke is
erre Miklós Pál gyártásvezető e'vtárs!

dolgozók

Azt ls meg kell emlftenem. hogy
a sportolók a fémgyűjtésben is szép
eredményeket ériek el.
EU>ó
ifjú
Schliisinger László labdarugó lett n
brlgádtával: Bai Ferenc, Marótl József, Kónya Júlia és Matuszka SAn
dor brigádtagokkal. 40 mázsa
30
kiló vegyes
vashulladékot gyűjtöttek. — Tudjuk, hogy ötéves tervünk
megvalósítását ezzel is
elősegít lük
— mondotta Kónya Júlia és a többi
DISZ
tagokkal
együtt,
megígérte,
hogy a sportból Is
kiveszi
részét.
Szorgalmasán Járnak az MHK
próbákra. így lesznek munkára, harcra
készek, bős tagjai a béketábornak.
<W. K.)

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
energiatermelése az elmúlt
három
év
alatt közel megháromszorozódott. Jelentősen csökkent emellett az ener.
EGY szép sportkocsi eladó
Hajnal gtatermelés önköltsége ls. Az önköltség
csökkentésében nagy
szerepet
utca 22.
szén
EGY fehér, mély gyermekkocsi
el- Játszik a gyengébb minőségű
használata.
Észákke'et-KInában
az
adó. Maros u 34. Mayer.
Vasárnap
Sa. Honvéd—Bp.
Kinizsi
mérkőzés
erőművek
70
százaléka
ilyen
szenet
PERZSALA3 bunda, szkunksz gallérhasznál.
ral eladó. Madách u. 3. Tímár, fldszt.
Budapesten
E I A D ö egy ebédlőbútor darabonként
KÉT JUGOSZLÁV IFJÚ szökött át a
Is. egy nagy üstház, egy nagy aszhatáron és kért menedékjogot OlaszA Szegedi Honvéd labdarugó csa- pas gólaránnyal győz a Diósgyőr a
tal, székek. Rákóczi u 33
Kinizsi
ellen Dózsa ellen, illetve a Pécsi Lokomo3+2-es SUPER rádió eladó.
Jalcab országban. Mint a Jelentés mondja, a pata vasárnap a Bp
18
éves
Hvala
és
a
23
éves
Bastlaküzd
az idei uto'só NB Les mérkö tív a csepeli együttes ellen. A SzeLajos u. 17.
ni azzal indokolta kérését, hogy nem zésén az Üllői úti
pályán. Ez a gedi Honvéd a Bp. Kinizsi ellen s
HÜFLE
kesztyűs, fűző,
molltartós tudja tovább elviselni a Jugcsz'ávlai mérkőzés sorsdöntő Jelentőségű, mert következő összeállításban veszi fel a
kombiné készttés, alakítás. Javítás, helyzetet. Az ..Ansa" Jelenti, hogv a etfől a mérkőzéstől függ
Mednagyrész. küzdelmet: Palotai — Sípos.
tisztítás. Sztálin krt. 27.
tr'eszti szabad terület Jugoszláv öve_ ben, hogy a szegedi csapat megőrzi-o nyánszky, Kovács — Baráth, Fodor
El,ADÓ egy 350x19-es motor külső zetéből egy nö kért
—'
Böjtö-s,
Cziráki.
Csáki.
KoUsz,
Hómenedékjogot helyét a Nemzeti
Bajnokság
első
és egy fekete férfi télikabát. Közép- Olaszországban.
Mészáros
osztályában. A sereghajtó
csapatok zsrvölgyi Cserejátékosok:
alakra. újszerű
állapotbun
Megte.
közül ebben a vasárnapi fordulóban és Korom A Szegedi Honvéd lilább:
klnihető vasárnap délelőtt.
Róna u.
DECEMBER VÉGÉN kerül a közön- dől el, hog\- melyik az, a két csa- mói kőzésein olyan biztató f .rmában
37 a. szám.
hogv ha
Budapesten
is
ség elé az
Idei fümévad első mai pat. amely kiesik az NB T bői. A Sze- Játszott,,
SZ1I.BUNDA,
alig
használt,
eladó. tárgyú, ÚJ magyar színes játékfilm- gedi Honvéd dönlet'en esetén Jó gól- olyan lelkesedéssel és gyí rá laka ráeSzentháromság u. 12 II. em. 5.
sel
küzd.
akkor
pontszer
zési
esélye
je. a „Vihar". A film a szövetkezeti arányával semmi esetre sem eshet
BILGERI csizma, keveset
használt, parasztságunk mai
helyzetét,
mai ki, mert nem valószínű, hogy ma. van.
e. adó. Móra u. 12. 3-as ajtó.
problémáit tárja a mozilátogatók e'é.
KOMBINALTSZEKRÉNY. Íróasztal, ké- A forgatókönyvet
Urbán Ernő Kospek. kétaltos szekrény,
szőnyegek, suth-díjas Iró írta
H a kezdódilc a „Honvéd" birkózó csapatbajnokság
eladók. Sztálin sétány 3 II em.
FAJKUTYAKAT vesz a Fogászati KHA rókusi tormacsarnokoan ma dél- i Népköztársaság kiváló és T. osztályú
AZ . AFP" JELENTÉSE szerint Na.
n'ka. Sztálin krt 60.
ól: n a
Bp.
gib El Ravl.
Irak egyiptomi nagy- elótt 10 órakor kezdődnek az orszá- I zporto'ója vesz részt,
F.LADÓK
politúros
ruhaszekrények, követe a sajtónak adott nyilatkozatá- gö.: „Honvéd"
kötö'tfogású birkózó , Tlonvéd
csapatával
a
küzdelmek
üstház, üsttel dolgozó asztal, stelá- ban kijelentette,
küzdői,n«t. A ver- ogász nap tartanak és vasárnap folyhogy
kormányá- csepatbalnoksáig
zc.lk. Bécsi krt. 18
olimpikon, a Magyar • tau-dnak•
nak a Je'enlegi körülmények között senyen több
SI.ZLON. rekamié, kerek asztal el. nincs szándékában résztvenni a köadók. Juhász Gyula u. 23.
zépke'eti „védelmi egyezményben."
J ú kis samottos kályha csővekkel eladó. Kazinczy u G. Hüzfelügye'őnél.
A SVÉD ÉPITÖMUNKAR szakszerEl,ADÓ
beszolgáltatásra
170 kg-os vezet stocholmi tagozatának meghíA Járási TSB sporthírei
Sz. Dózsa—K'skunfélegyhizl Vasas
sertés, üvegajtó, csillár. Teréz u. 9. vására szovjet szakszervezeti
külNépköztársasági Kupa mérkőzés
A JTSB vasárnap
délelőtt 9 órat
BÚTOROZOTT szoba dolgozó férfiak- döttség utazott Moszkvából
Svédorkezdette] rendezi meg az „Erős emSzegeden
nak kiadó Felsőtiszapaif 0. Balra az szágba.
berek" súlyeme'ő versenyének
beudvarban, 1 ajtó.
A Hunyadi féri Sz.
Dózsa
pályán mu'atóját a
Szegedi
Szalámigyár
A BUDAPESTI OPERAHAZ
decem- vasárnap délután fél 2 órakor kerül kultúrtermében
BOBINOS varrógép. Iróasz'al eladó.
a
Járás
községeiből
ber 16 án — Kodály Zoltán 70. szüÁprilis 4 út|a 27. I. 5érkező sportolók részére.
F.C-Y pár 37 es női boxcsizma eladó. letésnapja alkalmából — új dlsz'eiek- ! sorra a Szegedi Dózsa—KlskunfétegyA JTSB november 30 án
rendezte
kel.
::| rendezésben mutatja
be Ko- ' házi Vasas Magyar Népköztársasági
Újszeged, Pozsonyi u. 3. I. em.
1
meg e'sőlzben a Járást asztalitenisz
dály Zoltán „Háry János' cimü népi Kupa labdarugó mérkőzés.
bajnokságát. A verseny igen Jól sidaljátékát. A fetojltós
hamisítástól
került és a csapatok között élénk,
mentesen tárja fel a mü
mondaniTeke edzői és Játékvezetői tanváltozatos küzdelem alakult ki a he.
valóját.
folyam
lyezésért. A versenyzők alapos felkészülésről
tettek
bizonyságot.
A
CSÜTÖRTÖKÖN az angot
alsóházA VTSB mellett működő Teke Tár- versenyt
ban Churchill min'sztere'nök
bejeaz egységesebb
és több
sadalmi
Szövetség
edzői
és
Játékve.
lentette, hogy Anglia „gazdasági és
gyakorlattal rendelkező szőregi csapénzügyi helvzetére va'ó tekintettel" zelől lanfo'.yamot
indit
december pat nyerto veret'enül, a második hebizonyos csökkentéseket hajt végre a 15-én. Ezúton hívja fel a Csongrád- lyezést a bordányi
fiatalok, a harkatonai
kiadásokkal
kapcso'atban.
madikat pedig Oszentlván A. csapaChurchill utalt arra.
hogy már
az negye területén működő sportkörök ta érte el.
atlanti tanács ezév februári lissza- vezetőségének figyelmét, hogy folyó
Sztálin elvtárs nzületésnapján. deboni
ülésszakán
beje'entefte-.
az
eredetileg vállalt fegyverkezés: pro- hó 8-áig adják be nevezéseiket a cember 2l-én értékeli a Járás községeinek
ezévl
MHK tej-vte'.JesitésétSzegedi
Városi
TSB
Teke
Társadalmi
gramm gazdasági nehézségekbe
ütós a legjobb eredményt elért, sportközik Churchill ezután
hangsúlyoz- Szövetség vezetőségének
életrajzzal kört. iskolai
és
üzemi
sportkört
ta. hogy a kormány felül fogja vizs- együtt.
zászlóval Jutalmazza.
gálni a fegyverkezési prograjnmot.

Sertésköröm
árusítás

Kossuth-emlékklállltás, Mőra Ferenc,
kiállítás, fejlődéstörténeti
és termeszen-ajzl kiállítások: hétfő
kivételével naponta 9
órától délután
18
óráig, szombaton 9 órától délután 17
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
KÖNYVTÁR
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem délelőtt 10.től este 9-ig, hétfőn 2-től este 9-tg. Kölcsönzés 12-tőí este 8-lg,
hélfőn 2-től este 8 lg.
Somogyi: Délelőtt
10-től este 7-tg.
(Könvvkölcsönzési
délután 2-től esté
0 óráig.)
Gorkll 'ttorváth M.-u. 3. MSZT székház): Hétköznapokon
délelőtt 10-től
2-tg; délután 3-tól
7-ig. Könyvköl.
csőnzés.

TEDD PENZEDET
MIELŐBB TAKARÉKBETÉTBE

Előnyős, Kényelmes bíitonsa^oi/

DÉLMAGYARORSZAG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és Wad3:
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti: a s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11
Telefon: 35—35 és 40—80
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u 6.
Telefon: 31-16 ós 35-00
Csonsrádniegyel Nyomdalpari
Vállalat, Szeged
vezető: VÜVrte Győrgv

Felelős

A RADIO MAI MŰSORA:
December 6. szoipbaf
KOSSUTH RADIO
5 Reggeil zene. 5.30 Hírek, 6 Falurádió, 6.45 Lapszem'e. 7.05 Hanglemezek, 7 45 Leve'ezők Jeientlk
8
óra 05 Hanglemezek. 11.30 Irodalmi
riport. 11.50 Amerikai békedalok. 12
Hírek, 12.30 Zenekar, 13 Művészeti
híradó. 13.20
Hanglemezek,
14 15
Operettdalok, 14.30 Előadás. 15 Népi
együttes, 15.30 Beszélő atlasz 15.45
Állami vállalatok hírei, 15.50 'vidám
liangszorszólók, 10 10 Szovjet napok
— szovjet emberek, 16.20 Népdalfel-1
dolgozások, 17 Hírek. 17.15 Szovjet.
dalok, 17.30 PJatnyickif-együttes. 18
Falurádió, 18 30 Szív kü'di, 10 Han-

gos újság. 20 Hírek. 20.10 Irodalmi
műsor. 22 Hírek, 22.25 Tánczene.
PETŐFI

RADIO

6 Balét;zeno. 6 45 Torna, 7 Fiimzene, 7.35 Operett, és filmzene, 8.40
Színes muzsika. 9 45 Görög gyermekek műsora. 10 Hírek, 10.10 Hangverseny. 10.50 Cseh
operákból. 15
Kórusok, 15 25 Előadás, 15.45 Clte
ra. 16 Zenei újság, 16.35 Közgazdasági negyedóra. 10.50 Sziv küldi, 17
óra 10 Tanuljunk énekszóra oroszul.
1/.30 Szimfónikus zene, 17.40
Rádió pos'ája, 17.55 Tánozenc. 18 45
F öadás,
19.35
Tánczene
20.15
Sportnegyedóra, 22 Suppé-est.

