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Ma délu
5 órakor a Ságvári-tetepi
kultúrházban t a n képvise'öi beszámolót
ifj. Komócsin Mihály elvtárs
A etatáriálls bíróság hatállal sújtatta
a székkutas! Petőfi termelőszövetkezetben
gyújtogató ku'ákot
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A termelés egyenleiessé
létele
nagy tartalékokat hozhat felszínre.
A feladatot megoldani úgy
lehet,
ha változatlanul szem előtt tartják
üzemeink vezetői
pártunknak azt
az útmutatását, amelyet a gazdaságvezetők januári konferenciáján
adott.
Melyek ezek a
feladatok?
A
termelőeszközök
jobb kihasználása
és a termelés egyenletessé
tétele;
•a fegyelem megszilárdítása; a mun:kaerőszükséglel
biztosítása; a minőség fejlesztése és a vezetés színvonalának emelése. Rákosi elvtárs
ezen a konferencián azt mondotta:
->Gazdasági vezetőink együtt
nőttek népi demokráciánkkal és azokat a feladatokat. amelyek elé a
szocializmus építése
állítja
őket,
jól megoldják."
Meg van tehát a
képességük gazdasági
vezetőink,
nek ahhoz, hcngy feladatukat
jól
•magoldják, csak az a baj, hogy
sokesetben a termelés ügyét nem
harci kérdésnek tekintik, holott a
termelés ügye azit követeli, amit
Gerő elvtárs legutóbbi beszédében
megállapított:
„következetes,
szívós harcot kell folytatnunk az ütemes. egyenletes termelés
megvalósításáért egész iparunkban,
rr.erl
az ezen a téren elért
eredmények
még egyáltalán nem
kielégítők."
Vannak példák megyénk iparában
a tervszerű, egyenletes termelésre.
Az Újszegedi Ládagyár
augusztusban 103.5, szeptemberben 108.2,
októberben 113.6 százalékra teljesítette havi tervét. A havi
tervek állandó túlteljesítésével érlék
el az üzom
dolgozói, hogy
december 12-én délelőtt 10 órakor
befejezték 1952. évi tervüket.
A
Szegedi Kenderfonógyárban a havi
terven belül a dekádtervek teljesítése is állandó emelkedést
mutat. November hónapban az első
dekád (tíznap) tervét 104.6, a másodikat 109.6. a harmadikat pedig
118.7 százalókra teljesítette.
Sajnos nem ez az általános üzemeink
többségénél.
A
Hódmezővásárhelyi Mérleggyárban a hó elején
pangás, a hó végén pedig kapkodás észlelhető a termelésben, ami
a minőség
rovására megy. Még
gyakoribb a hullámzás a napi termetesen belül. Reggel lanyhán kezdődik a munka, délfelé emelkedik
« termelés, ebéd után pedig
ismét visszaesik. A Szegedi Falemezgyár munkáját nemrégiben
vizsgálta meg a szakszervezet és megállapította: az éjjeli műszak termelése jelentősen kevesebb, mint
a nappali műszaké. A Szegedi
Konzervgyárban egyes
munkások
a nemikielégítő
ellenőrzés
miatt
elalszanak az
éjjelt műszakban.
El kell érnünk, hogy minden üzemben a termelés havonta,
dekádonként, set naponként ig
állandóan
emelkedjék.
Az egyenletes termelés megteremtésének feltétele mindenekelőtt
a
szocialista fegyelem, az üzemen belüli termelés, anyagmozgatás megszervezése, valamint az üzemele közötti együttműködés
megjavítása.
A szocialista fegyelem megkövetelése nem népszerűtlen a dolgozók
előtt, csak a hanyagok nem szeretik a fegyelmezett munkát. Gazdasági vezetőink kötelessége, hogy
megteremtsék a termelési fegyelmet
és ebben támaszkodjanak a munkásosztály legjobbjaira, legöntudalosabbjalra. Az üzemek párt. és
wwkszervezett szervet pedig felvi-
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21XIX. kongresszus a termelés magasfokú
megszervezésére nevel
Nagyszerű az a fejlődés, amelyet
a szovjet ipar az első ötéves terv
megkezdése, 1929 óta mutat. Ma.
lenkov elvtárs kongresszusi
beszánrolójából
ismerjük, hogy az
eltelt 23 év alatt az 'pari
termelés
tizenháromszorosára nőtt a Szovjetunióban. Ezt a nagyszerű
eredményt n szovjet
ipar a szocializmus gazdasági alaptörvényén épülve mindenekelőtt a termelés
ma.
gasíokú szervezettségével
érte
el.
A szocialista termelés
töretlenül
fel/elé ívelő fejlődése és a fejlődés üteme
tekintetében
messze
maga mögött hagyta a legfejlettebb
kapitalista országokat.
Nekünk a
termelés vezetésében,
irányi tásaban még nincs
kellő tapasztala,
tank.
Éppen ezért az a kötelességünk, hogy
tanuljunk a szovjet
Ipar magasfokú szervezettségéből.

P A R T B •! Z O T T S A

lágosító munkával segítsék a szocialista fegyelem további erősödését. A tervfegyelem betartását a
dolgozóktól a vezetők azonban csak
akkor követelhetik meg, ha maguk
is törekszenek a fegyelemre, szervezetlenséggel nem gátolják a dolgozók munkáját. A Szegedi Késáru
gyárban állandó üzemenbelüli áthe.
lyezések okozzák a szervezetlenné,
get, aminek következtében a dolgo
zók nem tudják megtanulni az
egyes
munkafolyamatokat.
Más
üzemekben a z egyenletes termelés;
az anyagellátási zavarok akadályozzák. A Makói Gépgyár például nem
kap elegendő szögvasat a kazal 0 zó
készítéséhez. A Hódmezővásárhelyi
Mérleggyár pedig még nem tudja,
hogy mit termel 1953 januárjában,
amiért elsősorban a minisztérium
felelŐ6. Ugyanebben az üzemben
Kecskemétről 500 lemez érkezeti,
amelynek csak 20 százaléka volt jó,
a többi selejt. Az anyagellátási zavarok tehát komolyam befolyásolják az üzem termelését, felborítják
az egyenletes ütemű termelést. Nem
tudjuk, a Mérieggyár, vagy a Makói Gépgyár vezetői látták-e azt a
csehszlovák filmet — és ezért nem
árt gyakran moziba járni —amely,
ben az egyik cseh váltadat elküldte
sztahánovis'áját ahhoz az üzemhez,
amely n.em kielégítő é s elégtelen
mennyiségű félkész anyagot szállított részére. Ez a sztahanovista az
együttműködő vállalat dolgozóival
közösen, gyűlésen tárgyalta meg az
együttműködést akadályozó okokat
és ennek eredményeként a két vállalat között megjavult az együttműködés. Ezt a módszert a mi vállalataink is alkalmazhatják. Amikor a
kooperáló vállalatok a túlterhelt
rendelésekre hivatkoznak és emiatt
non: tudják betartani a szállí ási
határidőt, forduljanak a dolgozókhoz, akik bizonyára lelkesen vállalják az anyag határidőre való szállítását,
,
Az egyenletes termelés megteremtésében rendkivül nagy felelősség,
hárul műszaki vezetőinkre. A szovjet ipar nagyszerű mérnökei, technikusai a termelés irányításában
bátran támaszkodnak a dolgozók
kezdeményezéseire, javaslataira. A
Makói Gépgyár elsősorban azért
tudta befejezni már december 2-án
ezévi tervét, mert a műszaki dolgozók felkarolták a dolgozók
kezdeményezését
és meg teremtet'ék a
megvalósításhoz szükséges
műszaki
előfeltételeket. A Hódmezővásárhelyi Mérloggyárban viszont csak a
főmérnök segíti a dolgozók javaslatainak megvalósítását, a többi
műszaki vezető csak egymásra hárítja a felelősséget. A műszaki dolgozók jó, vagy rossz munkája
tükörképe lehet az üzem tervteljesítése alakulásának.
Lendületes munka folyik üzemeinkben, hogy minden részletében határidő előtt teljesítsék 1952. évi
tervüket. A lelkesedést fokozza az a
körülmény, hogy az évi terv teljesítéséért folyó harc egybeesik Sztálin elvtárs születésnapja
méltó
megünneplésére való
készüléssel.
Ismét magasan lobog a munkaverseny tüze. amelyben
nagyszerű
győzelmek kovácsolódnak. A dogozók alkotó kezdeményezésének felszítása tervteljesíté'sünk
sikerének
biztosítéka. „A mi társadalmunkban
a szocialista építés minden terüle.
tén óriási szerepe van a példamutató munkának — hangsúlyozta a
Szovjetunió Kommunista
Pártja
XIX. kongresszusán Malcnkov elvtárs. — A szovjet emberek saját
tapasztalataikon
napról-napra meggyőzödnek, hogy a termelés
jobb
megszervezése, az új technika alkalmazása, bármiféle tökéletesítés
és
találmány okvetlenül
megkönnyíti
munkájukat
s fokozza a dolgozók
anyagi jólétét". Ezek iá szavak szocialista épílőmumkánkra is érvényesek. Az egyenletes termelésért folyó
küzdelemben elsősorban a kommunista műszaki vezetőknek, a kommunista munkásoknak — és elsősorban
a fiataloknak, amint erre a DISZ
első országos értekezlete rámutatott
— kell a harc élén állniok. A termelés egyenletessé tétele — harci
feladat; harc a szervezetlenség, fegyelmezetlenség
ellen, a munka
szovjet módszerű magasfokú szervewtioégóért.

Pénteken délután J o l i o t - C u r i e professzor
nagy beszédével megnyit! Bécsben a népek
békekongresszusa
Pénteken délután négy órakor az ünnepélyesen feldíszített bccsi Konzertliuusban 72 ország küldötteinek részvételével megnyílt a népek békekongresszusa. A megnyitó ülésen a világ békét követe!•>
millióinak képviselői megválasztották a 150 tagú elnökséget. Az elnökség tagjai a nemzetközi békemozgu.
lom kimagasló képviselői, megtalál ha'ók közöttük az ef világrész békeharcosainak legkülönbözőbb vüágn
zetet val ő, különböző fettkeze hez tartozó, különböző fajú és szír.íi küldöttel.
A vendéglátó osztrák békeharcosok nevében Erwin Kock lelkész, az. Osztrák Béketanács elnöke u;>.
vözöltc a 72 ország képviselőit, majd Frederic Joliot-Curie professzor, a Béke Világtanács elnöke mondott,:
el a népek békekongre3szusát megnyitó nagy beszédét.
A népek békekongresszusa tanácskozásait szombaton folytatja.

Győzelmi jelentések az évi terv
LEVELEZŐINK

ÍRJAK:

A z Újszegedi L á d a q y á r d o l g o z ó i pénteken befejezték
1952-es évi tervüket
Örömmel jelentjük, hogy ez Újszeged! Ládagyár dolgozói 1952-es
évi tervüket 12-én, pénteken délelőtt 10 óraikor befejezték. A vállalatunk dolgozói felajánlották, hogy
éves tervüket Sztálin elvtárs születésnapjára befejezik. ígéretüket 9
nappal a határidő előtt vallóraváL
tották.
Ezt az eredményt üzemünk dolgozói úgy tudták elérni, hogy állandóan képezték magukat politikailag
és megértették amnak jelentőségét,
hogy a többtermelés és a terv haláridő előtti teljesítése mát jelent
népgazdaságunk számára. Vállalatunk minden, egyes dolgozója: kivet.

teljesítéséről

te részét a felajánlások megvalósításából. A brigádok közül kitűntek
jó munkájukkal a- Vörös Lobogó
anyatgfelhordó brigád 148 százalékkal, Sánta György szállító brigád
tagjai 146 százalékkal követték
őket, Virágh József kötöző brigád
139, Sándor Gyula lengőszabász
brigád tagjai 136 százalékra teljesítették normájukat.
Az eddig elért eredmények további jó munkára köteleznék bennünket, megfogadva Gerő elvtárs
november 29-i szavait, 1953-ban
még nagyobb lendülettel harcolunk
a terv teljesítéséért, illetve túlteljesítéséért.
Balogh Pálné.

Ö r ö m m e l jelentjük: ezévi tervünket határidő előtt
befejeztük
A Szegedi Víz- és Csatornaművek December 11-ig 97 százalékra már
dolgozói, Rákosi elvtársnak adott teljesítették vállalásukat.
szavukat becsülettel teljesítik. MinA Szegedi Víz- és Csatornaműden legkisebb nehézséget leküzdve vek dolgozói ludják, hogy a még
harcoltak azért, hogy évi tervüket hátralévő napokban Sztálin elvtárs
jóval a határidő előtt befejezzék. A születésnapjáig további jó munkádolgozók a párt iránymutatása mel- jukkal kell, hogy dolgozzanak. A
lett, a műszakiakkal szoros együtt- felajánlások megvalósításában élenműködésben le'.keseD vették ki ré- járnak: Juhász Antal, Terhes Béla
szüket a szocialista munkaverseny- 132 százalékkal, Szécsi József és
ből. Ennek eredményeképpen öröm- M á r j József 134 százalékkal, nagy
mel jelenthetjük, hogy ezévi tervün- Nagy Gyulai, Kárai Pál, akik 144
ket jóval a határidő előtt befejez- százalékra teljesítették felajánlásutük.
kat. December 11-én megtartott terSztálin elvtárs születésnapjára a melési értekezleten az Üzemi Bizottság tagjai és a szerelők újabb
vállalatunk dollgozói megfogadták, felajánlást
tettek.
Megfogadták,
hogy terven fölül a váro's külső ré- hogy december 21-ig az üzemükben
szén lakó dolgozók vízellátását meg- most épülő fürdő és öltöző berendejavítják, vagyis 198.000 folyómé- zését és vízvezetékes szerelését elter vízvezetéket építenek. Ez a készítik.
Szűcs József.
munka már befejezéséhez közeledik.
A z évi terv teljesítése utón a z 1953-as tervév
sikeréért dolgozunk
segítségünkre
A Délmagyarországi Közraktárak hez nagymértekben
dolgozói is a többi üzemekhez ha- van Gerő elvtárs pártunk Központi
sonló lelkesedéssel csatlakoztak a Vezetőség} ülésén elhangzott beszéis biztos
Diósgyőri Vasgyár nrigyszerű kez- de, amely számunkra
deményezéséhez. Levelükben arról iránytű az 1953-as évi terv jó előszámolnak be, hogy vállalatuk dol- készítésében és még sikeresebi) telgozói is befejezték ezévi tervüket. jesítésében.
Jankó Gyula.
Az elért eredmények arra köteleznek bennünket, hogy munkánk toA
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vábbi megjavításával, Sztálin elvtárs 73. születésnapjára tett válla- Kertészet Vállalat teljesítette
ünk többi pontjait is minél előbb
december 21-re tett
teljesítsük. A terven felül vállalt
felajánlását
490 ezer akkumulációt jóval túlteljesítsék.
Üzemünk dolgozói Sztálin elvA vállalásunk sikeres teljesítésé- társ 73. születésnapja méltó meg-

ünneplésére ígéretet tettek, hogy az
1952-es tervévet, a döntő év tervét
december 21-re befejezik. Fogad*
mukat 16 nappal a határidő előtt
valóra váltották. A Szegődi Kertészet Vúljalat dolgozói a még hátralévő napokban harcolnak azért
hogy a jövő évi termelésük még
nagyobb lendülettel, zökkenömentt.
sen induljon be. A vállalat vala
menny} dolgozója lelkesen készül
december 21-re. Valamonnyion felajánlásuk teljesítésével akarják köszönteni a nagy napot. Vass János
brigád tagjiai terven felül váltatták
a kübekházi paink felújítását. Ezt tt
kedvezőtlen időjárás ellenére is teljesítették. A városi brigád t a gjal
ís lelkesen teljesítették vállalású
kat. Terven felül a Rákóczi-tere;
rendbehozták.
A virágüzleteik dolgozói is lelke
munkával készülnek Sztálin elvtárs
születésnapjára. Azon Igyekeznek
hogy ízlésesen elkészített munkájuk
kai tegyék szebbé a d-odgozók otthonát.
Koha Róbert ne.
Dolgozóink túlteljesítik
Sztálin elvtárs
születésnapjára tett
felajánlásukat
Nyolc nap választ el bennünket
Sztálin elvtárs 73. születésnapja,
tói. Büszkén jelenthetjük, hogy eriv
a nagy napra tett felajánlásubka
á dolgozóink nap, mint nap túlteljesítik. A szocialista wrunkaverseny
ben üzemrészeink közül a keresztfűrészesek tűntek ki kimagasló eredményeikkel. Daróczi János 132, Le
bák Lajos 135 százalékos eredményi
értek el. De nem maradnak el mö
göttük a körfürészesek sem. Hód
Ferenc II. 155, Tótpál Imre 144 és
Dobó Máté 106 százalékot értek el
A léodaraibolók közül Gárgyán István Ii36 százalék, Kéri János 125
százalékra teljesítették normájukat
A kocsiibera-kók közül kitűnt jó
munkájával dolgozótársai közül Boros János, aki 119 százalékot ért el.
Kovács Anbail brigádja 122 száza
léko s teljesítményükkel
mutattak
példát.
A tervünk teljesítése és Sztálin
elvtárs születésnapjára tett felaján
lásunk teljesítéséért folyó harcban
dolgozóink a művezetőkkel karöltve
harcolnak éves tervünk határidő
előtti teljesítéséért.
Barát János.

Az ENSZ-közgyűlés politikai bizottságának december 10-i
délutáni ülése
New.YOrk (TASZSZ). Az ENSZ
közgyűlés politikai bizottságának
december 10-i délutáni ü'ésén a tuniszi kérdés vitája során beszédet
mondott A. A. Szoboljev, a Szovjetunió képviselője.
A. A. Szoboljev elvtárs tényekkel
bizonyította, hogy a francia kormány nem teljesíti az ENSZ-atapokmány értelmében Tunisznak, az
önkormányzattal nem rendelkező felületek egyikének népével kapcsolatban vállalt kötelezettségeit. Rá.
mutatott, hogy a francia kormány
nem segí'l elő a tuniszi nép politikai, gazdasági és társadalmi előrehaladását, nem építi ki Tunisz lakosságának önkormányzatát és nem
eszi kellőképpen figyelembe a lakosság politikai törekvéseit.
- Tunisz legtermékenyebb fö'djeit francia telepesek kaparintották
meg.
- Tuniszban a nagy ótom-. cink-,
vas-, foszfát, és magánérclelőhelyeket megkaparintó francia monopó-

liumok minden eszközzel akadályozzák a tuniszi feldolgozóipar fejlődését.
Á Szovjetunió képviselője rámutatott a gyarmati politika súlyos tuniszi
következményeire.
Kiemelte,
hogy a lakosság 84 százaléka írástudatlan. Miközben a rendőrség eltartására a költségvetés 34 százalékát fordítják, a népoktatásra „ költségvetésnek csak három százaléka
jut.
A Szovjetunió képviselője több
példát idézett arról, hogy a franc a
kormány Tunisz területét az Egye.
sült Államok katonai támaszpontjává teszi, mintegy láncszem-ként
ama
támaszponok
láncolatának,
amelyet az atlanti tömb messzemenő agresszív terveinek megvalósítására szántak.
Szoboljev meggyőző tényeket sorolt fel arról, hogy a francia kormány a tuniszi nemzeti felszabadító mozgalom elfojtására, az orí-zág miliíaiizálására irányuló in-

tézkedéseivel, valamint Tunisz ka
tonai megszállásával súlyos helyze
tet teremtett, amelyet az Egyesült
Nemzetek Szervezettnek állandó figyelemmel kell kisérnie.
Befejezésül a Szovjetunió képvi.
sélője ezeket mondotta:
— A közgyűlésnek feltétlenül a
tuniszi helyzetre ke:i fordítania f i .
gvelmét és kötelessége, hogy az
É?í SZ -a t ap«ík m án y elveinek é s szel.
lemén-st !»-3«f eleiő intézkedéseket,
tegyen.
Több hozzászólás után M. Naszkowski, Lengyelország képviselője
kiemelte be9zédében, hogy a francia
kormány gyarmati politikája hosszú
évtizedek ó'a akadályozza Tunisz
politikai, gazdasági és kulturáltó
fejlődését.
A lengyel küldött az adatok egész
sorát idézte arról, hogy a franeis
gyarmatosítók ténylegesen gyarmatukká változtatták Tmriau.
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A bírálat ellenére sem intézkedtek
a munkafegyelem megszilárdítása érdekében
a Délmagyarországi
A Délmagynrország október 28«1
Márnában megbíráltuk a Dél magyarországi Rostkikészilfi Válla'at
Újszegedi Telepének veztlőségét
és azokat a dolgozókat, nikik igazo.
lalanul hiányoznak ée
elkésnek.
A megjelent cikk rámutatott arra,
hogy eredményeket tovább tudnák
fokozni, ha a szakszervezet keményebb harcot indítana a munknfegye'.embon mutatkozó hiányosságok, ellen.
„ A birálat óta már csaknem
két hónap telt el.
Ezldó alatt
ezonbn n a munkafegyelem
megjavításában
semmi
eredmény nem tapasztalható a Délrost Újszegedi Telepén. Nem tette
magáévá a párt sajtójának birálu'át, sem a
helyi pártszervezet,
sem a szakszervezet, sem a
telep
vezetősége. Az igazolatlan
munkanapok száma november hónapban 27 nappal növekedett, a késönjövők ped'g 101 perccel többet mulasztottak a munkából. A munkafegyelem lazasága a termelés csök.
kenésében is
irregmutatkozik. A
•e'ep szeptember hónapban globálisan 104
száz,alékra teljesítette
tervét. Októberben 113 százalékra
emelkedett a havi lorvteljesités.
•z e'mu't hónapban pedig
átlagban csak 101.3 százalékos lervtel-

RostkikészítÖ

Vállalat

Úiszegedi

Jelenének

vezetői

jesttést értek el. A 'ermetés azért Valamennyien vállalást tettek a ne.
feselt vissza, mert
gyedik negyedév elején, mindent felköveinek, hogy az év végére miniaz igazolatlanul távolmaradók mumra csökkentsék a késők é3 hiányzók számát Azonban ők sem
Száma növekedett.
tettek semmit felajánlásuk teljesíA helyi pártszervezet igen nagy tése érdekében. Elnézők voltak és
hibát követett el, amikor elnézte, „baráti 1 ' alapon bírálták a fegyeszó nélkül hagyta a fegyelemsér- lomsérlőkel.
tések sorozatát és nem tett semA telep dolgozói felelősek a femit annalk megszüntetése
érdeké- gyelem lazaságáért. Megtűrik szé
ben. A szakszervezet nem törődött nélkül maguk között aiz olyanokat,
ezzel a hiányossággal és igy sok akik notóriusán késnek és hiányozesetben nem derült ki a dolgozók nak. Nem vonják felelősségre és
távolmaradásának Igazi oka.
Előfordult oz is, hogy egyes dolgozók nem kérdezik meg ökrös Józsefnét.
hosszabb ideig nem je'entek meg R. Tóth Lászlót. Kovács Jánosnét
a munkahelyükön. Ernákét nem lá- és a többieket, hogy miért akadátogatták meg a lakásukon és nem lyoznák a többi becsületes dolgotudta senki, hogy vájjon betagek-e, zók munkáját.
Az év hátralévő részében sürgővagy más ok miatt vnnnak távol.
sen javítani kell a Délrost ÚjszeA szakszervezet TT felelőse, Js- gedi Telep vezetőségének a munkakus Rozália sem
Szervezte meg
kellően a munkáját. A szakszerve- fegyelemben mutatkozó lazaságoazonban
zeti bizalmiakat és a beteglátaga- kon. Ez a hiányosság
nagyban
hátráltiaitja
nemcsak
nzévi
tóknt nem bizta meg feladatokkal.
Nem beszélte mag velük a fegye- terv teljesítését, hanem a z 1953-as
lem terén mutatkozó hiányosságo- év előkészítését isi A pártszervekat. így történt meg az is,
hogy zetre hárul a legnagyobb feladat
a késők száma megszaporodott és ebben a munkában. A pártvezeiőségnelc mozgósítania kell a pártaktívák segítségével a dolgozókat,
a li'ánvcáeok
hogy megértsék azt. mit jelent néprerds/.eressé valtak.
gazdaságunk számára, ha valaki
A művezetők is nagymértékben távol marad munkaihelyétől, vagy elR. J ,
felelősek a fegyelem lazaságáéit. késik.

Felsőváros I. pártszervezetében megtartott aklíva értekezlet
segítséget adott az agitációs munka megjavításához
Hat héttel ezelőtt k bővített aktivaülé&t
tartoltak
Fetsőváros I,
pártszervezetben a környékbeli ke.
iüteti púr szervezetik bevoná áva!.
Az értekezlet feladata az volt hogy
megbeszélje^ az eló.tük álló feladatokat.
Csütörtökön es'e ismét aktivaülést
tartottak Fcjsővárus I. pár szervezet helyiségében, hegy értékeljék
az elmúlt hat hé: munkájának eredményét, hiányosságait. Jelen voltak
a kerületi pártszervezetek vezetői,
tömegszervezeti vezo ők és n békebizottságok vezetői. Több mint száz
akiiva jött össze erre a fontos meg.
beszélésre,
A pártbizottság részéről Ifjú Sl
mon Béla elvtárs, az aglt prop. osz.
tály munkatársa tnrio.t rövid beszámolót. Elmondot a: az elmúlj hat
hót során jcCentősen megjavult a
párt és n tömegszervezc'ek kapcsolata. A tömeg-zerve;e:ek mind aktívabban segítik
a pártszervezetek
munkáját.
Simon elvtárs részletesen foglal,
kőzött a még meglévő hiányossá,
gok Ismertetésével, hogy ezzel segítséget nyújtson a munka lováübi
javí'ásához. Fgylk sú yos hiányosságnak jelölte meg, hogy
népnevelőink

egyrésze

még mindig nem ismeri a b-gyiijtéssel és nz őszi munkákkal kapc olatos rondeletekot, határcza okút.
Mivel nem ismerik ezeket, nem :s
tudnak harcolni a haiározatok maradéktalan végrehaj árúért, a ha
báridő betartásáért. Ez ig egyik
oka, hogy népnevelőink potit kai
munkája még mindig gyenge és
nem tudnak megfelelő érvekkel moz.
gósí ani, g bár érlek el jelentős
eredményeket, m í g ntindip. mu'at.
kőzik lemaradás a begyűjtés egyes
szakaszain, például a tojás- ég nu
zottbnromfibeadá-'ban és az őszi
munkák elvégzésében ls.
Pártszervezeteink egyik Iegfon'osabb feladatául Jelö! e meg Simon
elvtárs az agitációs munka továbbjavítását és azt, hogy n fe'vi'ígosító munkába a jövőben még fokozottabban vonják be a tömegszer.
veze i aklivákat
A beszámoló után a pártszervezetek vezetői egymás után kértek
szót, hogy beszámoljanak, m iyen
munkát végeztek alapszervrzctii 'nél az rtmult hat híiten. Sárvári
elvtárs, Rókus II. pártszv'rve et titkára eimendta, alopszervezetüknel a
népnevelőkkel
•zeminőriumszerűen
megbeszélten

a begyűjtési rendeletet és az őszi
munkákkal kapcsolatos h a á r o alo.
kat A népnevelőket pedig úgy osztották be, hogy rendszerv en látogathassák a területükön lakó doL
gozó parasztokat.
Majd Molnár elvtárs, n Felsőváros I, pártszervezet vezetőségi tagja
kért szót. Beszélt arról, hogy az aktivaülés Utón meghívta n/ üzemi
agitációs felelősöket és megbesz'lte
velük a feladatokat. Eredményes
volt ez a megbeszélés, mert u'úna
az üzemi népnevelők is fol.ozot ab
ban kivertték részüket a területi
agitációs munkából. De nem eléged-

tek meg ezzel.
Az
alapszervezet
népnevelőit is fokozottabban ellenőrzik azóta. Azokat a n'pi.évelőket
pedig, akik nem v:g:zne k jó munkát, behívják vezetőségi ü érre és
ott kérik tőlük számon mulasdásukaí. Molnár elviárs h'ányosfágnak
rótta fel azt, hogy terü'te'.ük 40 népnevelője közül csak húsz veszi í i
aktivan részét az agi áclós munkából, a másik húsz elvtárs csak rtt
kán jelenik meg a keru e ben. Neme h István elvtárs, Rókus II. békefelelőse arról beszélt, hogyan fogott
hozzá a
b á k e b i z o l t s á g o k munkájának
újjászervezéséhez,
megjavításához. Elmondta azt is
hogy kerületükben a blkcb'zotuá i
tag kat is meghívják a népnevelő
ér ckczletekre így mindig tudják a
pnr t előtt áüó fejadatoka', a ketii.elükben felmerülő preb émákat és
mozgósítani tudnak a felada' ok megold ísara.
Márta Lajosné elv'ársnő, Petőfitelep I. pártszervezetének
titkára

hozzászólásából kitűnt: az aktívaülés után a törnegpzerveze i aktívákat, bék 'bizottságok vezetőit bevonták' politikai oktatásra. Fokozottabban bevonták a lömegszervezeti aktívákat a népnevelő munkára is és
azóta jelentős eredmények?: értek
el, mert rendszeresen tudják látogatni területük lakosságát.
Az aktivaülésen számos jó tapasztalat hangzott el, mely elősegíti a
kerületi pártszervezetek agitációs
munkájának további megjavító:át.
Helyes az a kezdeményezés, amelyet
Sárvári efvtárs elmondott. Példáját
kövessék a többi pártszervező ek is.
Ezzel elérik azt, hogy népne,élűink
tájékozottak lesznek a párt- és
kormányrendeletekről.
örvend: es
vollt az a hír, hogy kerü'cti pártszervezeteink mindinkább kezdte >k
saját erejükre, tömegs ervez "lekre
támaszkodni népnevelőhálózatuk kiépítésénél Hiányossága volt viszont*
az értekezletnek, hogy a jelenlévő
elvtársak nem fog'alkoz'ak eléggé
az ellenség munkájával és így ezen
a téren nem ludiak megfelelő segítséget nyújtani egymásnak.

„Amit a baktériumhábotúról tudni kell" címmel
brosúrát adott ki Nyugat-Németországban
az amerikai megszálló csapatok parancsnoksága

M a délután 5 órakor a Ságvári-felepi kultúrházban
tart képviselői beszámolót ifjú Komócsin Mihály elvtárs
Mindig nagy érdeklődés előzte meg Szegeden üzemben, lierü étben egyaránt a képviselői beszámolót. így van cz most a Ságváritelepen is, ahol a Táncsics terme ttícsnport tagjai kcszülock napok óta
a mai képviselői beszámolóra. Már többizben alkalmuk volt lia tgaml
képvise ői'kel, akttői mindig választ kaptak problémáikra, kérdéseikre
és hasznos tanácsokkal lát a el őket. Ma a Ságvári telepI ku tárházban
hallgatják meg ismét délután 5 órakor ifjú Komócsin Mihály elvtárs
képvlse.ől beszámolóját.

A „Szovjetunió
új ötéves terve hatalmas
lépés
a kommunizmus
építésének
álfán"
címmel tartott előadást a Pártoktatás
Házában
Döbrentei
Károly
elvtárs
Pénteken este „A Szovejtunió ú j
ötéves terve hatalmas lépés a kommunizmus építésűink úljún" címmöl
tartott előadást Döbrentei Károly
elvtárs, a Textilipari
Szakszervet
főtitkára. Az előadási nagyszámmal

hallgatták meg a párt 0 ktatásbart
résztvevő dolgozók. Zsúfolásig töllöttéik meg a Párloktatás Ház a előadó termét. Az igen értékes előadás
anyagának ismertelésére lapunk későbbi Számában írjég visszatérünk.

Megkezdődött az egészségtudományi konferencia
A magyar egészségtudomány legfontosabb kérdéseinek
megtárgyalására a Magyar Tudományos Akn.
dám a orvosai tudományok osztálya és az egészségügyi minisztérium egészségügyi tudományos
tanácsa kétnapos konferenciát
hívóit egybe. Az egészségtudományi
konferencia pénteken délelőtt kezdődőit meg az Országos Közegészségügyi Intézetben.
Megnyitáson
beszódet mondott
Ratkó
Anna
egészségügyi miniszter.
Hangsúlyozta, hogy Sztálin generalieGzimusanaik
,,A szocializmus
közgazdasági problémád a Szovjet,
unióban" című világtörténelmi jelentőségű tanítása a tudomány tej.
lődése előtt is beláthatat'an lehetőségeiket nyit
meg és elősegíti,
hogy a tudomány valóban nz egész
nép sajátjává váljék.
Az
egészségtudományi
konferencia
szocialista
fejlődésünk
nagyfontosságú kérdéseivel
foglalkozik: az élelmezés, a munkaegészségügy,
te'epülésegéMségügy
problémáit vitatják meg,
azokat
a lehetőségeket
és
feltételeket
igyekszik feltárni, amelyek segítségével az egészségtudományt fokozottan állíthatjuk szocialista fejlődésünk szolgálatába.
— Népgazdaságunk fejlődése, ú j
ipari telepek létesítése, ú j
várésok építése, hatalmas ipari kóperációk kialakulása, nagyüzemi termelés a mezőgazdaságban, a szocialista városfejlesztés felveti a

legdöntőbb egészségtudományi kérdéseket.
— A népgazdaság fejlődésével
összefüggő legfontosabb
egészségtudományi kérdések
megvitatása
fe'tételezi az elmélet és a gyakorta} helyes összekapcsolását is.
A továbbiakban arról
beszélthogy felszabadulásunk
eJőtt oz
orvostudománynak teljesen
elhanyagolt területe volt az egészség®
tudomány valamennyi ága. A szocializmus építésében viszont ezek
a kérdések központi kérdések.
Ezután aiz egészségtudomány te.
rületén elért számottevő
eredroé.
nyelükre muta telt rá.
A megvalósításra váró
feiadatokkail foglalkozva, rámutatott na
eddigi tudományos
kutatómunka
egyik legnagyobb hiányossága az,
hogy al'ig történlek lépések a szervezet és környezet
kölcsönhatásának tanulmányozására, a
pavlovi tanok alkalmazására.
Az egészségtudomány
területén
is csak akkor
lehet eredményei
kutatóink munkája, ha következe®
lesen alka'mazzák a marxizmus-leninizmus tanításait, a
dialektikus
materializmus elveit és ha a jövőben szüntelenül érvényesítik
a
pavlovi szemléletet.
Hangsúlyozta, hogy nz egészségtudományi kututással foglalkozó in.
t'ézeiek között szoros kapcsolatra,
együttműködésre van szükség.
Ratkó Anna beszéde után
meg.
kezdődlek a konferencia tudományos előadásai.

A hétházi gyermekek öröme
Az Újszegedi Hétházi
Békebizollság Tétapó-'únnepséget
rendezett a gyermekeknek. A békebizottság minden tagja k'vfette
részét a munkából. Ezt a munkát is
összekötötték a béke
megvédéséért folytatott harcukkal.
Az ünnepeégen részt veitek
a
gyermekek, velük együtt
szüleik
is. A műsornak minden száma arról tanúskodott, arra emlékeztette
a jelenlévőket, hogy mit jelent a
béke. gyermekeinknek. Az ünnepség e'őkészítö munkájából
lelkesen vették ki részüket
Hegedűs
Jánosná,
Sza'ai Mária,
Regdon
Lipótaé és a többi
békebizcltsági
tagok, ckik fáradtságot nem ismerve végezték munkájukat és 32 kicsiny gyermeknek szereztek örömet, kedves kis ajándékaikkal. Az
előkészítő munkából
kivették részüket az úttörők is, akik mindent
megtettek azért, hogy kedves műsorukkal örömet szerezzenek úgy
a felnőtteknek, mint a gyermekeknek.

Az ünnepség hangulatában
úf
felajánlások
születtek.
KoJozsi
Zsigmondné békebizottsági
titkár
felajánlotta: megszervezi a fenyőfa
ünnepséget. Bartók Mihály és felesége vállalták, ők ls segítenek
az előkészítésben.
Burza
Dénes
és Apró Margit úttörők
felaján®
letták
Sztálin elvtárs
születésnapját azzal köszönik, hogy csak
5-ösre felelnek. Saslyén
Mihály
75 éves idős ember hozzászólásában elmondotta, az ő gyermekkorában nem volt Ilyen, nem törődött,
azzal senki, hogy
a munkások
gyermekeinek örömet szerezzenek,
ilyen meglepetésbe
részesüljenek.
— Ezt is a
felszabadító Vörös
Hadseregnek és a pártnak köszönhetjük, akinek veaelésével ejutettunk Ide, hogy ma már a dolgo®
zőknak is van pénzük arra, hogy
gyermekeiknek örömet
szerezzenek, — mondta Sastyán bácsi
a
kicsinyek örömét látva.
Koloz.il Zsigmond és
Márta Jánosné

mények értelmében a Ra jnától nyugatra fekvő nyugatnémet területekan biológiai és vegyi tömrgpusztí ó eszközöltet fognak gyártani.
Az amerikai csapatok heidelbergi
parancsnoksága közölte, hogy cz év
folyamán n Nyugat-Németországban állomásozó amerikai csapatoknak 2200 tisztjét és katonáját képezték kl a bak óriumháborii módszereire.
Ez év júniusában oilyam hírek
jelentek meg, amelyek szerint Nyugat-Németországban már több kutatóközpont létesült a baktériflmháború előkészí-ésőrc és hogy ezek
az intézmények már több hónapja
teljes
üzemmel
dolgoznak.
A
,, Ham del sb'.a t tdeu t s eh e
W irt schn f t szeitung" című düsseldorfi lap ez
év áprilisában közölte, hogy Adenauer titkos egyezményei éritelmében Nyugat-Németországot
nagyTélapó a Ruhagyár
bölcsődéjében
mértékben fel fo-gják használni nz
atom- és baktéiiumfogyverrel kapA Ruhagyár bölcsődéjének kicsi puttonnai a hátán megjött a Tél.
csolatos kutatások színhelyéül.
lakói nagy örömmel készülődtek a apó és n kicsinyek csillogó szemTélapó ünnepségre. Voroekkfel em- mel vették át az ajándékokat. A
végén a kicstayfck
lékeztek meg a picinyek arról, hogy kis ünnepség
távoztak
azüleikkel
a Szovjet Hadsereg hozta el szá- bo'dogan
Becsülettel rel esífik december 21-1 feiaiénlésu^at
1
mukra a szabadságot, mostani bo - egyült az üzem kultúrterméből.
a Borfarsslmi ¥á Salat dolgozói
dog életüket. Műaor után
nagy
Kószó
Istvánná
foA Csongrádmegyei Borforgalml százalékos tervteljesítésüket
Vállalni dolgozói Sztálin
elvtárs kozzák.
szülét űrnapjára tett felajánlásukat
A termeltetési
csoport, amely
becsülettel teljesitik. A
tnagyüj- Sztá'in elvtárs
születésnapjának
EgY rajnamenti
fúrásban
téei csoport
dolgozói
vállalták, tisztetelőre magfogadta, hogy decsupán
as
e.v
eleje
oia
42
bányász
leit
hogy második fé'évi tervüket de- ccmber 2!. <> tervüket 115 százahalálos
baleset
áídozala
ctoibw 21-lg
teljesítik.
Ezideig lókra teljesilik, december 9-ig 116
vóItatásukat 85 százalékra teljest- százalékos teljesítést értük el.
A
Düsseldorf (ADN). A Rajna ba1tették. A begyűjtési felelősök kö- muakaveiraenyből
különösen, kl- partján fekvő morei járás bányái- zsákmányolják ki. Ex a rendszer
a
hányás okat,
zül Somogyi István II százalékkal, emeli.fedik kimagasló teljesilményé- ban az év eleje óta 42 bányász lett arra kényszeríti
Bodoi Mihály 8 százalékkal telje, vei Nagy Sándor körzeti felügyelő, halálos balesej áldozata.
hogy figyelmen kívül hagyják A
sitette túl felaján'ását. A vállaiá- aki tervét 133 százalékra teljesí.
előírásokat.
Hivatalos
A baleseteknek ez a magas szá- biztonsági
sor maradéktalan teljesítése érde. telte. A felajánlások
megváló- ma azzal magyará ható, hogy a közlések szerint a ruhr-vidéki bá.
ké ben az eddiginél
ooikkol jobb sitésában. s annak teljesítésében,
munkát kell végezni a pusztamér- "letva túlteljesítésében komoly s o Rajna, és Ruhr vidéken a bányá- nyászatban a halálos balesetek szágcsd begyűjtő pincéknek ós polL ^ f
^ J ^ S f e S ? szokat a bányatulajdonosok úgyne- ma ez üv első hat hónapjában matikal feivllágositó
munkával oda a k l m i n d e n t u d ását
felhasználva vezett „részesedési rendszere" se- gasabb volt, mint 1951-ben az egész
kell bt tani, hogy az eddig elért 2.5 segíti dolgozótársait. Sándor János gítségével mind nagyobb mértékben é\- folyamán.
Berlin
(TASZSZ).
Amint nz
„ADN". jelenti, a nyugatnémetországi amerikai megszálló hatóságok „Amit n ba't'riumháborúról
tudni kell" címimcll brosúrái adtak
ki. Ezt n brosúrát oktatási anyagként átadták n nyugatnémet „légoltalmi szövetségnek".
Ez a brosúra, hivatalos elismerése
cz emcr'ka! intervenciósok bűnös
koreai bak'ériumháborújának.
A
brosúra nyíltan elismeri, hogy az
Amerlkni Egyesült Áltaimok „jól
ismeri a biológiai fegyverek fajalt
és hatásosságát".
A baklériumMborúnak a brosúrában leírt módszerei megegyeznek
azokkal a tényekkel, amelyek az
amerikai intervenciósoknak a Koreai Népi Demokratikus Köztár aságban elkövet: t gaztettei kivizsgálása során bebizonyosodtak.
Adenauer december 6-án a szövetségi gyűlésben kijelentette, hogy
a bonni és párizsi katonai egyez-
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A stalárláiis bíróság halállal sújtotta
a székkiitasi Petőfi termelőszövetkezetben gyújtogató kulákot
ű
Á-'pülő szocialista hazánk gyönyörű eredményei minden becsületes, jóérzésű embert arra serken,
taftek, hogy munkájában minden eddiginél fokozottabban állja meg a helyét, legjobb tudásával harcoljon
a dolgozó
tervév sikeres
. ást vezet be
vagy takarékoskodik a nyersanyaggal, arra gondol: saját magának, családjának, hazájának és békéjének erősítéséhez járul hozzá ezzel Az a dolgozó paraszt, aki Sztálin elvtárs születésnapjára megfogadta,
Hiogv beadási köte ezittségét minden terményből száz százalékig teljesíti, az szintén a jövőbe lát. Látja,
itogy ebben az országban rohamosan szaporodnak a hatalmas öntözőinűvek, kombájnok cs traktorok légiója
lözönli el a szántóföldeket ötéves tervünk végére, és mindez a könnyebb munkát, a magasabb kultúrát, a
.jobblétet je enti számára.
Ezek a nagyszerű'sikerek, ezek a szép alkotások kétségbeesett dühöt váltanak kl a belső bitangokhói. legelsősorban a kulákokból. Érthető ez. A felszabadulás sze e véglegesen elsöpörte azt a gyalázatos kizsákmányoló rendszert, amelyben a kulákok voltak az urak, a ku'ákok vollak a hangadók, akiknek „taná.
esára' 1 tízezrével verték bi incsbe a napszámosokat, szegény- és középparasztokat. Pár unk következetes
harca lehetetlenné te te a legvadabb osztály ellenségnek, a kutaknak azl a törekvését, amely még ma is arra
Irányul, hogy vlsszaál ílsa azt a , földi paradicsomot'' és „n.enyországot-'. amelyben ők a csendőrök védelme alatt zavartalanul tobzódhattak. F á j a kulákoknak, hogy a di lgozó parasztok előtt megnyílt a
soha nem látott felemelkedés útja, hata'mas szocialista gazdaságokba, a termelőszövetkezetekbe tömörül,
helnek, ahol nincs többé kizsákmányolás, nyomor, keserűség és nélkü özés. Látják azenban azt is, hogy
"kívülről már nem képesek ártani a dolgozó nép hatalmának és minden idő; ós alkalmat kihasználnak arra,
hogy befurakodhassanak fontos pozíciókba, különböző hiva'a okba, de különösképpen a dolgozó parasztok
kőié: a termelőszövetkezetekbe. A legelképesztőbb hazudozásnkkal próbálják félrevezetni a hiszékeny és
kevésbbé öntudatos dolgozó parasztokat, ldelg-órálg mutatják, hogy ők jó* dolgoznak, de mindez csak
eszköz aljas céljaik érdekében.

Füvest János k u l á k b e f u r a k s z i k a szövetkezetbe
Mbit a villáim. Jutott el Csongrád
•megye legtávolabbi sarkába ís az a
hír, hogy a székkutasi Petőfi termelőszövetkezetben
felgyújtottak
egy lóistállót, amelynek köve kezűében nyolc tenyészkanca, a sű yi s
füstmérgezéstől, borzalmas kímk
közben kimúlt. Akkor még nem
tudták sem az egyénileg dolgozó parasztok, sem a terme'ő zövetkezet
tagjai, sem az ipari munkások, hogy
ki követte el ezt az alávaló gaztettet, de kezük egyemberként ökölbeszorult.
Később azonban kitudódott, hogy a
gyujlogalást kutak követte el és ez
még nagyobb felháborodást váltott
kC megyénk közvéleményéből. Elevenen él még mindenkiben a lengye'kápo'nai szörnyű
gyilkosság,
amikor Kiss Imre párttitkár elvtársat szadisa módon meggyilkolták a
környékbeli kulákok. De sokan emlékeznek még a csorvai Kiss Imre
termelőszövetkezetbe
befurakodott
kntákszabotázsra js.
Azóta kl ls szórtak jónéhárry kulákot és kulákügynököl a különböző termelőszövetkezetekből.
Egyedül a székkutasi Petőff fermélőszöve'kezet tagsága nem értette meg, hogy az osztályharc közepette mí a kő élességé; nem értette meg, hogy alaposan szét
kell
nézni saját portájukon, hogy megtisztítsák magukat a kulákszemétt«l.
A tavn'yi eredményes

gazdasági

év elaltatta bennük az éberséget, mivel a tagok
hata'mas
mennyiségű terményt és pénzt
kaptak egy ©gy munkaegységre.
Azt hit ék: nincs most már különösebb tennivaló, most már kényelmesen elsétálhatunk a szocializmusba. Csakis így
történhetett meg,
hogy a vezetőség sem figyeli- fc! a
termelőszövetkezetben
megnyilvánuló ellenséges hangokra, a munkafegyelem-lazttSsra, a
dohogfisrn
és arra, hogy egyes tagok soha
nem látták helyesnek a párt és a
kormány határozatait, a vezo.őiség
intézkedéseit.
Pedig mindez nem
vo't véletlen. A termelő'zöve kezetben ott voll: és bomlasztott Fiivesi János kulák aki attól a pillanattól kezdve, bogv belépett
a
termetöcsonorlba,
előre megfontol'
atjas szándékkal napról-napra, lépésről-lépésre tudatosan
készttette
elő a legkü'örbözőbb
rombo'ásokat. A tsz tagok nem tudták ugvan
róla, hogy ku'ák. de va'ahogy ösztönszerűen érez'ék — már a magatartása és munkaundora
után
(télve —. hogv Füvesi János nem
becsületes do'gozó. Ezért, amikor
csak meglátták bárhol, úgy beszé>
tek rő'a:
— Itt jön már a fényescsízmás
J&nos-gazda.

sanyargatni,

éheztetni a béreseit).

Füvest János tehái: jó'étben
nőtt
fel, soha nem tudta, hogy mit jelent a nélkülözés, mit jelent a
tönkremenés; nem tudta, mit jelent
az, hogy a muriban Székkulason is
százszámra árverezték el a munkában megrokkant, az egy kis megél őzöttségért iparkodó kis- és középparasztok vagyonkáját.
Később
feleségül vette Fejes József
110
holdas ku'ák neveltltánvát és ettől
1
kezdve, mint „újdonsült vőre" , rábízta a kulák a birtokán robotoló
cselédek f©'ügyeletét, ami körülbelül a következőképpen nézett Id:
Bent lakott Füvesi János Vásárhelyen a gangos ku'ákházban. Úgyszólván semmi diolga nem volt,
csupán annyi, hogy naponta befog-

ta a két parádéslovat a fédereskocsiba, kikocsikázott a bir.okra és
ott hajcsárkodott « napszámosok és
béresek fe'ett.
Fejes József két
testvére: Fejes István és Fejes János ugyancsak 100—100 holdas kulákok is mindenben kedvére jártak
Füvesi Jánosnak,
mivel
lát'ák,
hogy „belemenős", hogy ,,nem szívbajos"; vagyis tudja munkára hajlani a dolgozókat. Amikor Fejes
József kulák 1939-ben meghalt, Füvesi János felesége 11 hold fö'-det
kapott jutalomképpen az ősszerabolt földből. Ezen a földterületen
gazdákod'ak Füvesiék 1950 január
?8-ig, amikoris elhatározta, hogy
be'ép a székkutasi
termelőszövetkezetbe és ott végrehajtja a kulákoknak, Fejes József testvéreinek.
.Istvánnak és Jánosnak megbízatásait.

Felkészülés a kártevésre
Nagy a székkutasi határ, nyilván nom tudták a Petőfi tsz tagjai, hoigiy az az alázatos kinézetű
ember, aki az egyik közgyűlésen
elmondotta, miért akar a nagyüzemi gazdálkodás
útjára lépni; —
1
nem inás, mint a környék
leghíresebb
kulákjainak
dédelgetett
kedvence, aki maga is kulák. A
felvétel után napirendre tértek a
dolog fölött ós többé úgyszólván
nem is gondoltak arra, hogy azemxnelkfeérjék
Füvesi János levekenységét. Füvesi a legelső időben az egyik növényt crme-tó brigádban k'apotl beosztást, de munkája vajmi keveset ért. Ha elmaradt a munkából
ezt azzal indokolta. hogy ó beteges ember, r,ran
tud úgy dolgozni, m'nt a többiek,
neki fekvésre, pihenésre van szüksége. A jóhiszemű
tagok ebben
nem láttak
semmi
különösei,
inerthlszcn emberrel fordul az elö,
hogy nincs mindig
rendben az
egészséget. Később azonban, amikor ez a „betegség" egyre sűrűbbfcn ktővetkezplt egymásután, azl
mondották neki,
hogy
hívasson
orvost, gyógyíttassa magát,
mert
va'.óban nincs értelme ainnak, hogy
| egyik nap dolgozik, a másik nap
' nem.
Füvest Jánosnak azonban esze.
ágában sem vott orvost hívatni,
hiszen az égvilágon semmi baja
nem volt, csupán Időt akart
nyerni arra. hogy alaposan körülnézhessen a tsz-ben, merre
milyen kárt lehet csinálni.

Már a nyáron látták egy alkalommal, aim'nt a cséplőgép és az asz.
tag körül
settenkedett szokatlan
időben; de amikor
észrevette,
hogy a tagok úgy örzlk a gabonát,
mint a szemük
világát, jobbnak
látta egyidöre, ha nem mutatkozik
olyan helyen, ahol semmi keresniA „doisrozó paraszt"
valója nincs .
képi'ben
Amikor a nyáron látta, hogy a
Füvesi János fényes csizmában súlyos aszálykár
miatt kevesebb
járt-kelt a
termelőszövetkezetben, lesz a termés, mint az elmúlt évahol csak lehetett, kihúzta magát ben, anzial a kéréssel fordult
az
a munkából és alapomban — kü- igazgatósághoz, hogy őt helyezzék
lönösen ebben az évben — uszított olyan beosztásba, amelyet „gyenge
a vezelöség ellen, szította az elé- egészségi állapota
mellett
is el
ged "fenséget.
tud látni, de amellett állandó keDe nézzük csak meg közelebbről, resethez is juttat a; vagyis olyan
hogy Id is ez a Füvesi János, aki munkakört keresett
magának Fümagét dolgozó parasztnak
álcázva, vesi kutak, ahol kevesebbet
kell
beférkőzött
abba a gazdálkodási dolgozni ós mégis minden
napra
formába, amelyet pártunk és kor- beírják neki a megfelelő munkamánirunk a dicső szovjet
kolhozok egyóérget és ezért év végén dolog
példájára egyediil ét kizárólag
' nélkül megkapja a «®óp jövedeljobb sortra érdemet dolgozó pa- met. Sikerült ez a
terve ls. Az
rasztok tzámdra teremtett meg?
igozgwlóeá- megbízta « m l . hogy
Füvesi János
»pj*n«k TJ hoM togyesi ó) feltör a központi tanyáJóminflségfi földje volt a rvékkotoal ban lévő tabónUIAllá körül, őrizze
a közös jóezAgállominyt. így kahalárban. Aa apja taatvére
rúit be Füvesi János kulák apósátöbb mint 190 hold földnek volt
nak, Föjes József 100 holdas kua minden lialó ura és híres volt
nagy tanyájába,
arról, hogy nagyon jól tudta i Iáknak egykori

amit az állam közben tagosftott a
termelőszövetkezet részére. A n f kor ide beköltözött,
megtörtént,
Füvesi Jánasné örömmel újságolta
a Ezékkjuítasi kulákasszonyaknak.
— Most már boldog lehet Juliska, mi vigyázunk arra, hogy az ősrégi tanyát ne rombolhassák le a
lcgmmuniítík. (Juliska alatt Fejes
István kulák fel ségét értette, aki
már előzőleg ellát a Füvesiéket j ó .
tamádsokkal, hogyan tudnak beköltözni aibba a tanyába, amelyben
egykor olyara szép napokat élt a
Fcjes-fiaimilia.)

Kutyára bízták
a szalonnát
Az éjjeliőrség azonban éppúgy
nem tetszett Füvesi János kulúknjaik, mint a mezei munka. Apósa
házánál annyira megszok a a semmittevést, a kényelmei, hogy el sem
tudta képzelni az eg&z éjszakai őrködést. Számtalan esetben észrevették a tsz-tagok, hogy
aludj az istál'ó végénél, nem törődve azzal, hogy valaki megtopja a termelő-zövetkezetet.
Tőle nyugodtan bemehettek volnia.
legjobb barátai, a kulákok a tahénistá.llóba és akár szélnek is ereszthették volna a jószágokat, Többször a fejére olva's ák ezt a mulasztását és ekkor Füvesi kulák
mintegy háromnegyedévi éjjeliőrösködés után •
újra

„könnyebb beosztásba"
kérte magát.

Vál Halta, hogy lóápoló lesz ugyanr
abban a tanyában és a termelőszövetkezet tagjai valóban nem is akadályozták meg ebben,
Jól mondják, hogy a kulák Soha
r.em tagadja meg valódi mivol át,
soha nem tud kibékülni a munkával. Füvesi János csak névlegesen
volt lóápoló, a munkát legtöbbször
Kenéz Sándor tehéngondozó végette
él helyette, mondván: „úgyis olyan
beteges szegény
Füvesi".
Füvest
azonban, amikor lá ta, hogy a becsületes Kenéz Sándort könnyen becsaphatja. még a
saját háztáji jószágjai körül
sem volt hadandó ellátni a tcn.
niva'ökal. Tehenet, dlsznajalt,
aorójószágát legtöbbször Kenéz
Sándor gondozta, ő pedig bent
o szegen
kifesteti,
1,ipadolt
szobában heverésző'
Tormésaelxzöcn nem csinálhatta a
végtelenségig e*t a szemtelen 16gást. A lermetősBövetJkezet taglal
mind sűrűbben szólaltok fel ellene
a lüözgyűléacn; sőt: Sokan luöveieL
léflc. liogy az ilyen haaioaleiinn embert vál tsák le a jógondoz.ást óh A
vezeiőség elfogadta a tagság indítványát óa úgy döntött, hogy Fii-

Füvesi János tehát konkrét meg.
vest Jánosnak el kell hagynia a
központi banyát és helyére Kokovai bizatást kapott Fejes Istvántól én
Istvánnak, as új lóápolónak kell azért rémült meg, amikor el akarköltöznie. A kullák ekkor észbeka- ták távolítani a tanyából, hogy akpott. Hirtelen ráeszmélt, hogy két kor nem tudja végrehajtani Fejea
évvel ezelőtt azt mondta neki apó- István kulák utasítását. Az ú j ló„
sának a testvére: ne félj,
eljön <ápoló, Kokovai István, amikor odamég a mi időnk, csak csináld azt, szállította bútorét a központi ta,
amit mondok. Hogy ez mennyire nyába, felszólította Füvesi t, hogy a
így vam, arra tanú a kakasszéki határozat értelmében költözzön máspárttitkár, akinek Fejes István hová, a kulák határozottan azt válaszolta:
nagyhangon kijelentette:
— Majd jelentkezek én két esz- — Én a tanyát élve el nem hatendő
múlva...
gyom.

Lángolni k e z d a l o v a k alatt a szalma
Ezen az éjtszakán történt a vérlázító gyújtogatás. A kulák látta,
hogy előbb-utóbb mégiscsak távoznia kell és elhatározta, hogy boszszút áll a szövetkezet tagjain és
egyúttttí jó szolgálatot lesz megbízójának, Fejes Istvánnak. Éjfél
után egy óra körül kiment aiz Istállóba, két helyen szabályszerűen
meggyújtotta a lovak első Iába
a'alt lévő száraz a'-omsza'mát
és mint akt jól végezte dolgát,
nyugodtan visszament a lakásba
és lefeküdt.
Képzeljük mmgUnk elé ezt az alattomos, mindenre elszánt osztályellenséget. Mindenféle munkában azt
hangoztatta hogy a betegsége miatt
nem tud dolgozni, az éjjeliőrségen
rendszeresen aludt, do ezen az éjtszakán nem gondolt a pihenésre.
Képzdljük el, amint sötét árnyékként belopakodott az istállóba, elővett egy Szál gyufát, egy sercintés
és máris
gyengén lángolni kezd négy ló
alatt a száraz szalma.
Utána nyugodtan átment a® istálló
másik oldallába, ahol szintén négy
ló pihent a jászolnál, ott is elvégezte cinikus nyugodtsággal ezt a
műveletet. Vtgüi kilépett az ajtón,
amit gondosan betelt rhaga mögött
és visszabújt az ágyba. Ezt azért
említjük meg, mert Füvesi János a
végsőkig tagadta azt, hogy ő szántszándékkal gyújtotta fel a lóistállót. Azt igyekezett bebizonyítani
nemcsák a nyomozószervek, hnnem
a stafóriális bíróság előtt is; ő azzal a célll-al kelt fel éjtsznkának
idején, hogy megnézze, minden
rendben yam-e a lovak körül. Azt
minden további nélkül bevallotta,
hogy szántszándékkal gyújtotta meg
ket helyen i's az istállót, de arra a
kérdésre már, hogy ezt miért cselekedte, makacsul egyre csak azt állította." , Idegességemben tettem, valószínű nem tudUam, mit csinálok".
A tüzet Kokovai István vette észre, amikor reggel ötkor átjött a másik tanyáiból, hogy megkezdje a reggeli etetést. Amikor kinyitotta az
Istállcnj'tót, vastag füslgomo^yag tódult kifelé és ezt észrevéve Kckoval, rögtön torkaszakadtából segítségért kiáltozott.
Füvesi kulák
azonban füle botját sem mozdította
a segélyklál t á'sokra. Miért is törődött vo'na vele, hiszen
ha'Iotta ő pár órán keresztül a
megrémü l á'latok kétségbeesett

dübörgését, horkolását, de e m
mégjobban magárahúzta a takarót.
Egy ló, amely a budapesti tenyészállat kiállításon díjat is nyert,
azonnal megfulladt az istállóban.
Kokovai János a másik hét lovat
kivezette a szabadba, de m á r ezeket
sem (lehetett megmenteni. Olyan
erős füstmérgezést kaptak, hogy
nemsokára hatalmas
diarabokban
kiköpködték tüdejüket és elpusztultak.
A Petőfi termelőszövetkezet kára
így is köze; 30 ezer forint. De a
gyújtogatás éjtszakáján erős szól
f ú j t és csupán annak köszönhető,
hogy nem égett le az egész istálló,
a tanya, a takarmányok és az j s .
tálló végében lévő színben a. mezőgazdasági gépek, hogy a becsukott
istállóajtó és ablakok miatt a tű»
nem kapott elegendő oxigént é«
úgyszólván csak parázslott és f ű tött.

A dolgozók
felháborodása
Annikor a Petőfi-tsz tagjai megtudták,
hogy
Füvesi
János
kulák követte el az aljas bűntette.,
felháborodásukban tömegesen mentek a központi tanyába, hogy a
helyszínen agyonverjék. Imre Imre
elvtárs, párttitkárhelyettes például
azt mondotta:
— Ha Füvesi ottmarad, ha nem
viszi el a rendőrség, rögtön elintézték volna a gyűlölettől elvakult elvtármink.
Az alávaló gaztett újból felnyitotta megyénk minden termelőszoyetkeztében a dolgozók szemét. A vásárhelyi Mnrx-t z párttitkára, Kovács Imre elvtárs azt mondotta,
amikor értesült a gaztettről:
— Nincs kímélet az ilyen
elvetemült gazember
Iránt.
Követelem a
termelőszövetkezet
ogés?
tagsága nevében, hogy
staláriális
bíróság tárgyalja le Füvesi
János
bűnét és juttassák akasztótára. Az
olyag ember, aki nyugodtan
tud
aludni az áitatlan jószágok
halál*
hörgésének hallatára is, az nem ember, hanem vadállat.
Tapp János, a kutas! úti állami
gazdaság dolgozója a felháborító
bűncselekménnyel kapcsolatban a
kővetkező levetet küldte a „Viharsarok" szerkesztőségének:

,Mélységes
telháborodással értesültünk a minős'dhetcVen gaztettről, hogy a székkutasi Pedőll-tsz-ben nyolc olyan loval pusztított el az osztályellenség,
amelyek közül öt gyönyörűszép
tenyészkanca volt és januárban,
februárban elletlek volna. Az ilyen Füve•
si János-iélék azok, akik először bom'aszt/ák a legyeimet,
elégedet.
le>nséget szítanak, uszít mak békés építőmunkánk ellen és végül a
gyujtogatústól és
gyilkosságtól
sem riadnak vissza.
Ebből az a
tanu'ság úgy a székkutasi Petőli, mir.t valamennyi
termelőszövetkezet számára, hogy az eddiginél sokkal éberebbeknek kell lennünk,
hogy leleplezhessük és kíméletlenül
megbüntethessük
legvadabb
ellenségeinket, a
kulákokal. Az éberség nemcsak a
kommunistáknak. hanem a pártonkívüli
dolgozóknak is elsőrendű
becsületbeli
kötelessége, hazalias ügye,
meri a szocialista haza
mindannyiónk
számára épül és a ku'ákok ezt a nagyszerű jövőt igyekeznek aljasul aláaknázni, olvassák el sokkal behatóbban
a székkutasi Petblitsz tagjai és értékeljék Malenkov elvtársnak a XIX.
pártkongresszuson elmondott beszámolójet,
mert az hatalmas fegyvert ad kezünkbe az ellenség elleni harcban. A kulák is mindig ott támad, ahol
a dolgozók nem képzik
magukat eléggé politikai tekintetben.
ahol
a dolgozók politika!
képzetlenség
hiányában
sokszor
elfelejtik,
hogy az osztályellenség soha nem javul meg, hanem mindig osztályellenség marad."

ÍTÉLET
Megyénk dolgozó népének egyönés éhséget szívesebben látnák
hazánkban, mint a békés alkotótetű
követelését
végrehajtotta
munkát és dclgozó népünk bizigazságszolgáltatásunk.
tos boldogulását.
Füvesi Jáncs gyújtogató kulák
ügyé; pénteken tárgyalta a meDolgozó parasztságunk, termelóozó.
gyei bíróság rögtönit. lő tarrcsa
vetkezeteink tagjai soha egy pillaés a tárgyalásra meghívott
natra oe tévesszék szem elöl nó.
tsz-tagok, egyénileg do'gozó pa.
pünk szeretett vezérének,
Rákosi
ra=ztok és munkások liata mas
elvtársnak
figyelmeztetését.
aki
lelkesedésétől kiiérve jogerősen
az osztályellenségre
vonatkozóan
halálos íteletet ho/o t.
azt mondotta:
A rögtőm'télö
bíróság
ítélete
legyem tanulság Csongrád
megyé.
,,Ezek az elemek abban a pillaben mindönki számára, aki még ma natban, amikor
velük
izemben
t« hajlamon arra, hogy a kulák okat lanyhul az éberség, azonnal műkömenliagease, ntki még mindig í g y désbe lépnek és nem egyszer
joképzeli, hogy
uépJ demokratikus lentékeny károkat okoznak a népi
r-enrtürík gyenjje
nwn tud elbán- demokráciának.
Ezért
/okozni
ni az Ilyen ataUomoa fórgekíkeb kell az éberséget és lonkadaljanut
Nincs liclye kíméletnek és köfolytatni keli a
tőkés
rendszer
nyörütelnek az osztátyelícnség
minden majadványávaJ ssembcn
*
Iránt, akik « pusztulást, nyomort
harcol,"
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Vöröskereszies tanfolyamokon tanulnak az ipari tanulók
Ezekben a hetekben folynak az
iparitanuló intézetekben
az előkészületek az elsősegélynyújtó tanfolyamokra. A tanfolyamokat az intézetek vezetőinek segí'ségévei a Vöröskereszt szervezi. Hat hét alatt
többezer ipari tanúié saját í j a el az
elsősegélynyújtás
alapismereteit,

IDOJARASJELENTeS

Várható időiáras
szombat
estig:
hogy szükség esetén felhasználja a
Erősen felhős, pátanultakat,
rás Idő,
többfelé
havazás,
havasA tanfolyamon jő eredményt elért
eső
Mérsékelt,
iparitanulók a tanfolyam elvégzése
SZOMBAT
majd megélénkülő
dé nyugati,
nyuután jelentkezhetnek az „ I f j ú s á g i
gati szél. A hőEgészségvédelemre
Kész"
tanfomérséklet
kissé
emelkedik.
lyamra.
•»
Várható hőmérsékleti értékek
az
ország területére: Szombaton reggel
0—mlnusz 3, délben 0 plusz 3 fok
között. A várható napi
kőzéphömérséklet december 13-án. szombaton 4 fok alatt lesz.
MOZI
Szabadság: Arnyak a szigeten (deAldk családfenntartók, ezt ls okmánnyal kell Igazolni
cember 14-ig)
Részletes
tudnivalókat a város Vörös Csll'ag: Első vagy második
bel-, valamint külterületi lakott he- (december 17 lg).
lyein és a városi Bérházban a hivaFáklya: Mecsek és Pécs. — Szovtalos hirdetőtáblán kifüggesztett ősz. jet Kupa — ősi bolgár kultúra —
szeírási
hirdetmények tartalmazzák. A vén tölgy meséje. — Reggel —
Ezek. megtekintésére azzal a figyeL esto (december 14 ig)
meztetéssel hívom fel az érdekelteAz előadások fél 6 és fél 8 órakor
ket, hogy nz összeíráson való meg
nerp Jelenés vagy egyéb mulasztást kezdődnek
a törvény szigorúan
bünteti és a
SZÍNHÁZ
mulasztót a törvény
nem
tudása
Esto fél 8: Állami áruház. Vasnom mentesíti.
Dénes Leó vári bérlet (5)TAJ SZÍNHÁZ
VB.-elnök
Kistelek A fösvény.
KIÁLLÍTÁS
„Rákosi elvtárs harcos
é'.ele'* —
MSZT székházban. (Horváth Mihály
u 3.)
„A békeharc filtrbb Irodalma"*. (A
Somogyi-könyvtárban)
MUZEUM
Fejlődéstörténeti kiállítás; Móra Femunkavédelmi felügyelöt képeznünk renc emlékkiállítás, Fehértó élővilága
ki.
kiállítás: hétfő kivételével
mindenJavulás mutatkozik a munkavé- nap 10 órától este 6 óráig.
KÖNYVTAR
delmi propaganda terén is. A balesetek előidézője többnyire a lazaAz Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
ság és hanyagság. Ezek leküzdé. ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL
sére mozgósítani kell a sztahánovis- előtt t0.:ől este 9-ig, hétfőn 2-tól este 9-ig. Kölcsönzés t2-tflt este 8-tg,
tákat, újítókat, hogy fejlesszék a hétfőn
2-től este 8-ig. Vasárnap nyitbalesetelhárítási technikát, tökélete- va 9-1 öl 13 óráig
sítsék a védőberendezéseket, a munkavédelmi bizottság t a g j a i n a k peMSZT HÍREK
dig még jobban m e g kell javítani ok
Az MSZT Rókus II
alapszervezete
munkájukat.
helyiségében (Kossuth Lajos sugárút
A beszámoló után a hozzászólók 71.) december 13-án, est© 6 órai kezdettel
kultúrműsorral
egybekötött
megfogadták, hogy megindítják a vezetőségválasztó
taggyűlést
tart,
melyre
minden
tagot
meghív
é s venharcot a balesetmentes téli közlekedégeket is szívesen lát n vezetőség.
dés sikeréért
Pontos megjelenést kérünk, tagsági
könyvét mindenki hozza magával.
1953
DECEMBER
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Sorkötelesek összeírása
A honvédelmi
miniszter az 1933.
évfolyam beitek
összeírását rendelte
el Az összeírások Szeged város és
Szenttnihálytelek területén lakó 1933
évfolyambell
sorkötelesek
részére
1952
december
15-től
december
29 ig minden hétköznap reggel fél a
órától Munkácsy utca' ü. szám alatti
(Fetsővái-os) DISZ helyiségeiben tesz
megtartva.
Az összeírásra hozzák magukkal
születési bizonyítványukat, bejelentő
lapjukat és személyi, családi és vagyoni viszonyaik Igazolására alkalmas okmányaikat.

Országos munkavédelmi értekezletet tartottak
a vasutasok
A Vasutasok
Szakszervezetének
munkavédelmi
osztálya
pénteken
délelőtt országos munkavédelmi értekezletei tartott a LandleT Jenő
Járműjavító Vállalat
kultúrtermébenBacsó Béla, a szakszervezet munkavédelmi osztályának vezetője ismertette a munkavédelem terén e'.
ért eredményeket és vázolta a feladatokat.
Ma m á r minden szolgálati helyen
működnek a bizitonsagi
megbízottak. A munkavédelmi előadók és a
biztonsági
megbízottak
részére
rendszeresen meghatározzuk a leg
sürgősebb tennivalókat. Ez év közepén 300 újonnan
megválasztott

ZSÍROSBÖDÖN, 25 literen, vaskályha
eladó Róka, Bocskay u 9.
BLADÖ: 50 literes mosófazék, réz.
m 0 zsár, tükör, ablak tokkal
zsaluval, ajtók, autóhoz
MÍ. tortartó.
2
va?lapát. nagy kétaknás salgótarjáni
zománcos kályha, Esslingenl redőnyök,
asztaosnak szorítóra, káposzta ffyatulógép üzem részére, kerek tonettszék, kerek kis asztal, kü&zörúkövek
Batthyány u. 26. alsó csengő.
GYERMEK kisautó, lábbal hajtható,
eladó. Vidra u. 3. Fodrásztizlet
KERESEK egy 220 voltos viltanytüz.
helyet, vagy 2 égős rezeóL Szőke
virtanyszei-eJő. Sztálin krt 57
EGY fohér mély gyermekkocsi eladó. Veresács ti. 44
SZ1LBUNDA kifogástalan állapotban
(böháttl), Klöpli csipkefüggöny, út
2 drb 150x265 cm méretű, egy „rvosl táska eladó. Felsőtlaza part 17ajtó 5.
ELADÖ t l drb
tekegolyó.
9—15
cm ig. 2 lószerszám. 2 drb lifthez
való nagy kötél, 2 drb ajtó, 1 drb
6 és fél m és 16x18-as fűrészelt
gerenda, 1 drb magasnyomású permetező Vásárhelyi sgt
lll
FÉRFI é s ndl üj kerékpár
eladő.
Bankó Paulina', Kölcsey u. 8. I. em.
DIO fényezett háJöszoba, komblnáltazekrény eladó
Esetleg
részben
részletre is Maros u 41
FESTETT 3 ajtó, szekrény és konyhnbe rendezés eladó. Csa mangó festő,
Berzsenvi u.
TANCTÁNITAS: Utszegedt kultúrház,
ban. Betrntás e hó 14-én
délután
5 órától és minden nap.
ELADÖ kettős erő,
ruhaszekrény,
kombinált konyhaszekrény, vajszínű
csll'ár Szekeres u. 28
KISEBB vaskályha eladó
Szt. Mihály U. 3.
ELÁDG használt tűzhely, 2 drb ablak. 160-as. C,áktornyaj u 19. Honvéd kórháznál.
KIFOGÁSTALAN félverseny és Csepel férfikeréknár eladó
Zentai u10. Hattyns telep
ELADÓ: Kredencek, asztal.
bőrszékek. közéntormetre sötét
télikabát,
abro,z. szalvéták, evőeszköz Sztálin
krt. 37. II. em 14. szombaton háromtól, vasárnap tíztől.

NAGYON szép bordó taftruhn, ágyhuzat eladó. Csongrádi ,gt. 11.
GÁZTŰZHELY, Csepel.
átalakítható,
butángázra eladó Marx tér 18.
SZERSZAMLAKATOSOKAT felveaz
á
Szegedi
'Késáru gyár
Jelentkezés
munka könny vvel.
EGY kövér sertés eladó. Öthatom u.
30 szám
GÁZTŰZHELY eladó. Kossuth
Italos
sgt. 64. Megtekinthető va,árnap.
IDŐSEBB asszony ajánlkozik szerény
fizetéssel háztartásba vagy házvezetőnőnek. vidékre is Clm: Faludl Bé.
láné Szeged, Kölc,ey u. 11 I em
ELADÖ két politúros ruhaszekrény,
üst-ház. bográccsal, stétázsl, asztal.
Bácsi krt. 18
5 + 2-e, NYUJTOTTSAVU csúcssizuper
rádió, néprádló. férfikerékpár. Optlfort fényképezőgép eladó Bécsi k r t
6

fldszt

3.

KÁLYHA samottos, Jókarban sürgősen eladó Szeged, Dózsa Gy. u. 22.
fldszt 2. a|tó
MOSÓTEKNÖ, mo,dóállvány. mindenfél® bút 0 rok eladók
Berzsenyi
u
1/b. III. em. 23. Érdeklődni hétköznmp
KOMBINÁLTSZEKRÉNY. kiállítási darab, kedvező fizetésre ls eladó. Hajnóczy ivolt Korona) utca 13 magas,
földszint Felleeváriné.
RÖVID zengorát bérelnék. Berg. Tolbuchtn sgt. 55. (Szikraiak.)
2 +l-es NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
rádió
eladó. Vú,árhelvi sgt. 9 fldszt, bal
NÉGY drb bükkfaszék és fabörőnd
etadó. Teréz u 7.
EGY drb hfzottsertés is 4 hónapos
süldők e'adók. Szabad,ajtó u 27
HOSSZÚ fekete perzsaláb bunda eladó Feketesas u. 11. Női fodrászüz'et
HÍZOTT sertés 130 kg körüli, eladó.
Tánél u 44
FEHÉR, mély
gyermekkocsi
eladó.
Temesvári krt. B/a.
AKI 8 án délután az OTI fogászatról ogv könyvet elvitt, adta le. a
bennelévő címre, mert látták, hogy
kl volt
KÖNYVSZEKRÉNYNEK is alkalma.-? Msobb kredenc eladó
Megtekinthető
szombaton délután 4—S-ig. Vasárnap
déie'ött Oro,z1án u 4 II. em. 6.
ELADÓ: Nagy samottoskályha és egy
vastada. 44x65x55 cm nagyságban.
Gutenber u 19.
NOI leánykslcabát, ruhák, férfiruha,
bekecs, na®y gyaplúkendő, plü«, terftő eladó. Szentháromság u. 43/b.
M t i t o d e H

DELHAGYÁRORSZÁG
ÉS V I H A R S A R O K
előfizető 1933-as évre

J*—_

ELŐNYÖS, KÉNYELMES
BIZTONSÁGOS

falinaptárt kap
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A MAGYAR IRÓK SZÖVETSÉGE .?«"
qedi csoportja december 13"án, este
7 órai kezdettel a felsővárosi DISZben irodalmi
estet
rendez.
Nagy
Sándor, Lödi Ferenc, Petrovácz István. Németh
Ferenc müveiket olvassák fel
PÉNTEKEN délellőtt Pánz?ba érkezett Edén
angol
külügyminiszter.
Eden, aki az úgynevezett „Európai
Gazdasági Együttműködés
Szervezetének'' (OEEC) tanácskozásain e n o köl — a hírek szerint tárgyalásokat
folytat majd Schuman francia küL
ügvmlniszterrel 1,
FRITZ JUNG PROFESSZOR, a Berlini Egyetem Gyógyszertani Intézetének és a Német Tudományo,-, Akadémia Onkológiai Intézetének igazgató
Ja. ki a Magyar Tudományos Akadémia vendégeként tartózkodik Ma
gyarországon. meglátogatja a szegedi egyetemet és eza'kalomból december 15-én (hétfőn) délután 6 órakor
„Kamille und Azulene" címmel németnyelvű előadást tart a Bőrklinika
tantérmében.
A DÉLAFRIKAI hatóságok, mint a
„Reuter"
Johannesburgból
jelenti,
Swartnak. a rasiszla Malan-kormány
igazságügyminiszterének
rendeletiére megtiltották Nelson Mandela színesbőrü ügyvédnek, az úgynevezett
polgári engedetlenségi mozgalom vezetőjének. hogy az elkövetkező hat
hónap folyamán gvű'éseken
vegyen
részt Johannesburgban.
Mandelának
egyldelüleg azt is megtiltották, hogy
az emiitett időszak alatt
elhagyja
Johannesburg körzetét
A „DAILY WORKER" rósz'e'es bu
dape.sti tudósítésában beszámol, hnov
a magyar dogozók választott küldötteikkel ajándékokat
küldtek
népek békekongresszusának A Dail"
Worker Ismerteti a Budapesti Fö dalatti Gyorsvasút épl'é s énck legújabb
eredményeit is
MINT AZ „AFP" jelenti, a Keresztény Demokrata Párt ú| országos tanácsé — amelyet a párt nemrégiben
tartott, országos kongresszusán
választottak ' meg — újból De Gasperit
vá'asztotta a tanács elnökévé.
AMMAMBAN. Tran s ziordánia fővá
rosában — mint a ..Reuter" jelenti
— közéolsko'ai
d'ákok
tüntettek
csütörtökön a francia imperialisták
tuniszi politikája elten.
A tüntető
diákok ellen rendőröket
vezényel
tek k".
RÁDIÓ MAI MCSORA:
December 13, szembal
KOSSUTH RADIO
5 Reggeli zene. 5.30 Illrek. 6 Falurádió. 6.45 Lapszemle. 705 Hanglemezek, 7 45 Levelezők Jelentik,
8
óra 05 Hang'emezek. 11.30 Elbeszélés 12 Hírek, 12.30
Verbunkosok,
csárdások,
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Művészeti

híradó.

13

óra* 20 Kátonadn'ok, 14.15 Operettkettősök. 14 30 Előadás. 15
Keringök, 15.30 Beszélő atlasz, 15 45 Állami váüa'atok hírei,
15.50 Vidám
hnncf.5zer?z61ők, 16.10 Szovlet napok
—
szovlet
emberek.
16
20
Hangképek
Kiadóhivatal
a békekon*gre?azusról, 17 Hírek. 17
óra 15 N'énck békedatai. 18 Falurádió 18 30 Szfv küldi, 10 Hangos újság, 20 Hírek. 20.10 Vidám műsor.
DÉLMAGYARORSZAG
22 Hírek. 22.25 Tánc. é s népi zene
politikai napilap
PETŐFI RADIO
felelős szerkesztő és kiadó:
6 Reggeli hangver?eny. 645 TorZOMBORI JÁNOS
na, 7. Óperettnyltány, 7.35 Szórakozla tó zene. 8 40 Színes muzsika, 9.45
Szerkeszti i a szerkesztőbizottság
gyermekek műsora, 10 Hírek,
Szerkesztőség: Szeged, Lenln-u. 11. Görög
10 10 Kamarazene. 10.50 VigoperákTelefon: 35—35 «a 40-rSO
bő', 15 Békedalok. 15 25 Rádiójáték.
15.43 Népdalok. 16 Előadás.
16.35
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u t .
10 :<t>azda?ági negyedóra, 16.50 Szív
Telefon: 31—16 és 35-00
küldi. 17.10
Tanuljunk
énekszóra
oroszul, 17.30
Hanglemezek.
18.45
Csongrádmegyei Nyomdaipari
Előadás.
19
35
Tánczene,
20.15
Sport,
Vállalat, Szeged
negvedőrs.
22
Beethoven
műiéiből.
Fa'etta ratető? Vlttcea OyOrgf

»

P á r t h i r e k

HELYESBÍTÉS
Felhívjuk a Politikai gazdaságtan II. évfolyam propagandistáinak
figyelmét, hogy részükre ma, 13-án a konferencia nem 3 órakor, hanem
2 órakor kezdődik a Pártoktatás Házában. Felhívjuk az elvtársak figyelmét a pontos megjelenésre^
Értesítjük a
„Sztálin
életrajz"
hallgatókat, hogy részükre
szombaton délután 2 órakor a Radnóti:
gimnáziumban
konferenciát
tar.
tünk. Kérjük az elvtársak
feltét,
len és pontos megjelenését.

Felhívjuk
pártbizottságaink
flgye.mét, hogy a Bolsevik Párt t ö r .
téneíe II. évfolyamon és a Politikai
gazdaságtan II, évfolyamon a konferencia vezctó'k részére a konferen.
clát december 13-án, szombaton délután 2 órára szervezzék.
Ugyanebben az időpontban t a r t juk a Bolsevik Párt története e ső
évfolyamot, a megyei propagandista
konferenciát a Megyei P á r t o k t a t á s
Házában ég Szegeden a Sztálin
élelrajz szeminárium vezetOl és a
Polit'kai gazdaságtan első évfolyam
vezetői részére.
A Bolsevik P á r t története első év.
folyam hallgatol részére a hét folyamán meg kell tartani a csoport,
fugla kozást a XIX. kongresszus
anyagának első résziből, a „Nemzetközi helyzet' 4 című témakörből és
utána folyamatosan 2 hetenként a
többi témakörből. Azokon a helye,
ken, ahol még nem fejezték he a
Bolsevik P á r t története II. fejezetének a tanulmányozását, az elmaradást a kongresszusi anyag feldolgozása után kell behozni,
MB. agit. prop. osztály.

Értesítjük a Párttöriéneti szaí:
II. évfolyam propagandistáit, hogy
részükre folyó hó 13-án, szombaton
délután 2 órakor a P á r t o k t a t á s H á zában konferenciái tartunk. K é r j ü k
a pontos megjelenést.
Értesítjük a Politikai Gazdaság
ian szak II. évfolyam propagandis.
Iáit, hogy részükre folyó hó 13-án,
szombaton délután 3 órakor a P á r t oklatás Házában konferenciát
tartunk. K é r j ü k a pontos megjelenést.
Értesítjük a Politikai Gazdaságtan szak I. évfolyam propagandistáit, hogy folyó hó 13-án délután 2
órakor részükre konferenciát
tartunk. K é r j ü k a pontos megjelenést.
Agit. Prop. Osztály

A Törő* Lobogó Szegedi
Kender
Sportkor
labdarugó
caaputának
munkája
A VL Szegedi Kender
labdarugó
csapata a,z 1952.es megyei bajnoki
mérkőzések során a vártnál
gyengébben szerepelt Ennek egyik oka.
hogy a Játékosok közül sokan elfoglaltságuk miatt nem á'ihattak a csapat rendelkezésére.
Pétérvárlt, Bic?ót, Gergelyt. Tombúczot, Kerekest,
Révészt, Molnárt, a csapat erősségeit
kellett nélkülözni döntő
mérkőzéseken.
Az utánpótlás, bármennyire Is tehetséges fiata'Jokból áll — pillanatnyilag még nem éri el a megyei I.
osztályú színvonalat. Az állandó Játékoskeresést és hiányt Igazolja az a
tény is, hogy az idény folyamán 29
játéko? szerepeli az első csapatban.
Csupán Ambrózi
játszott
m'nden
mérkőzésen.
Növelté a bajokat
a
hosszú időn át vajúdó
edzőkérdés,
ami a Játékosok egy?ége3 neve'ését
megnehezítette. Kű'-ünösen a csatársor összetétele volt gyenge, amit bizonyít az, hogy egész Idényben 21
gött lőtt
összesen.
Legeredményesebbnek Révész
középcsatár bizonyult 6 góllal Révész viszont hat
balnoki mérkőzésen nem Játszott sérülése miatt. A fegyelem és szorga-

lom terén Blcző. HaTteCy. Nagy Béla,
a<z ifjúsági Börcsök Jártak az élen.
Hődört sorozató? fegyelmezetlensége
miatt a sportkör kizárta
Mindent egybevetve, a VL Szegedi
Kender labdarugó csapata az 1952-es
év tanulságain okulva kezdi meg áz
előkészületeket az 1953-as évre. Biztató. hogy Sándor Laios újból a
Csapat rendelkezésére áll ég az után
pótlás nevelését
vezeti
Ezenkívül
több élvonalbeli Játékos került
az
üzembe, akik jövőre már a VL színeiben Játszanak.
Kiváló
munkát
végzett Schrott József Intéző, akinele
nagy rósze van abban, hegy it fe
gyelmezetlenséget a
csapatén be'ül
megszüntették. Az 1952 es idényben
nélkülözött Játékosok
már kivétel
nélkül mind a csapat rendelkezésére
állnak. Munkahelyeiken
is
kiváló
eredményeket érnek el Játékosainkmert Révé?z, Nagy Béla.
Ambróz'
állandóan 150—160 százalékot ér e"
Az
adminisztratív
munkában
J6
munkát végez még Pétervári, GaTgóczi. Kerekes sportolók.
Czakó János
labdarugó szakosztályvezető

Válogatott súlyemelők a vasárnapi v e r s e n y e n
A rókusi tornacsarnokban vasárnap
délelőtt 10 órai kezdettél
országos
súlyemelő
csapatbajnoki
versenyt
tartanak. Az országos Csapatbajnokságért folyó küzde'emben
Baranya,
Hajdú-Bihar.
Borsod és
Csongrád
megyék, valamint Budapest J és II.
Csapatai mérkőznek. A kitűnő szov-

SAKKBAJNOKSÁG
A VTSB rendezésében nagy érdeklődé? mellett folynak a
sakkcsapat
bajnoki mérkőzések. Az őszi forduló
sok meglepetést
hozott. Kitűnően
szerepeltek az üzemi csapatok Sok az
ú| tehetség, az elméleti oktatás meglátszik a csapatok játékán
Sokat
Javult a versenyszellem is. De vannak hiányosságok is. Különösen az
élcsapatoknál. A ver?enyekro a iáékosok nem jelennek meg teljes létszámban és távollétük miatt értékes
lontokat vesztenek a csapatok Ezeket a hibákat meg kell
?züntétni,
negfole'ö tartalékok biztosításával és
ó szervezéssel
A versenyele állása: Városi I. csoxortban a Postás vezet 42 ponttal.
2. Petőfi 39.5 ixint, 3 Jutafonó 36
pont; 4. Lokomotív 25 pont. II. cso-

*

jet súlyemelők szegedi szereplése óta
városunkban Ilyen nagyszabású súKv
emelő mérkőzés nem volt. A viada
Ion az ország leglobb
súlyemelő;
Porubszky. B. Nagy. Ambrózi, Varga, Horváth, Buronyi, Orvos. Tőtti é Soós is indulnak.

KÜZDELMEI
portban: 1 a Vasas 30 pont; 3 Közvágóhíd 29.5 pont; III csoportban
1. az Építők 26.5 pont: 2. SpartakiKK
17-5 pont; 3. Dózsa 17 pont. 4 Vö.
rös Meteor 16 pont
Nagy küzdelmek és szép Játszmák
Jellemzik a városi bajnokság egyéni
küzdelmeik melyben idős kora ellenére Konrád veretlenül vezet a 7
forduló titán. Mögötte Ho!Ió.?l és
Kalmár állnak.
A megyei sakkcsapat bajnokságban
a Szegedi Petőfi vezet 53
ponttal.
2. at Hódmezővásárhelyi
Petőfi 46
ponttal :)< a Szentesi Lfkomptlv 43
ponttal Az őszi forduló meglepetése
n Szegedi Honvéd és a Spartaku?
lemaradása.
Liabmann

Béla

Úttörő és serdülő birkózó
OKOLVIVAS
bajnokság
Szombaton este 7 órakor a rókusi
tornacsarnokban a
Szegedi Kinizsi Vasárnap délelőtt 10 órai kezdette
ökölvívó csapata az Orosházi Kiniaz Sz. Lokomotív és az Sz Petőfi
zsit látja vendégül.
rendezésében tartják meg a terúteu
kötöttfogású úttörő é? serdülő birkózó bajnokságot, a Lokomotív sport,
pálya tornatermében.

Ajándéktárgyakat,
porcellánt,
dísztárgyakat,
bútort
vásároljon

A BIZOMÁNYI
ÁRUHÁZBAN
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
SZÁNTÓ KOVÁCS J.-U. 2.
S Z E G E D , BAJCSY ZSI.
LINSZKY-U. 15 T E L E F O N :
38-43.

RÖPLABDA
Áz Sz Honvéd férfi röplabda csapata vasárnap Debrecen város válogatottjával játszott és nagy küzdelem után 39:39
(25:18)
aránybar;
döntetlenül végzett
Az. Sz Honvéd
nagyobb tudását a debreceniek nagv
lelke?edéssel eltensúlyozták. Az e'sö
félidőben az Sz. Honvéd, a másodikban a debreceniek látszottak lobban.
Az Sz Honvéd
tegjobblai:
Palásti,
Endrefl é? Szlovák voltak.
A Szegedi
Építők
női röplabda
csapata „A Béke Kupa" küzdelme;
során, a Debreceni Lokomotív csa
patával mérkőzött és 42:36 (19:25;
arányban vereséget szenvedett
A
szegedi iányok, bár
végig jobbat)
játszottak, mégis vereséget szenved,
tek. a szokat'anul alacsony
térem
miatt. Nyitásaik az alacsony gerendákba ütköztek Jók:
Beretzk, Né.
meth és Berki
Az úsző^zövetséq felhívása
A Szegedi Társadalmi
Uszószővet.
ség fe'kért az összes ú?zó, vízilabda,
műugró, edzőket és
Játékvezetőket,
hogy ma délután 5 órakor tartandó
edző
továbbképzőre
okleveleiket,
szerződéseiket feltétlenül hozzák magukkal. a Madách utcai általános 1*
kólába

