AZ
VIIÍ.

ÉVF.

297.

MDP

GYJUOnSZÁC

C S O N G R A D M E GYEI

SZÁM

As egyetemi

ARA

vizsgák

Egyetemeink és főiskoláink a
most folyó tanévben újabb hatalmas erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy a szocialista épít's
felső 'szakkádereinek képzéséi minét
tökéletesebben végezzék. Ennek a
célnak szolgálatában mindenekelőtt
arra törekednek, hogy
ifjúságunk
politikai-erkölcsi
nevelését
a
Magyar Dolgozók Pártja Központi
Vezetőségének júniusi ülése által
adott útmutatásoknak megfelelően
— erősítsék. Egyetemeink és főiskoláink oktatói egyre jobban felismerik azt, hogy hallgatóságunk politikai öntudatának és erkölcsi fele.
llösségérzetének növelésén alapszik a
tanulmányi színvonal emelkedése
te. A népi demokráciánk egyetemein
és főiskoláin tanuló — szociális
összetételében döntően megváltozott
— fiatalság akkor tud igazán a
szocialista állam új típusú értelmiségévé válni, ha kellő politikai perspektívában látja és ezért mélyen
átérzi kötelességeit. I,egföbb feladata az egyetemi évek alatt abban áll,
hogy fegyelmezetten és rendszeresen tanuljon, mindennapos komoly
munkával igyekezzék tudását gyarapítani.
A tananyag
igazi
elsajátítását,
szilárdan megalapozott tudás 'szerzését csak a folyamatos
tanulás
biztosíthatja. Egyetemeink és főiskoláink módszertani munkájának
központjában most éppen emiatt a
folyamatos tanulás előmozdítása
áll. Már a mull tanévben is célul
tűztük kl, hogy a tanulmányi munkát állandóvá és egyenletessé tegyük, de a tanév tapasztalatainak
értékelésénél kitűnt, hogy ebben a
tekintetben még számos hiányosság
és gátló körülmény mutatkozik. Ennek a komoly önbírálatnak a keretében különösen azt kellett megállapítanunk. hogy a félévek kezdetén lanyhán indult a tanulmányi
munka. Az ebből eredő elmaradásokat a hallgatóság jelentékeny része, a félévközbeni u. n. kisvizsgák
és a félévvégi vizsgák előtti „ro.
haimtanulással" igyekezett pótolni.
Fel keltett továbbá
ismernünk,
hogy a tanszékek ellenőrző és segítő munkája sem volt mindig kielégítő. Végül nehézségeket okozott
az. hogy a félévek végén a vizsgaidőszak hosszúra nyúlt és a vizsgákkal való túlterhelés jelei
mutatkoztak.
A Közoktatásügyi
Minisztérium
és felsőoktatási intézményeink vezetői a vázolt hibákból — pártunk útmutatása alapján — levonták a
szükséges tanulságokat.
Kezdődött
ez mindjárt azzal, hogy az új tanév munkájára
korábban és alaposabban készültünk fel, s ezzel lehetővé tettük, hogy az oktatás és tanulás már szeptember l.étöl kezdve
teljes
rendszerességgel
folyjon.
Professzoraink és előadóink már az
első előadás alkalmával kidomborították a hallgatóság előtt szaktárgyaiknak a szocializmus építése és
a népgazdaság fejlesztése szempontjából
való
fontosságát
és
ugyanekkor felhívták figyelmüket a
tárgyak napról-napra való tanulásának nélkülözhetetlen voltára. Az
ellenőrzés munkáját ugyancsak már
a féjév eleién megkezdtük. A folyamatos tanulásról való meggyőződés módszerei és formái igen változatosak. így alkalmazzuk az előző órán leadott anyagnak az elméleti előadások elején való rövid
visszakérdezését — ezt igen következetesen és szigorúan végzi pl, a
jogi karon Schullheisz Emii professzor —, a súlyponti kérdéseknek
a gyakorlati órákon való alaposabb
megbeszélését, egyéni és csoportos
konzultációk
tartását,
valamint
előre be nem jelentett u. n. villámdolgozatok és előre meghatározott
időpontokban
hosszabb zárthelyi
dolgozatok írását. A mo'stani félév
tapasztalatai egyébként arra
mutatnak, hogy az ellenőrzés módjainak alkalmazásánál minél
nagyobb ruga'minsságra kell törekednünk é3 közöltük a hallgatókkal
való egyéni foglalkozásnak is kellő
teret kell biztosítanunk.

sikeréért

egyes vizsgatárgyakban való alaposabb e'-mélyülést biztosítsa. Az új
vizsgarend minden tananyagrészből
csak egy ízben követel vizsgál a
hallgatóktól és ezzel lehetővé teszi
a vizsgatárgyak számának csökkentését, továbbá a vizsgaidőszakok
megrövidítését.
Új intézményként rendszeresíti a
szabályzat a tantárgyak egy részéből az u. n. beszámolókat; ezek általában a hallgatók félévi munkájának osztályozatlan értékelését jelentik, a félév tartama alatt végzett
időnkénti vagy folyamatos ellenőrzés eredményeinek összegezése alapján. Az ilyen tárgyakból tehát a
hallgatók ismereteit nem kell a félév végén formálisan számonkérni,
hanem
egész félévi
tanulmányi
munkájuk alapján kell róluk megállapítani azt, hogy a félév során
megfeleltek, vagyis a tananyagot a
továbbtanulás sikeréhez
szükséges
fokban elsajátították.
Egyetemi és főiskolai oktatószemélyzetünk súlyponti feladata most,
hogy az új vizsgaszabályzatnak
a:
egyenletes tanulás
megszilárdítását
célzó elgondolásait
megvalósítsa.
Ehhez különösképpen
két dolog
szükséges. Az egyik az, hogy a
tanszékek a folyamatos ellenőrző
munkát és a vizsgák lebonyolítását
egymással szoros összhangban
végezzék. Ebben a tekintetben döntő
szerep jut a párt kezdeményezésére
alakított és már a múlt tanévben
is szép eredménnyel működött operatív vizsgabizottságoknak
amelyek
a vizsgák előkészítésének, a hallgatók " tanulmányi
megsegítésének
munkáját az egyes karokon, jlltetőleg főiskolákon ellenőrzik és összehangolják, valamint a helyes vizsgamódszerek általánosítását is elősegítik. A másik eszköz pedig az
új vizsgarendszer jelentőségének tudatosítása és az ezzel kapcsolatos
politikai nevélömunka elmélyítése a
hallgatók között. Ehhez a munkához a pár)- és a DISZ-szervezetek
nyújtanak döntő segítségei felsőoktatási intézményeink vezetőinek es
minden egyes tanszéknek.
Mind a legjobb vizsga/módszerek
kialakítására
és
elterjesztésére,
mind az ú j vizsgaszabályzat céljainak megfelelő ismertetésére jó példát adott bölcsészei! tudományi karunk, amelynek Módszertani Bizottsága a kari szakszervezettel együttműködve ankétet rendezett a vizsgáztatás módszereiről és az ú j vizsgarendszer elvi értékeléséről. A
hallgatók vizsgára való készülésének
tervszerűsítsse céljából az
egyes karokon a tanulmányi csoportok vezetői értekezletet tartottak
és az ezen kialakult szempontokat
továbbították csoportjuk tagjaihoz.
Igen helyes kezdeményezés vott a
természettudományi kar
vegyészszakós hallgatóinál, hogy az alsóbb
évfolyamok csoportvezetői Tésztvetlek egy-egy jól dolgozó felsőévés
csoport gyűlésén, ahol jól megfigyelhették azt, hogy a csoport
tagjai milyen felelősséget éreznek
egymásért vizse-aeredményeik javítása szempontjából.

Az egyetemi és főiskolai vizsgaidőszaknak egészen különös jelentőséget ad az a körülmény, hogy oktatóink és hallgatóink éppen most
kezdték meg és folytalják Sztálin
elvtárs „A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban"
című alapvető művének, valamint
a SZKP XIX. kongresszusa gtzdag
anyagának feldolgozását. Ezt az
anyagot — a Magyar Dolgozók
P á r t j a Központi Vezetősége október 23-1 határozatának megfelelően
— az egyetemeinken és főiskoláinkon végzett oktató-nevelő munkának i's vezérfonalává tesszük. Ennek az anyagnak a tüzetes
tanulmányozása és alapos
elsajátítása
hatalmas fegyvert ad oktatóink
és
hallgatóink kezébe a
tanulmányi
színvonal emeléséért, a kiváló szocialista
szakemberek
képzéséért
folytatott harcban. Biztosra vehetjük ezért, hogy Sztálin elvtárs történelmi jelentőségű ú j művének és
a XIX. Pártkongresszusnak előrelendítő, mozgósító hatása az előt-.
A Közoktatásügyi Minisztérium tünk átló egyetemi és főiskolai
megjavítár.iég októberben
kibocsátotta az vizsgák eredményeinek
egyetemek és főiskolák új
vizsga- sában js mutatkozni fog,
szabályzatát, amelyhez
novemberMARTONY1 JÁNOS,
ben részletes tájékoztatót fűzött.
egyetemi tanár, a Szegedi
Ennek az ú j vizsgaszabályzatnak is
Tudományegyetem rektoraz a legfőbb célja, hogy a folyahelyettese.
matos tanulást alátámassza és az
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A Szegedi Textilművek és a Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat dolgozói
december 18-án befejezték ezévi tervüket
A szegedi üzemek dolgozói néhány héttel ezelőtt nagy lelkesedéssel csatlakoztak az élenjáró üzemek
és a diósgyőri dolgozók felhívásához és megfogadták, hogy tervüket
a határidő előtt, Sztálin elvtárs születésnapjára befejezik.
December 21-től még kéj nap választ el bennünket- A szegedi üzemek dolgozói már napkokal ezelőtt
sorra jelentették, hogy befejezték
ezévi tervüket, A Szegedi Textilművek dolgozói például a vállalt határidő előtt 3 nappal — december
18 án — már befejezték tervüket.
A következő szövegű táviratot küldték Rékosi elvtársnak:

„DRÁGA RÁKOSI

ELVTÁRS!

Örömmel jelentjük, hogy vállalásunknak eleget tettünk, sőt fel.
ajánlásunkat túl Is teljesítettük.
Éves operatív tervünket az eredeU*
leg vállalt december 21-e helyett, a
mai napon — december 18-án —
délután 5 órakor befejeztük. Ezt azért sikerült elérni, mert Sztálin elv.
társ születésnapja tiszteletére indított verseny során dolgozóinkat
Sztálin elvtárs iránt érzett szeretet
hatotta át és ragyogó eredményeket
értek el. Az év hátralévő időszaké,
ban biztosítjuk az 1953-as tervév
sikeres beindulását, hogy ezzel előbb.

re vigyiik a szocializmus építésíneK
ü
syél. . . .
A Szegedi Textilművek dolgoz,p.
nevében:
Péter Szilveszter, pálttitkár©,.
Erdélyi Károlyné. ÜB-titkái.
Ferenc Anna. Igazgató."
A Szegedi Kiskereskedelmi Válta*
lat dolgozói december 18-án delelő :t
fejezték be ezévi tervüket Ok is
örömmel küldték
el
táviratukat
Rákosi elvtársnak és Sztálin elvtárs iránt érzeti hűségük és szer
tetük jeléül megfogadták, hogy december 19-én -és 20-án — tíecemte r
21 e tiszteletére — napi tervüket,
10 százalékkal teljesítik túl.

AZ ÜJSZEGEDI KENDER ÉS L E N S Z Ö V Ö VÁLLALAT D O L G O Z Ó I
KÉSZÜLNÉK A J Ö V Ö ÉVI FELADATOKRA
üzemünk dolgozói odaadó munkájukkal nap, mint nap közelebb hoz.
zák az ötéves terv döntő tervévének
határidő előtti teljesítését. Az üzem
összes dolgozói
vállalták,
hogy
Sztálin elvtárg 73. születésnapjának tiszteletére 4 nappal előbb befejezik a tervet.
A felvető már december 6 á n
teljesítette ezévi tervét, A copszotó üzemrész dolgozói csütörtökön délelőtt 9 órakor, a cérnázó üzemrész dolgozói este 10
órakor fejezték be évi tervü.
ket.
Az élenjárók példája nyomán a
többi üzemrészek dolgozói is fokozott munkával hozzák közelebb a
terv teljesítésének időpontját.
Az évi terv teljesítése melleit
nagy gondot fordítunk az 1953-as
tervév folyamatos,
zökkenőmentes
előkészítésére is. Népgazdaságunk
szocialista fejlődésével és megerősödésével fejlődnek és tökéletesednek a tervezés módszerei és formái
is A szocialista társadalom dolgozóinak aktív részvétele a termelés
tervezésében azon alapszik, hogy állandóan a termelési módok megjavítására, a munka termelékenységének fokozására, a széleskörű alkotó
kezdeményezésre, a
népgazdiaság
megerősítésére törekszenek.
Pártunk II. kongresszusán
Gerő
elvtárs a következőket mondotta:
„A
megváltozott
feltételek,
amelyek között népgazdaságunk
most fejlődik és a legközelebbi
években fejlődni fog . . . megkövetelik azt Is. hogy bizonyos
tekintetben új módon vessük
fel a gazdaság, a termelés, az
üzemek vezetésének a kérdését."
Jelenti ez azt is, hogy a jövőévi
terv előkészítésébe aktivan be kell
vonni a dolgozók széles tömegét,
akik mindennapi munkájukkal valóra váltják a terveket Az ilyen tervkészítés jelentősége abban áll. hogy
egyesíti és összesűríti az egész
kollektíva erőfeszítéseit a tervek
teljesítésére.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján éreztük annak hiányosságát,
hogy a vállalati tervezésbe az üzem
munkásainak é3 műszaki dolgozóinak széles körét nem vontuk be.
Pártunk felhívása nyomán alaposabban készítettük elő az 1953 as
tervet. Sugár főmérnök elvtárs irányítása mellett a technológiai csoport elkészítette az egyes üzemrészek feladatterveit. A javasolt intézkedések és a dolgozók javaslatai
adják meg azokat a végrehajtandó
feladatokat, amelyek hivatva lesznek elősegíteni az 1953 as terv maradéktalan teljesítését.
Az üzemi pártbizottság külön
foglalkozott a dolgozók bevonásával, Az 1953.as lervév jó előkészítésének fontosságát és fel.
adatait ismertetik az üzem népnevelőivet.
Meg kelt azonban mondani, hogy a
megtartott összevont népnevelő értekezlet nem hozta meg a kívánt
eredményt. Jobb lett volna a munkánk, ha az üzemrészek problémáit
nem összevontan, hanem
különkülön beszéljük meg a népnevelők,
kel. Ez a hiányosság különösen az
első napokban éreztelte a hálását,
amikor elég gyenge volt a felvilágosító, a mozgósító munkaA művezető elvtársak saját csoportjukkal ismertették üzemrészükre
javasolt műszaki intézkedések tervét. A szakszervezet ötletes felhívásokon keresztül
tudatosította az.
1953-as tervkészítés jelentőségét. A
mühslytitkárok névreszóló - leveleket adtak á( a termelésben élenjáró

dolgozóknak, amelyben segítségüket
kérték a tervek előkészítéséhez. Fokozott figyelmet fordítunk a munkások, a műszakiak javaslatainak a
megbecsülésére Minden egyes javaslatot nyilvántartunk és bizottság
dönli el elfogadását, vagy elutasítását. Erről írásban is értesíti a dolgozót. December első 10 napja után
megvizsgáltuk eddigi munkánkat a
tervelőkészítés terén- Megállapíthatjuk, hogy értünk el eredményeket.
Számos do'gozó járult hozzá
már eddig is javaslataival jövő
évi tervünk jó előkészítéséhez.
A munka során még johban el.
mélyült a dolgozóknak és a mű.
szakiaknak a „munka tüzében
kovácso'ódott-' barátsága. A fel.
vetőben, a copszolóban munkás és művezető együtt dolgozták kl termelést javító észrevételeiket.
December 10-ig 68 javaslatot adtak
b©, és ebből 46 javaslat a munkásoktól érkezett. Ez a szám hűen
mutatja, hogy dolgozóink magukónak érzik a tervet és a tervnek
teljesítése érdekében behatóan foglalkoznak a rejtett tartalékok feltárásával. Nagy Ádámné, a copszoló
üzemrész műhelytitkára, előzőleg, beadta saját javaslatát — megvalósításával kiküszöbölhető lesz a gépen
a baleset és csökken a hulladák —
és azután ment dolgozó társaihoz,
hogy saját példájával is mozgósítsa
az üzemrész többi dolgozóját. Hajdú
Lászlóné, a cérnázó dolgozója, igen
ötletes újításával rövidíti meg a
szedések idejét. Az iizem műszaki
dolgozói is egy-két részlegtől eltekintve példamutatóan kiveszik részüket a tervek elkészítéséből. Az
előkészítőben a műszakiak brigádot
alakítottak az anyagmozgatás és a
gépek jobb kihasználása tervének
az elkészítésére. Számos műszaki
dolgozó, II. Kiss József, Faragó
László, Nagy József, a termelést
gátló problémák megoldásával foglalkoznak.
Az eredmények mellett azonban
láini kell azt is. hogy munkánkban
hiba is van. A kezdeti időben nem
elég lendülettel fogtunk hozzá a
munkához- Nem volt megfelelő a
politikai felvilágosító munka. A felvilágosító munka kezdeti nehézségeiből következett, hogy egyes terü'eteken föllépett a „ráérünk még''
hangulat. Ezt tapasztaltuk a diszpé.
cser osztály műszaki dolgozóinál és
legjobban a legnagyobb üzemrészben, a szövődében. A szövő üzem-

rész az, ahol a dolgozók és műszakiak mozgósüása a legvcntalotttb*
ban halad A szüvődei alapszervezet,
műhelybizottság és a szövede vezetője nem tett meg mindent annalc
érdekében, hogy a dolgozók mozg
sításával elősegítsék a szövő üzemrész jövőévi eredményes felkészül sét.
A hiányosságok okait abban kell
keresni, hogy a munka megindulásával egyidőben nem fogtunk hoztak
a kellő ellenőrzéshez. Az első eltenőrzés során tapasztaltuk, hogy a
felvetőben és a kikészítőben lassan
megy a munka. Azóta a felvetőben
16-ra, a kikészítőben pedig 17 raí
emelkedett a benyújtóit javaslatok
száma.
Munkánk másik hiányossága,
hogy a műszaki dolgozóktól »
beadott
javaslatoknak
csak
mintegy egyharmad része szár.
mazlk.
Üzemünk műszaki dolgozói az ólmúlt 'évek során komoly eredménye*
ket értek el, bebizonyították hűségüket és ragaszkodásukat pártunkhoz — és népi demokráciánkhoz.
Minden reményünk megvan arra,
hogy műszaki dolgozóink áz elkövetkezendő napokban komoly mértékben megjavítják munkájukat és
a ma problémáinak megfelelő u
foglalkoznak a jövőévi tervek jó i'-á
eredményes előkészíté ével
Munkánk eddigi eredményei tta
hiányosságai meghaiározzák a párt.
a szakszervezet és a vállalatvezetés
feladatait. A politikai munka megjavításával, a hatékonyabb ellenőrző
munkával, a műszaki dolgozók fokozottabb bevonásával meg udju'-c
kétszerezni ezen a téren eddig élért eredményeinket.
A vasárnapi műszaki ankét éta hét első napjaiban megtar.
tandó
lermelési
értekezletei
újabb lehetőségeket
blztosíta
nak a munka további javítására
Előttünk áll az a nagyszerű í r t adat. hogy az üzem dolgozói ' i 3
a műszakiak javaslatai alapján ú t fogó és alapos műszaki tervet álli sunk össze. Az elkövetkezendő n-*
pókban az ezévi terv maradéktalan:
teljestése mellett, úgy készítsük e dl
az 1953-as tervévet, hogy az átmenet valóban szervezett és zökkenőmentes legyen és biztosítva legyen már az első napokban is ö éves tervünk negyedik tervévének
sikeres beindítása.
Blcz'ó György
Újszegedi Kender és I.enszö' 3
Vállalat igazgatója

A szegedi „Táncsics" tszcs tagjai megl ogsdták
.Kákosi elvtárs útmutatását:

Jövőre 10 holddal növelik az~öntözött területet
A Szegedi „Táncsics" tszcs az
idén mintegy 30 holdon folytatott
öntözéses gazdálkodást. Ennek köszönhetik, hogy az aszá'yos idő eílenére jó termést takarítottak be,
szép jövedelemhez jutottak.
Amíg
a fagy után elkésve vetett fűszerpaprika 30 mázsás termést
adott
holdankint az önlözött teriiiclen. a
többin a nagy szárazság miatt a
termésátlag még a 6 mázsát sem
érte el. Paradicsomból a tszcs öntözött területén 120 mázsa termeti,
holdankint, a környékbeli egyénileg
dolgozó parasztoknak
peó'g
—
akiknek a kisparcellás gazdálkodás
nem tette lehetővé az öntözést —
20 mázsát sem érte el a termésük. A
szegedi „Táncsics" tszcs a 50 holdon termelt zöldségfélékből 500 000
Ft-nál több jövedelemre telt szert,
A term-előszövelkezeti csoport lag-

jai megfogadták Rákosi c!vtúr s útmutatását, aki az országgyűlés iió'föi ülésén ezt mondotta: „Az idei
aszály újra előtérbe állította az öntözés kérdését..." Jövőre a tszcs 10
he'ddal növeli az önlözött területet. Már most készülnek, hogy az
esetleges szárazsággal sikeresen felvehessék a harcot.
Az artézi kúl
víztároló medencéjét mintegy ötszörösére nagyobbítják,
hogy itt
két hélre elegendő vizet tartalékothassanak. A Tisza vizét a földre
vezető motort az idén benzinnel,
jövőre pedig villannyal hajíják.
Igv egyrészt több vizet tudnak >
földekre vezetni, másrészt olcsóbbá
teszik az öntözést.
A jövő évben
nemcsak zöldségféléket, hanem ki
Bérletképpen két liold korai burgonvát és egy • hold gyapotot is termeszlenek az öntözött területen.

t
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Az országgyűlés csütörtöki ülése
Az országgyűlés csütörtökön folylutta az 1953. évi állami költségvetés vitáját. A csütörtöki ülésen
megjelent Rákosi Mátyás elvtárs, a
minisztertanács elnöke Hidas
István elvtárs, Kiss Károly elvtárs és
a minisztertanács több más t
ítésztvett az ülésen Dobi István
elvtárs, a Népköztársaság
Elnöki
Tanácsának elnöke. Az ülést
10
óra után néhány percqej nyitotta
meg Nagyisiók József, nz országgyűlés alelnöke. Az első felszólaló
Mekis József volt.

Mekis József elvtára
felszólalása
Az ötéves tervünkben kitűzött feladatok — mondotta — visszatükrözik Sztálin elvtárs tani tárét a
szocialista iparosítás
lényegéről:
legfontosabb u nehézipar, ezen belül pedig a gépipar fokozott ütemű
fejlesztése —, a lakosság életszínvonala emelésének, az ipar egyéb
ágai számára a technikai alap nieg»
teremtésének, védképességünk erösíté/sének és a mezőgazdaság szocialista átszervezésének érdekében.
Hangoztatta, hogy eddig; eredményeink elé réséhez nagymértékben
hozzájárult az az önzetlen segítség,
melyben a Szovjetunió részesít bennünket, A továbbiakban beszámolt
arról, hogyan fejlődött a kohó- és
gépipari minisztérium
termelése
19?>2-ben.
A feladatokról szólva kijelentette:
Fontos feladatunk gyártmányaink
minőségi javítása.
Másik döntő hiányosságunk a termelés nem kielégítő ütemessége.
Hiányosságok mutatkoznak az exportra való termelésben ls.
A továbbiakban arról szólt, hogyan érvényesül hazánkban a szocializmus gazdasági alaptörvénye.
Mekis József végül javaslatot terjesztett az országgyűlés elé.
Javaslatot teszek — mondotta —
az országgyűlésnek arra, hogy a
kohászali és az általános gépipari
minisztériumnál előirányzott forgó,
eszközjuttatást
az
országgyűlés
százmillió forinttal csökkentse és az
így elért megtakarítást népgazdaságunk más területére irányítsa,
Ugyanakkor javaslatot teszek a
kiadások 15 millió forinttal való
felemelésére.
A dolgozók testi épségének, egészségének megvédésről, a munkavédelemről Rákosi elvtárs és pártunk
Központi Vezetősége mint egyik legdöntőbb
feladatunkról
többször
megemlékezett
—, feladatunkká
tette a munkavédelmi rendszabályok
területén a fokozottabb gondoskodást.
A kérdés nagy fo»1os~ ágára való
tekintettel
azonban
ugyanakkor,
amikor százmillió forint megtakarttására tettem javaslatot,
terem,
hogy az országgyűlés további 15
millió forintot szavazzon meg munkavédelmi célokra.
A költségvetést elfogadla.
Mekis József javaslatát kiadták
ez országgyűlés illetékes bizottságának.

— Pártunk II. kongresszusának
határozatait, útmutatásalt az igazságügy területén is megvalósítottuk
— mondotta. — Ez biztosította,
hogy az elmúlt időszakban az igazságszolgáltatásunkat az igazságügyi
szervezet megerősödése és demokratizálódása, az
igazságszolgáltatás
következetesebbé válása jellemezte.
Ezután beszámolt az év Során alkotott jogszabályokról. Többek között elmondotta, hogy évenként
mintegy 11 ezer népi üinök vesz
részt a bíráskodás munkájában.
Míg nálunk ezek a sí terek igazságszolgáltatásunkat és jogrendszerünket demokratizálják és a dolgozók jogai védelmétlek mind hathatósabb eszközévé teszik, addig az
imperialista állaimok joga és igazságszolgáltatásd a kizsákmányolók
egyre mohóbb, gátlástalanabb, nyilt
elnyomásának válik kifejezőjévé és
engedelmes eszközévé.
Décsi Gyula ezután idézte
Leninnek 1918-ban az új, szovjet bíróságok létrehozása után mondott
szavait, majd így folytatta:
A bíróságok és ügyészsége1; nálunk is az osztályellenség ellenállása megtörésének, bűnös cselszövései leleplezésének, kártevő cselekedetei megbüntetésének eszközei. Bíróságaink feladata, hogy az eddiginél sokkal szigorúbban, következetesebben sújtsanak le. Bíróinknak,
ügyészeinknek teljes mértékben át
kell érzeniök, hogy e gonosztevők
leleplezésével, gaztetteik feltárásával, megbüntetésével békénket, elért vívmányainkat védik s megmutatják népünknek és a világnak,
milyen eszközökkel dolgoznak a
béke ellenségei.
A kulákok, o volt tőkések és
nagybirtokosok, a horthysta katonatisztik megkísérlik zavarni építő
munkánkat.
Bíróságainknak
és
ügyészségeinknek a törvény teljes
szigorával kell lesujtaniok ezekre a
kártevőkre. Liberalizmusnak, elnézésnek nem lehet helye s az itt még
mutatkozó bármiféle lazaságot, engedékenységet,
bizonytalankodást
feltétlenül fel kell számolni. E téren határozottabbá és következetesebbé kelt tennünk az igazságszolgáltatás munkáját.
Államunknak gazdasági alapja a
termelési eszközök társadalmi
tu-
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lajdona. Ezt az alapot, a társadalmi, a szocialista tulajdont meg kell
védeni minden támadástól, biztosítanunk kell a társadalmi tulajdonnak sérthetetlenségét, megóvását.
Népi demokráciánk igazságszolgáltatásának munkáját alapvetően
megkönnyíti, hogy nem kell járatlan utakon haladnia: előtte áll a
Szovjetunió
igazságszolgáltatásának példája.
Rákosi elvtárs országgyűlési beszédében meghatározta azokat a
legfontosabb feladatokat,
amelyek
népi demokráciánk előtt állanak.
Igazságszo'gAltatásunknak ts <1 kell
látnia e feladatoknak reá eső részét.

Seregélyt József
felszólalása
Décsi Gyula igazságügyminiszter
nagy tapssal fogadott beszéde után
Seregéjyi József országgyűlési képviselő az állami gazdaságok és erdők minisztériuma költségvetéséhez
szólt hozzá. Elmondotta, hogy az
állami gazdaságok szántóföldjeinek
93 százaléka össze van vonva nagy
táblákba s így alkalmas arra, hogy
a haladó szovjet mezőgazdasági tudomány gazdag tapasztalatait mind
szélesebb területen alkalmazzák.
19.r)3-bati 86.5 százalékkal
nagyobb az erdősítési feladata a minisztériumnak, mint 1952-ben volt.
A csemetekertek területe nz utolsó
három év alatt 3.5-Szeresére emelkedett.
Leszögezt c ezután, hogy jobban
kell érvényesíteni a, haladó szovjet
tudomány tanítását erdőgazdálkodásunkban.
Seregély! József végül hangsúlyozta :
A minisztériumnak keményen kell
harcolni az ellenséges cselekedetek
megnyilvánul ások é s az állami gazdaságokba
beférkőzött ellenséges
elemek kártevései ellen. Fel kell
számolni minden
opportunizmust
ezen a téren.
Ezután szünet következett.
Ezután több felszólaló fogadta
cl a költségvetést.
Az országgyűlés pénteken délelőtt 10 órai kezdettel folytatja az
1953 évi állami költségvetés vitáját. '

vál'sa valóra a világ valamennyi be.
csii'ctes emberének őszinte békeóhaját. emelje még magsabbra *
béke szent zászlaját, szttárdílsa meg
a világot átfogó békeirszgalmat és
határozataival mutasson útat valamennyi békeszerető ember számára
a tartás béke megvédésében.
Éljen a népek békekongresszusa".
Le a háborús uszítókkal: A Magyar Szakszervezetek Orszákongresszus gos Tanácsának elnöksége."

„A Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsa elnöksége valamennyi magyar szervezett dolgozó
forró testveri üdvözletét és jókíván.
ságait kütdl a népek nagy békekengressznsának. A magyar szerveze t
dolgozók az egész világ bíkeharcosai iránti szolidaritással és a bókéért folytatott harc fokozásával járulnak hozzá a népek békekongreszsíusa eredményes munkájához.
Kívánjuk, hogy

a

PÁRTÉLET
Értékes tapasztalatokat adott
az agitációs munka meg.aváiasához
a h é t t ő i v a s u t a s népnevelő konferencia
Öt vármegye vasutas népnevelőinek küldöttei tanácskoztak Szeged
Állomás klubhelyiségében
hétfőn,
aa egésznapo's népnevelő konferencián. Megbeszélték az elmúlt hónapok munkájának tapasztalatait, az
őszi csúcsforgalom hiányosságait,
eredményeit, a téli forgalom zavartalan lebonyolításának feladatait.
Elsőnek Török elvtárs, szegedi
osztá] ymérnökrég dolgozója
kéri
szót. Szavai nyomán megvilágosodott elmúlt hónapok alatt végzett
munkája. Kitűnt, hogy
néhány

hónappal

exelőtf.

az ő szakaszuk volt politikailag ós
e munkában is ® legelmaradottabb.
— Nagyon szégyellem — mondotta —, hogy mi voltunk mindig
az utolsók. Igyekeztem megértetni
társaimmal is, mindannyiunk szégyene, hogy utolsók vagyunk a
munkában. Beszéltem nekik a munkavcrseiry jelentőségétől s kiszámoltam, mennyivel többet keresnénk havonta, ha öt-tíz százalékkal emelnénk termelésűiket. RendSzeressé váltak a reggeli megbeszélések. Később már a napi feladatokat is megbeszéltük. így elérjük
azt, hogy ma már csapatunk -elsők
között van és sztahánovista szántén
dolgozunk.
Mahu'.a elvtárs az orosházi vasutas népnevelők munkájáról beszélt.
Arról, hogy náluk is bebizonyosodott, mennyire fontos a verseny
nyilvánosságának biztosítása.
Jc1 öntésen emelkedett a termelés,

mértékben segítette az állomás dolgozóinak munkáját.
A
népnevelők
felszólalásaiból
azonban az is kitűnt, hogy a képsík állásáért nem egyszer maguk
a v.asutas dolgozók a felelősek. Nem
nézik meg a kocsikat elég alaposan
a berakodás előtt és csak az indulás előtti ellenőrzésnél veszik észre,
hogy a tengelynél, vagy máshol
hiba van. Ez .azt eredményezi, hogy
az áruval megrakott kocsit ki kell
venni a többj közül és csak kél-háromnapos késéssel indulhat el. Kitűnt az is, hogy a munkafegyelem
terén is vannak hiányosságok. Még
«ofc am igraamlatlan

mulaaatán,

kese*.

A népnevelők elmondták azt is,
hogy még mindig ak'adnak olyan
dolgozók, akik — ha hibáikra r á mutatnak — nem a segítőtársat
látják a népnevelőben.
A népnevelök beszéltek arról is,
mi az oka a munkásvonatok késésének. Külötiösen a baji állIomás0n
fordul elő, hogy már az indulásnál
is késéssel indítják a vonatot, ezért azután a munkahelyre a dolgozók órás-másfélórás késéssel érkeznek meg. Mészáros Gábor elvtárs
elmondta, hogy Kecskeméten egyes
vezetők, mint például Hendreí szol*
gálati főnök, valósággal terrorizálják a dolgozókat. Hetidre!tői félnek
raktári dolgozói; és egymásután
kérik a raktárból való elhelyezésüket. A kecskeméti népnevelök azonban nem harcotaralk az ilyen Hendrej,
féle vezetők ellen kellő eréllyel.
kexdve,
fl rostkikés?íl8 vállalatok szerződéskötési versenyében áltól a naptól
A konJer encián számos női dolamikor rendszeresen értékelték az gozó vett részt, bizonyítva a n ,
a Szegedi Dé'rost lett az első
eredményeket és tudatosították gra- hogy
országos
viszonylatban fikonokon, hangos híradón és a megálljuk
Az Országos Tervhivatal megál- senyben
helyüket
lapítja. hogy egyes növényekből, 1952—53-ns évben a rostipar került népnevelő munka közben a dolgoígy az Ipari növényekből is hány nz első helyre, 102 százalékos ered zókkal. Elmondta azt is. hogy az a szakmai munkában és a politikai
kntásztrátts hold területen mit kell menyével. A rosflparon beüil a há- őszi csúcsforgalom sikerének bizto- nevelésben is. Elmondták hozzászótermelni. A termeltető vállalatok rom kikészítő vá'lalat között indult sítása érdekében a szállítófelek kö- lásaikban, hogyan vívják ki makötelessége, hogy a megállapított meg a verseny. A versenyben a sze- zött végzett agitációs munkát is guknak dolgozótársaik megbecsülétcrii'eton termeltetési szerződéseket gett Délrost érte el a legjobb ered megjavították.
Megmagyn rázták, sét, hogyan mozgósítanak jobb munelőre biztosilsák. A munka jó el- ményt: elsőnek fejezte be a mező. mennyire fontos népgazdaságunk kára.
végzése érdekében a vállalatok kö- gazdasági kender termeltetési szer. szempontjából, hogy a berakásnál
Somogyvári
Gyuláné,
Szeged
zött versenymozga'om indult meg. ződ's kötését. Maga mögött hagyta és a kirakodásnál is pontosan be- Osztálymérnökiség
egyik
pálya,
A szerződési Idő befejezésekor az a dunántúli rostkikészítő; és a ke- tartsák a határidőket. Agitációjuk fenntartó csoportjának
vezetője,
érdeke't min'sztértum értékeli, me- letmagyarországi rostkikészítő válmilyen
bizalmatlanul
eredményekért jelentősen csökkent elmondta,
lyik vál'alat tudja a szerződést leg. lalatot.
fogadták, mikor a
csoport élére
a
kocsik
állásának
ideje.
Ez
nagyK á d a s István e l v t á r s
Sárkány
Györgyné
hamarabb befejezni. Ebben a ver.
került; Elmondta azt is, hogy csofelszólalása
porttagjaival nemcsak a
munkahelyen foglalkozik',
hanem
felEzután Kádas István országgyűkeresi őket otthonaikban is, hogy
lési képviselő emelkedett szólásra,
megismerje
családjukat,
éleik r aki az Igazságügyi tárca költségverülményeiket. Eredményesnek mu.
tésével foglalkozott.
tertkozik a családlátogatás; azóta
A mi törvényeink — mondotta —
M a g y a r Képzőművészeti Kiállítás
M a nyílik meg a
javul a dolgozóknak a munkához
a szocialista erkölcs magasztos elMűvészeti életünk ismét jelen- bülső időben megrendezett kiélli- táson mutat be. Művészeink egész való viszonya. Ez megmutatkozik
veit Valósítják meg: igazságszolgálteljesítmésora foglalkozik
a
Földalatti a 120—130 százalékos
tatásunk annak az erkölcsnek a tős esemény előtt áll: ma nyílik tások is.
Gyorsvasút Népstadion-állomásának nyekben.
a
Ili. Magyar
védelmezője, amely a népek békés meg Budapesten
Pártunk és kormányunk fokozott művészi díszítésével.
A kiállítás
Kiállítás. Az ará- mérvű
együttélését, a népek szabadságát Képzőművészeti
Snog'li Erzsébet ifjúmunkás felgondoskodásaként
ebben eraen müvek
közül is
bemutat szólalásából kttűnl, hogy a
nyaiban is hatalmas tárlat — nriti'- az.
és függetlenségét követeli.
béesztendőben
megkezdte
munkáDISZ-tiataljai
Rámutatott, hogy az imperialis- egy 500 mű kerül a dolgozók elé ját a Magyar Népköztársaság Kép- néhányat. A budapesti városi ta- késcsabai fűtőház
nács ezévbe® 49 művésznek adott közül sokan nem töltik be hivatámekták agresszióra való törekvése, há- — összegezve mutatja be,
Alapja.
A Képzőmű- megbízást különböző
témák meg- sukat. Sok hiányosság van egyes
magyar zőművészeti
borús propagandája a zülléshez, kora utat tettek meg a
vészeti
A'.ap
ténykedése
azt
jeóta, lenti művészeink számára, hogy festésére. A megbízott művészek DISZ tagok munkájában és
tagyilkossá gokhoz, erőszakoskodások- művészek a tavalyi kiállítás
a
magyar
szabadságmozgalmak nulni sem mindnyájan akarnak. A
hogyan hasznosították azt a sok- tanulmányutakon
hoz vezet.
ismerkedhetnek
egyes
eseményeit.
felszabaduláhibák oka, mint mondotta, hogy
A mi országgyűlésünk — foly- féle és sokirányú, erkölcsi, esz- meg* a baráti országok népével és
jelenünk
tatta — olyan költségvetési törvény mei és anyagi támogatást, mellyel művészetével, felkereshetik egyre sunk és boldog, derűs
számos tényét,
eseményét
doljavaslatát tárgyalja, amely fejlődő pártunk és kormányunk látja el gazdagabbá váló
haczánk tájait, gozták fel műveikben, melyek leg. a ve%e1ónéi*
népgazdaságunknak,
dolgozó né- őket. hogyan és mennyit tanultak üzemekben.
falvakban,
termelőgazdagítják a ki- fél hírnlaiot mondani
pünk egyre emelkedő anyagi és a világ legfejlettebb művészeté, szövetkezeteikben é 6 állami gazda- jobbjai szintén
állítást,
de
a
közönség
elé kerú'- a hanyagok, a
tői:
a
szovjet
képzőművészeitől.
mulasztók
rossz
kulturális színvonalának nagymérságokban tanulmányozhatják
alFőiskola munkájáról. Fankas Mihály
elvvű számadatait tükrözi. A ml tör- És nem utolsó 6orban bizonyságot kotó népünk országépítő hősi mun- nek a Képzőművészeti
idén végvett hallgatóinak
diplo- társ, a DISZ
szilárdítot- káját;
első országos értevényeink mindegyike a fejlődő, bol- tesznek arról, hogyan
megismerkednek
az
új
mamunkái közül az arra érdemesek kezletén
elhangzott
beszédében
dog, független
Magyarországnak ták meg kapcsolataikat a mával, társadalom
új
embertípusával, is. Bemutatásra
kerülnek a karl- sok olyan
a szocla'izmus építésével, dolgozó akiknek
hiányosságra mutatott
egy-egy határköve.
áldozatkészsége,
helyi:
katúraművészet
legjobb
alkotásai
népünkkel és m l tanultak a mult állása, öntudata, bátor harca ered.
rá, melyek megvannak a
békásA továbbiakban méltatta n népi
is. Népi demokráciánk ezzel ki- csabai fiatalok DTSZ-iZervazetében
ülnökök munkáját, majd befejezé- nagy alkotóművészeitől.
ményeként jönnek létre nagy bé- fejezésre juttatja
megbecsüléséi is. A bírálat segítségével azóta a
A tavalyi tárlat óta eltelt
esz- keműveink. A képzőművészeti alap a harcos, az ellenséget
sül hangsúlyozta:
leleplező,
Igazságügyi szerveinknek munká- tendő vj vonásokkal gazdagította képcsarnokai mellett állandó
ki- munkánkat segítő műfaj és annak hiányosságokat részbea kis is javították.
juk elvégzése közben mindig szem a szocialista realizmus felé haladó állítási lehetőséget is nyújtanak. művelői iránt.
Az érlekezlete n 17
hozzászólás
előtt kell tartianiok, hogy csak erős képzőművészetünket.
A
művészek
alkotásai
az
al'andó
Egyre
inérteA III. Magyar
Képzőművészeti hangzott el A népnevelők
népi állam tud helytállni a szocia- kább megszabadullak az üre6 for- tárlatok révén nép és a művészek
felviláhatárkő kés útmutatást adtak a
lizmusért, a békéért vívott
nagy
kapcso'ata még szilárdabbá váTik, kiállítás újabb állomás,
Munká- még több ösztönzést, tanulságot, je- művészetünknek a szocialista
re. gosító munka további , meajavitáküzdelemben. A költségvetést elfo- ma káros sallangja'tól.
nyújtottak
a
jukban
nagy
segítséget
jelenlelt
alizmus Irányában történő fejlő- sához. Segítséget
gadta.
lent.
k'tóttitott villámok,
désében.
Pártunk, kormányzatunk munkához a
elvtárs
„MegEzután Halász Aladár ország- Horváth Márton
Népköztársaságunk
(segítsége gondosságára, dolgozó népünk bi- melyek megmutatták, hogyan kell
vfiágyűlési képviselő a szocinllsta jog jegyzések a képzőművészeti
megbíza- zalmára és szeretetére adnak most alkalmazni gyakorlatban ezt a jó
hoz" ctmű tanulmánya. Sok félre- megrendelések, alkotói
fogalmát fejtette ki.
értekezleis megnyilvá. választ művészeink, hogy a kapott apttác'ós módszert. Az
értést, tévedést
oszlatott el ez a tások formájában
Közülük
legjelentősebb
a bírálatok segítségével még harco- ten bemutatták azt ls. hogyan dolDéosi Gyula
munka, irányt adott a
képzőmű- nul.
sc. gozik a szegedi MÁV Igazgatóság
moszkvai magyar
mezőgazdasági sabb katonái, még lelkesebb
ijxazságrüjxy m i n i s z t e r
vészet további fejlődésének, meg- pavillon hatalmas
csaszluski ; kkal
panneau (fali- gttéi I hessenek boldogabb jövőnk kultúrbrigádja;
határozta a legfontosabb, a
leg- kép) sorozata. Ebből két művész, kialakításának,
felszólalása
hogyan
segíti
elő
a
terv teljesía
béke
nagy
sürgősebb feladatokat. Sok
hasz- Domanovszky Endre ós Szönyi Isr. ügyéért vívott küzdelemnek.
tésééit folyó harcot, hogyan mozEzután Décsi Gyula igazságügy- nos tanulsággal szolgállak a köz(g-ósttajiak a hibák kijavítására.
ván, hármat-hármat ezen a kiállíM. B.
miniszter emelkedett szólásra.
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a népek

békekongresszusa

ILJA ERENBURG NAGY BESZÉDE
'A Népek Békekongresszusának
december 13-i, éjszakai ülésén a
világhírű szovjet író, Hja Erenburg mondo't beszédet. Beszédéből az
alábbiakban
részleteket
közlünk:

A nagy folyók észrevétlenül, kis
patakokként tőmek elő a föld mélyéből Azután egyre növekednek,
szélesédnek- Száz és száz patak és
folyó siet feléjük és végül a hata'mas folyamok már egész szárazföldeket szelnek át, országokat kőinek
•össze egymással, emberek millióinak
•életét változtatják meg. Ehhez hasonló a mi mozgalmunk is, amely
méltatlankodó szivek mélyén született, de gyorsan nőtt, s most im
.már átfogja századunkat, összeköti
a népeket — mondotta beszéde elején Uja Erenburg. — Soha ilyen
mqzgalom nem volt a történelemben. Az a magas testület, amelyhez
most szavaimat intézem, nem ilyen,
•vagy olyan eszme híveit képviseli,
nem is kormányokat képvisel —
amelyek sok országban átmeneti,
vagy véletlen jellegűek — nem, ez
a testület a népek kongresszusa, a
népeké, amelyeket különböző eszmék
lelkesítenek, amelyek különböző módon élnek, de amelyek valamennyien
torlaszt akarnak emelni a háboiú
útjába.
Hallottuk itt azon körök képviselőinek mélyről jövő és lángoló felszólalásait, akik nemrégen még elkerültek bennünket és én a szovjet
küldöttség nevében szívélyesen üdvözlöm őket Mi tudjuk?, hogy számítunk, súlyunk van a világon, sok
barátunk van, sokan vannak, akik
úgy gondolkoznak, mint mi, s tudyjuk azt is, hogy sokan vannak a
földkerekségen olyanok, akik más
ösvényeken járnak és más útjelzők
irányítják őket, mint bennünket.
Boldogok vagyunk, hogy itt nem
csupán barátainkkal, azokkal az em.
berekkel találkozunk, ak k hozzánk
hasonlóan gondolkodnak, hanem más
pártok, más eszmeáramlatok, más
világok képviselőivel is. Nem gondolunk arra, hogy meggyőzzük őket
igazunkról, sem arra, hogy politikai vagy bölcseleti eszméikről vitatkozzunk.

tin-Amerika országait függetlenségüktől, állandóan szovjet agresszió,
ról szóló mesékkel ijesztgetik őket.
Azt mondják, hogy ha az angoloknak szerényebb, szegényesebb életmódot kell folytatniok és csökkenteniök
kell igényeiket, ha a franciáknak és
olaszoknak idegen hadserege^ számára támaszpontokká kell alaki aniok régi városaikat, amelyek az
egész emberiség kincsei, ha a kis
Dánia szorgalmas népének országa
egyetlen, repülőerődök befogadására
alkalmas repülőtérré vá'.ik, ha Latin-Amerika köztársaságainak nerncsupán
nyersanyagokat,
hanem
ágyútöltelékeket is kelt szálr aniok
északi szomszédjuk számára —
mindez azért van, mivel mi, a
Volga—Don csatorna építői, mi,
akik hatalmas zöld védőfalat emelünk a pusztai szelek ellen, mi. akik
megvédtük és újjáépítettük Sztálingrádot — mi fenyegetjük a francia
szőlőket, Róma ódon emlékeit, azt,
ami megmaradt Anglia szabadságából és büszkeségéből, sőt még a
brazíliai kávéültetvényeket és a
chilei salétrombányákat is.

össze Bécsben, hogy szellemi vagy
anyagi kárt okozzunk az amerikai
népnek, hanem egyedü; azért, hogy
megpróbáljuk
elhárítani
a háborút.
Az
amerikai
nép milliói
megtudják,
hogy a szovjet
nép
nem
kívánja
sem
földjeiket, sem gazdaságukat, sem szövetségeseik földjét, hogy a szovjet
nép nem áskálódik az „amerikai
életforma' 1 ellen és, hogy kész békében élni bármilyen Amerikával,
bárkit is válasszon meg elnökéül,
bármilyen is legyen az a rendszer,
amely neki tetszik, 'és bármilyen legyen is számára az emberi lét eszményképe, Amerika népe előbb vagy
utóbb kikerül elszigeteltségéből és
felszabadul az alól a kegyetlen lidércnyomás alól, amely alatt egyeseket a nagyzás i hóbort, másokat az
üldüztetési mánia tart.
Az amerikai nép boldogsága és a
világ minden népének boldogsága
érdekében az.t kívánom, hogy ez
idejében és ne későn következzék be.
A népek békekongre szusa olyan
időpon ban ül össze, amelyet
joggal nevezhetünk egy nagy
fordutópont pillanatának- AmeNos, mint szovjet küldött, hogyne
rika vezetői kezdik megérteni,
leplezném le azoknak az aljas jámennyire irrea lsak világuralmi
tékát, akik egész népeket suj anak
álmaik.
megalázva a porba és azt merészeEz év során sok minden megvállik állítani, hogy mindezért az orotozott a világon Éppen ezért bécsi
szok felelősek?
nem a béke híveinek
De van még egy ok, amely arra kongresszusunk
hanem sokkal szélekésztet, hogy felvessem a nyuga 1 . kongresszusa,
körű gyülekezet: a népek koneurópai államok nemzeti függet'en- sebb
ségének kérdését: Mi, az orosz kul- gresszusa.
Igen, a béke hívei ma már nem
túra letéteményesei, akiket oly régi
kötelékek fűznek a többi európai egy pártot, nem egy eszmeáramlaországok kultúrájához, nem nézhet- tot és nem egy mozgalmat jelentejük fájdalom és felháborodás nél- inek, hanem magukat a népeket,
kül: hogyan alázzák meg és döntik j A szovjet küldöttség nevében azt
koldussorsba szárazföldünk nagy és javas om a kongresszusnak — mon.
dicső nemzeteit Azok, akik meggya. dotta beszéde végén Uja Erenburg
lázzák Franciaország, Olaszország, —, hogy erősítse meg minden népBelgium, Dánia. Norvégia, a Latin- nek a nemzeti függetlenséghez való
amerikai
Köztársaságok
nemzeti elidegeníthetetlen jogát, azt a joszuverénitását, bűntársaikként igye- gét, hogy a maga módján élhessen,
keznek feltüntetni áldozataikat. Nem anélkül, hogy alávetné magát idecsupán a kulturális és gazdasági gen parancsoknak A belga vagy
kapcsolatok kifejlesztése elé gördí- dán, a guatemalai vagy iráni élet.
tenek akadályt, de még a népek jó- mód pontosan ugyanazt a megbehírét is befeketítik. Ennek véget csülést érdemli, mint az amerikai
kelt vetni és messzehangzó szóval életmód. A különbözőképpen gondolkell megmondanom, hogy mi. sznv. kodó n'épek kölcsönösen segíihetik
jet emberek, soha
nem
fogunk egymást, kicserélhetik könyveiket í s
egyenlőségi jelet tenni a bűnösök felfedezéseiket, nyersanyagaikat és
termékeiket, de hogy ez megtörténés áldozataik köz'é.
hessen, feltétlenül tiszteletben kell
Ezután részletesen beszélt Ilja tartani a kölcsönösség elvét és el
Erenburg arról, hogy az Egyesült kell fogadni minden szuverén állam
Államok ho-gyan avatkozik be Nyu- egyenlőségétgat-Európa és Latin-Amerika orAzzal kell biztosítani valamennyi
szágainak belügyeibe, majd így
nemzet biztonságát, hogy a nagy.
folytatta beszédét:
hatalmak egyezményt kötne k egy— Az amerikai nép is kezdi
mássak hogy feloszlatják a különérezni a háború terhét, a koreai
böző támadó tömböket, hogy érvérontást.
vényre juttatják a békés szerződéAmerika vezetői mindent elkövettek seket, a barátsági és kölcsönös seannak megakadályozására, hogy or- gélynyújtási egyezményeket és hogy
száguk polgárai eljöjjenek a népek az ENSZ visszatér azokhoz az elbéke-kongresszusára. De mint. szere, vekhez, amelyek létrehozásának alap.
tett elnökünk, Joliot-Curie oly ta- ját alkolták.
lálóan mondotta, az eszmék vlzu.
Van egy régi és bö'cs francia
mok nélkül utaznak Az igazság el mondás: „A szénégető, úr a saját
fog jutni Amerikába is a népek portáján." Hadd fejezzem be felszókongresszusáról- Ott is ismeretessé lalásomat e szavakkal: „Éljen a
válik majd, hogy nem azért jöt ünk szénégető, aki úr a saját portáján!"

Egy francia kommunista
mega világ népei által egyetemesen
győződésével mondom kl — hangelismert Igazságok.
súlyozta Aragon —, hogy alapjaiEzek az elvek a következők:
rendAzonnal meg kell szüntetni
a ban í'élem el a gyarmati
folyamatban lévő háborúkat,
va- szert a világ bármely táján. Köhaderőt
lamennyi külföldi csapatot ki kell vetelem, hogy a francia
c'«
vonni a szóbanforgó országokból. sohase vessék be máis népek
A nemzetközi szerződéseknek és leni harcba,
megállapodásoknak
megfelelően
A kiváló f-ariria
író beszéde
igazságos és észszerű alapon
kell után Pabló Neruda, a világhírű
rendezni a vitás
kérdéseket. Be chilei bé'teharcof
író
javasolta,
kell ti'ttani a tömegpusztító fegy- hogy '.n>ézzenek felhívást a világ
verek
alkalmazását, a békés Jsí- Íróihoz.
kosság bombázását, a hadifoglyok
Mi, írók
hangzik a felhívásban
legyilkolását és
erőszakos
visz— a világ minden
tájáról, akik
s-zatartását.
E határozatok és fentemlilett el- részt veszünk a bécsi népek békehogy
vek alapján a következő álláspon- kongresszusán. kijelentjük,
írásainkkal,
tollúnk
m'nden
eretot foglaljuk el a folyamatban lévő
háborúk kérdésének
megoldására jével harcolunk a háború ellen,
írásainkkal
leleplezzük a háborús
vonatkozóan:
felvilágosítjuk
Koreában teljes mértékben
és előkészületeket és
haladéktalanul be
kell szüntetni az embereket. Reméljük, hogy ez
világ
minden
minden hadműveletet a szárazföl- a felhívásunk a
Írójának
szívébe
n meleg viaszhangdön, a tengeren és a levegőben. A
hadifoglyok haza telepi lésének kér. ra talál.
A világ íróihoz intézett
felhídósét, a genfi egyezményben megállapított elveknek
megfelelően, vást többek között Anna Seghers,
Louig Aragon,
a „koreai kérdés békés rendezé- Jean Paul Sartre,
Kon.
sével foglalkozó
bizottság"
elé Iwaszkiewicz, Elsa Trio'.et,
kell uta: n i. Valamennyi
külföldi sztantyin Fegyin. Jorge Amado és
csapatot, beleértve a kínai
népi Pablo Neruda írta alá.
A délutáni ülés utolsó szónoka
önkénteseket is, vissza kell vonni
és békcs úton kell rendezni a ko. a Titó fasizmus ellen küzdő jugoszláv nép képviselője, Pero Popireai kérdést.
rámutaTeljes m'áftékben ás haladékta- voda tábornok volt, aki
a Tito-fasiszták
lanul be kell
szüntetni minden tott arra. hogy
kebelbarátaikkal is katohadműveletet Vietnamban és Ma- I balkáni
lájföldön, vissza kell vonni min- nai szövetséget kötöttak. Ez az
Be'grád-Athén-Isztan.
den külföldi
csapatot és békés úgynevezett
szövetség nem más,
úton kell rendezni a vietnami
és bul hármas
mint" az amerikai háborús
előkémalájföldi kérdést.
Véget vetni a jelenleg dúló há- születek támaszpontja.
A Tito-k'.ikk a béke ádáz ellenborúnak annyit jelent, mint megügynökséakadályozni azt, hogy a jövőben sége és a gyújtogatok
még nagyobb
méretű
háborúk ge — mondta a szónok és a torobbanjanak ki — fejezte be be- vábbiakban kiemelte azokat a sú.
lyos provokációkat, amelyeket a
szédét Kuo Mo-zso.
fasiszta Tito-banda
Magyarország,
Bulgária, Románia és Albánia
elSzerda délutáni ülés
len követ el és
melyekkel
a
Több hozzászólás után a jelen- nemzetközi feszültség további kilévők tapsa, lelkesedése még job. élezését igyekszik elérni.
ban fokozódott akkor, amikor az
A békemozgalom a titóista
Juelnök
bejelentette, hogy
Louis goszláviában
illegálttásban
harA ragon, a nagy francia író, a fran- col. Tito és társai a béke és a
cia
békeküldöttség tagja
kíván népek ádáz ellenségei _ mohdothi
szólni a kongresszushoz.
végül Pero Popivoda.

A csütörtök délelőtti tanácskozás

A népek békekongresszusa csiitör- Nagy Októberi Forradalom győzeltök délelőtt folytatta tanácskozá- me előtt nemhogy irodalommal, de
még saját A—13—C-vel sem rendelsát.
Abban akarunk megegyezni ve.
lük. miképpen élhetnek együtt
I.e'kes taps közben lépett a szó- keztek, most megismerhetik Hugó,
békében
a különböző
emnoki emelvényre Geraszimov. a vi- Balzac, ?ola. Mark Twain," Goethe,
lághírű szovjet filmművész. Minde- Schiller, D ckens, Dante, Go'doni
berek és különböző népek föld.
nekelőtt hangsúlyozta, hogy
nem és más nagy klasszikusok műveit,
go'yónkon,
hogyan mentsünk
lehet mindaddig e kapcsolatok fejmeg minden várost, minden
Geraszimov felhívta ezután a filesztéséről boszéjni, amíg a fö d gyelmet arra, hogy a nyugata orgyermeket, minden államot a
egyes
részein
háborúk dúlnak, szágokban az ifjúság nevelésében
napalmtól, nz atom- és hidro.
amelyek örökbecsű régi kultúremlé- milyen felbccsti'hctetlen kárt okozgénbombáktól, a pcrráégéstől, a
keket pusztítanak el.
nak az amerikai filmipar seejies
könnyektől és a vértől.
Rámutatott ezután arra.
hogy termékei.
Ezután a koreai kérdésről beszélt,
míg a Szovjetunió mtadcní megA szovjet küldött
végül
arra
majd a népek nemzeti függetlenségi
tesz a nemzetközi kulturális cséré- hívla fél valamennyi ország
kultörekvéseiről szólt és a többi köforgatóm előmozdítására, a nyugati turális életének képVisélőtt, a Kulzöt t kijelentette:
irepcrialistnk minden eszközzel gá- túra minden do'gozőját. hogy teMegkérdezhetik,
hogy
vájjon
tolni igyekeznek azt és ők eresztik hetségüket, tudásukat, alkotó munmiért egy szovjet delegátus beszél
te az úgynevezett vasfüggönyt a kájukat arra használják fci, hogv
arról, ami
elsősorban
Nyugat.
népek közé.
eloszlassák a 'tájékozatlanság. a tuEurópa és Latin-Amerika ország.trt
A szovjet népek —- folytatta — datlanság ködét s a népek közötti
térinti. Több ok késztetett arra. liogy
:
szorosabbra
szeretik és megbecsül k más népek kulturális kapcso'atok
erről
a kérdésről
beszéljek A
kultúráját, művészelét. A Szovjet- vonásává' hareOUanrtk az agress/ló
washingtoni
vezetők,
m közben
Itrióban pé'dául sokmillió péidány. és n háború erőivel szemb"n.
megfosztják Nyugat-Európa és Laban adják ki a külföldi népek nagy
Geraszimov beszédét a korrgreszíió'nak alkotásait, nemcsak
orosz s7us résztvevői hosszantartó lelkes
KUO MO-ZSO BESZÉDE
nyelven, hanem a Szovjetunióban tapssal fogadták.
é'.ö különböző nemzetiségek
nvetTöbb hozzászólás után a délelőtKuo Mc-zso beszéde elején hang-' a fegyverszüneti tárgyalások meg- gyűlés 7.
ülésszakán a
ko-isai véri is. O'yan kis népek, melyek a ti ülés ezzál végelért.
fegyverszünettel kapcsolatban
besúlyozta: A világ valamennyi jó- kezdésére irányuló javaslatot
akaratú embere azt köveleli, hogy
Több, mint egy évi kitartó erő- terjesztett javaslatokkal.
félazonnal
szüntessék
be a foiya- feszítés után a két tárgyaló
A világ közvéleménye hata'mas.
Siovjet zeneszerzők és zenetudósok távirata
matban lévő háborúkat. Annak alá- \ nek sikerült megegyezni egy 63 Másfél évvel ezelőtt kikényszerítámasztására,
hogy a jóindulatú pontból álló fegyverszüneti egyez- tetfe a fegyverszüneti megbeszéléKodály Zoltánnak
kongreszanrerika'ak is ezt
kövelelik, a ménytervezetben és már a fogal- sek megkezdését. Ha
megvitatták. 6zusunk most — a világ népei foryoungstowni (Ohio) Moore asszony mazás részleteit is
A
szovjet
zenei
élet
kiválóságai
a szerzők, zenetudósok és a főváros
E fegyverszüneti
egyezményterve- ró békevágyának
engedelmeskedleve'éből idézett:
következő
táviratban
köszöntötték
zenevilága szívből jövő üdvözletiszet
aláírása
azt
jelentené,
hogy
a
ve — még nagyobb aktivitásra szó„Hatmillió amerikai asszony szavilág közvéleményét, 70. születésnapja alkalmából Ko- ket küldik, jó egészséget s újabb
vazott Essenhowerre, mivel
azt katasztrofális koreai háború azon- lítja fel a
a maabban, hogy dály Zoltánt, a kétszeres Ko suth- alkotói sikereket kívánnak
gondolta, Eisenhower el fog menni nal végetér. De az Egyesült Álla- biztosak vagyunk
elérni a
hadműveletek díjas nagy zeneszerzőt, a Magyar gyar zeneművészet fejlesztésében. A
Koreába,
hogy
végetvessan
a mok szándékosan újabb akadályo- sikerül
Népköztársaság kiváló művészéi:
gyűlés megbízásából:
HrennyikoV,
kat gördítenek a megegyezés út- azonnali beszüntetését Koreában.
háborúnak."
„Az Ön 70. születésnapja megün- Saporint Molcsanov, Novikov, Aeirjába,
azzal,
hogy
nem
hajlandó
a
A
kínai
küldött
ezután
a
vietnaKuo Mo-zso ezután így folytatta:
neplésére összegyűlt
szovjet
zene- tinov", (MTI)
A folyamatban lévő háborúk kö- nemzetközi egyezményeknek meg- mi helyzettel foglalkozott.
felelően
megoldani
a
hadifoglyok
zül a legkomolyabban a koreai háA vietnami háború, akárcsak a
hazatolepttésének kérdésé 1 .
ború fenyegeti a világ békéjét.
koreai háború, azt a veszélyt rejti
Felvetette
a
hadifoglyoknak magában, hogy világháborúvá válKét és fél esztendeje tart ez a
történő hat. Valóba n ez a háború nem keháború, amelyet az Egyesült
Ál- ,,1:1" számszerű alapon
mint a koreai
„önkén- vésbbé kegyetlen,
lamok kormánya az ENSZ
lobo- kicserélését. Később az
A nép veszteségei
súilletve
a háború.
gója alatt folytat Koreában. Mind- tes hazatelepüléséről,
ugyanakkor a francia
hazatelepítés", lyosak. de
azok, akik jártaik Koreában, felhá- „nem ráerőszakolt
hadsereg a hét hosszú háborús év
Üzemünk dolgozói, kultúrcsopor- dolgoznak, hogy elkészüljön szomborodással telve és azza! a gondo- ről beszélt.
220 ezer főt vesztett, köztük tunk tagjai is több, jobb munkával batra az ú j színpad. Ugyanokkor a
lattal jöttek
vissza onnan, hogy
Kuo Mo-zso a továbbiakban szó- során
a történelemben nem volt még pél- lott a
december színjátszócsoport rendszeresen próhadifoglyok úgynevezett 140 ezer európai és afrikai katonát. készülnek megünnepelni
da ilyen pusztításokra.
születésnap- bál, A tánccsoport tagjai még kiiA háború
azért
folytatódik, 21-ét, Sztálin elvtárs
„rostálásáról" és az amerikaiak ke1
mert az amerikai kormány támo- ját. Az üzemi munka mellett kul- ön is próbálják a már megtanult
Azok a fényképfelvételek és f' - gyetlenkedéseiről.
lúrgárdánk már a harmadik
hete táncszámiikut, hogy még
jobban,
mek. amelyeket a koreai és kínai
A kínai nép
küldötte ezután gatja a franciákat.
küldöttségek magukkal hoztak ide, hangsúlyozta; az amerikaiak márA vietnami nép
gyűlöli a há- készülődik, hogy felajánlását tel- tökéletesebben mutassák be a dolw
képet nyújthatnak a konqressz :s is súlyos árat fizettek azért, hogy borút, de folytatni fogja küzdel- jesítse. Megígéri ük, hogy december gozók előtt. Népi zenekarunk
lebontjuk, megalakul az
elkövetkezendő naküldötteinek arról, hogy mi a va- megkísérlik erőszakkal
függ-e'lensége 21-re a régi színpadot
visszatar- mét szabadsága és
Imre, a
Nemzeti
lódi helyzet Koreában.
tani a koreai és kínai hadifoglyo- véde'mében mindaddig, amíg foly- újjáépítjük, ú j színfalakat, díszle- pokban. Rácz
reflektorokat állí- Színház művésze, minden szabadtatódik a külföldi fegyveres
be- teket késulünk
A koreai háború tehát valóban kat.
tunk bo és gazdag kultúrműsorral idejében kint van
üzemünkben és
súlyos kérdés és mélyen erinli az
De miért ragaszkodik makacsul avatkozás
Kuo Mo-zso a továbbiakban be- lépünk fel dolgozóink előtt Sztálin fáradhatatlanul tantt és a díszleegész világ népeinek érdekeit.
az Egyesült Államok
kormánya
tező munkáknál is á kmdóan segít.
azért, mert nz szélt a malájföldi háborúról, majd elvtárs születésnapján.
Mint
valamennyi
békeszerető ehhez? Nyilván
tanácskormányának a béke hívei különböző
Ebben a munkában is nagy seMinden erőnkkel azon vagyunk,
nép, Kína és Korea népe j6 odaaJó Egyesült Államok
határozatai gítségei nyújtott pártszervezetünk hogy Sztálin elvtárs 73. születés^
háború kozásairól, melyeknek
híve a béke ügyének és ezért el- egyedüli érdeke a koreai
követelték a folya- és a vállalat vezetősége.
Minél erőteljesen
Mindent napját színes
kultúrműsorunkkal,
fogadta azt a szovjet javaslatot, folytatása és kiterjesztése.
amely a fegyverszüneti
targ/alá- inkább fokozódik a fegyverkezési matban lévő háborúk megszünte- társadalmi munkában készítünk el. üzemünk dolgozói előtt feledhetethajsza, annál több profitot ^ vág- tését — majd hangsúlyozta:
F'alal dekorációsunk. Varga Gábor, lenné tegyük s ugyanakkor az orsok megkezdését indítványozta.
nak majd zsebre az amerikai multiEzek a határozatok ma is
gr- a késő esti órákig festi az új dísz- szágos kultűrvorsenyben jó eredAz Egyesült Államok kormánya milliomosok.
vényben vannak.
De, ami még leteiket. Szabó Sándor osztató* ver- ményt érjünk el.
érezve a világ
közvéleményének
az elvek, ame- senyben van Török László villanyJuharos Elemér
sürgető nyomását —
19ol. július j Kuo Mo-zso beszéde további ré- fontosabb, azok
kullúrfelelos
lO.ável kénytelen volt
eli'ogadn' szében foglalkozott az ENSZ köz- lyeken e határozatok nyugszanak, szerelővel. Minden szabadide.jükbcía

A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat
kullúrmunkásai készülnek
december 21 megünneplésére
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PÉNTEK,

A zárszámadás tükrében

Egymillió 4400 forint készpénzt és sok terményt oszt szét tagjai között
az ásotthalmi Szabadságharcos tsz
Az ásotthalmi
Szabadságharcos,
tsz az elmúlt év december 21-én,
Sztálin elvlárs 72.
születésnapi
évfordulóján alakult.
A községbeli Vörös Csillag- és a Felszabndulás-tsz egyesült és
megkezdte
működését 150 taggal, 80 holdon
az új termelőszövetkezet. Ez idő
óta jól kivették részüket a munkából a
szövetkezet tagjai. Látták ezt a kivülállóoik is és a ta' vasé folyamán egyre többen kérték felvételüket a
tsz-be. Ugy
annyira nregnövekedett a szövetkezet, hogy
j e l e n l e g 1 2 7 4 tag
5517 h o l d o n gazdálkodik
mégpedig eredményesen.
A termelőszövetkezet
jószágállománya is jelentősen
fejlődött.
Az egyesüléskor mindössze 32 lovat, 11 tehenet, 107 sertést és 87
juhot mondott magáénak a termelőszövetkezet,
most
pedig 121
szarvasmarhája, 102 lova, 237 darab sertése
van.
Jó termelési
eredményekkel is
büszkélkedhetnek a tagok. Az eredmények alap, ja az volt,
hogy a • tsz tagjai
egyöntetűen
résztvettek a közös
munkában. Voltak ugyan fegyelemlazitók és munkaegységhigitók,
de azokat alaposan megbüntették.
Mózes Ilona például 11 munkaegységet jegyzett be jogtalanul
és
' ezért 22 munkaegység
levonással
. büntették. Volt ilyen eset több is.
•Ha valakit megbüntettek —
a
népnevelök azon nyomban beszéltek vele.
— Látod magadnak csinálsz kárt.
bajt. A termelőszövetkezet
jó gaz•
dálkodása ellen
vagy, ha elmulasztod
kötelezettségeid
teljesítését. Légy példamutató a munkában,
ne hiányozz igazolatlanul. —
akkor szaporodik a
munkaegységed,
nem kapsz büntetést és jól halad
a közös munka is" — mond'ák a
népnevelők.

A jól irányított
szervezett

és jól

meg- forint készpénzt. Ezenkívül a megdolgozott munkaegység arányában
jelentős mennyiségű dióhoz, borsó,
tervszerű munkával
hoz, burgonyához és egyéb
terményhez jutnak.
nagy eredményeket ért el eaévben
A termelőszövetkezet többi tag.
a termelőszövetkezet. Erről tanús- jai ls zsák,számra viszik haza
a
kodik a tsz ez
évi zárszámadása kenyérgabonát, a búzát, rozsot és
is. Munkájuk után
munkaegysé- hordószámra a bort. Bénák
Angeik arányában jelentős jövede- tal a termelőszövetkezet
elnöke
lemhez jutottak a
termelő6zöve'. 503 munkaegységért kap juttatást.
ke®eti Jagok. A
termelőszövetke- Soós Pál 404 munkaegységet telzet csak készpénzben egy
millió jesített, Varga József 379-et, Szanégyezernégyszáz
forintot
oszt bd István 490 é így tovább.
6
szét n tagjai közölt. A
készpénz
A szövetkezet asszonyai, lányai
juttatással együtt összesen
háromközös
millió tizenháromezerkétszáz
forint is jói kivették részüket a
értékű termény. bor és egyéb
me- munkából. Ezt bizonyltja munkaMinden hónapzőgazdasági termék kerül szétosz- egység könyvük.
ban bekerüli a mukaegység
könyvtásra.
be 25—30 munkaegység.
Ábrahám
Azok a termelőszövetkezeti ta- Rozália könyvében
például
217
gok, akik az egész éven
keresz- munkaegység található.
Munkája
tül becsületesen résztvettek n kö- eredményeként másfélhektó
bort,
zös munkában gazdag
jövedelem- négy mázsa körüli
kenyérgabona
hez jutottak, hiszen
munkaegysé- és kéaspénz is jócskán jut. A zárgenként 1 kilő 78 deka kenyérga- számadás eredményének ismertebona, 7 deci bor, készpénzben
6 tésekor örömmel mondta:
forint és ezenkívül dió, bab, bur— „Nem hitlem volna, hogy ilyen
gonya és egyéb
tennényféleség
gazdag jövedelemhez jutok a terjuj.
Amikor Kiss István, a termelő- melőszövetkezetben,"
Rajta kívül jó jövedelemhez juszövetkezet egyik tagja, a zárszámadás eredményéről tudomást szer- tott Szabó Isfvánné, aki ugyancsak
zett örömmel újságolta mindenki- 217 munkaegységet teljesített.
nek:
Az ásotthalmi
Szabadságharcos— Nem bántam meg, hogy
tsz- termelőszövetkezet
ezévi
zártag vagyok. Az idén egymagam 600 számadása bebizonyította a hite',
munkaegységet
dolgoztam. s most lenkedők előtt is. hogy
pedig ahogy számoltam,
munkaCíak a nagyüzemi termelés
egységeim után 420 liter bort, 10
és fél mázsa
kenyérgabonái
és
a dolgozó
parasztoknak
készpénzben
3600 forintot
kapok. nyújt
igazi jólétet, ez nz út vezet a bolCsak ez a három féle juttatás,
ha a bor és a kenyérgabona
sza- dogulás felé. A Szabadságharcostagjai
azonbadpiaci árút számítom — a kész- termelőszövetkezet
pénzzel együtt 12—13 ezer forin- ban ehhez hozzáteszik:
tot jelent.
— Csak akkor, ha jól
működik
Jo jövedelmet hozott az év Vá- a termelőszövetkezet,
ha
minden
sárhelyi Jánoséknak 1«, akik öten tag becsületesen kiveszi
részéi a,
vettek részt a közös munkában.
munkából, ha minden tag
magqér.ak érzi a közös vagyont, ha senVásárhelyi családnak
ki sem késik a munkából, nem hiányzik igazolatlanul. — csak
ak1086 munkaegysége van.
kor van eredménye a
munkának
A család kap 19 mázsa 33 kiló ke- és csak akkor hoz gazdag
jövenyérgabonát, 760 liter bort és 6516 delmet az évvégi zárszámadús.

Kiállítás az egyetemen
Sztálin elvtárs 73- ik
születésnapjára
A Szegedi Orosz Intézet Igazgatósága t s hallgatői Sztálin elvtárs
73-ik születésnapjának megünneplésére kiállítást rendeztek. A DISZ
szervezet tagjai, kiváltképpen Lengyel Géza IV. éves orosz szakos
hallgató és Implon Gabriella vette
ki részét a kiállítás anyagának ké.
szítésében A kiállítás gazdiig kép,
könyv, folyóirat és újságszámokkal
szemléltetően t á r j a a látogatók e'é
Sztálin elvtárs harcos életét. Bemutatja a Nagy Októberi Szocialista

Ajándéktárgyakat,
porcellán!,
dísztárgyakat,
bútort
vásároljon
A

Forradalom előtti
tevékenységét,
harcát a szocializmus megvalósításáért a Szovjetunióban, szemléltetően ismerteti a háborúelőtti ötéves
ierve]< korát. Bemutatja a Nagy
Honvédő Háború idejét. Színes képekkel és könyvekkel mutatja be a
háború utáni újjáépítését é s a kommunizmus nagy építkezéseit. A kiállít ás december 22-ig megtekinthető minden hétköznap délután 4
órától 8 óráig, vasárnap egész nap.
PÁNCÉLSZEKRÉNYEKET
veszünk.
MÁV Igazgatóság Anyagosztály, Szeged. Kossuth L. sgt. 8.
EMAILTROZOTT. öntöttvas lábas
éa
zsírosbödön, 3 + 1
Standard
rádió,
n ü r - ' - o t t -zákek eladók.
Hétvezér

u

28/a. emelői

I-OZÜOIIEZ értő mindenest
elsejére
felvesz. Sztálin krt. 61. Dr. Berkes.
EGY i-övid bőrkabát megbízásból eL
aidó Szent Miklós u. 7
REKAMIÉ, éjjeliszekrény, 4 szék és
könyvpo'c olcsón oladó Április 4.útin 38, fldszt. 1.
VASÁRNAP. 14-ón
reggel elveszett
kamásli Remény utcától
UJsze: gedi Tanítóképzőig. Megtaláló adja
I ,e Remény u. 14. alá.
KÜLÖNBEJARATU bútorozott
szobát
! keres Belvárosban a Szegedi Pé Őfi
; sportegyesület
Ajánlatokat
kérjük
! Klauzál tér. Petőfi Klub.
I KÜLÖNBEJARATU bútorozott szobát
keres Belvárosban a Szegedi Petőfi
j Sportegyesület. Ajánlatokat kérjük le! adni Klauzál tér. Petőfi Club

BIZOMÁNYI

ÁRUHÁZBAN
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
SZÁNTÓ KOVÁCS J.-U. 2.
S Z E G E D , BAJCSY ZSI.
LINSZKY-U. 15. TELEFON:
38-43.

P á r t h i r e k

Felhívjuk a Bolsevik P á r t törté,
nete II. évfolyam és Potitikal gazdaságtan II. évfolyam megyei propagandista konferencia hallgatóit, hogy
részükre a konferenciát december
19-én,
ma délután
2
órakor
tartjuk.
Ugyancsak
december
19-én,
ma délután 2 órára szervezzék
pártbizottságaink a konferenciákat
a Bolsevik Párt törlénete I. évfo.
lyam vezetői, Bolsevik Párt története II. évfolyam és Politikai gazdaságtan II. évfolyam hallgatói ré.
ére.
Szegeden és Hódmezővásárhelyen
a Politikai gazdaságtan eiső évfolyam hallgatói ríszére szervezzenek
konferenciákat.
MB. Agit. Prop. Osztály
Értesí jük a párltörténetí »zak
II. évfolyamának hallgatóit, hogy a
soronlévő
anyagból
konferenciát
nem 20 án. szombaton, hanem 19 én.
ma
délután
4
órakor fogjuk'
meg artani üzemekben a
megszokott helyen, a többiek részére az
F.pítőipari Technikumban.

Heg jutalmazták

Várhaté időjárás
péntek estig: Ke
vesebb helyen lesz
r,ső, havasesö, az
északi megyékben
és a hegyeken havazás. Megélénkülő nyugati, északnyugatira
forduló
szél. A hőmérsék-

1952
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A mórahalml dolgozók és az AVH
sportkör vasárnap este tartó la meg
évzáró sportünnepélyét
Az ünnepélyen
Hosnyákovlcs Dezső elvlárs
JTSB elnök
ismertette
a
-portolók teljesf.ményét
és
rámutatott
a r r a . hogy azt a nagyszerű
eredményeket, melyekkel a mórahalmiak
a' labdarugó és a sakkcsapat bajnokságot megnyerték és labdarugóik
a
megyei I.
osztályú
bajnokságban
rószt. vehetnek, a párt, az állam és
a közrégi tanács Támogatásának köszönhetik.
A JTSB éremdljazását 34 sportoló
érdemelte ki. A
sportvezetőket
Is
megjutalmazták jó munkájukért. Móraha'om dolgozói örömmel vették tudomásul,
hogy a község
sportolói
nemcsak Járási és megyei,
hanem
Országos viszonylatiban is elismerést
szereztek.
A dijakat a közeégi párttitkár elv-

Szabadsáq:
21-ig).

Déryné.

(december
, .
.

Vörös Csillag: Lammermoori Lucia

(december 20-ig)

...

legjobb

sportolóit

társ adta át a sportolóknak és Ígéretet tett, hogy a községi pártszervezet. a helyt tanáccsal karöltve az
eddiginél is
nagyobb
tftmogatást
n y ú j t a sportkörnek. Neparáczki Maria e'vtárvnö a női sportolók nevé.
ben Ígéretet tett, hogy a termelésben é« a sportban még Jobb eredményeket épnek el
Koczka IEI ván
hadnagy elvtárs hangsúlyozta, hogy
a honvédség és a falusi
sportolók
közötti kapcsolatot még Jobban elmélyítik. A sportolók nevében Cserna László spoi-ttáru tiett fogadalmat,
hogy azokat az eredményeket, amelyet most érlek el. a
Jövőben túlszárnyalják és nemcsak a
termelő
munkában, hanem a sportvonalon is
a r r a törekszenek, hogy
Mórahalom
határmeni"i község Jő hírnevét megtarthassák
J T S B agit. prop.

bizottság

A v a s á r n a p i kötöttfoqásű birkózó c s a p a t b a j n o k s á g r a
készülődik a z o r s z á g hat legjobb c s a p a t a
patok hosszú idő óta szorgalmas előkészü'eteket tartottak és a versenyzők lelkiismeretesen készültek fel ai
veiv-enyre, hogy egyesületük szinei3
méltóan képviselhessék.
A küzdelmeken birkózó sportunk
legjobbját
(Tarr kivételével) olimpikonjaink
is
Indulnak

Vajda Árpád sakkmester előadása

Ma este 6 órai kezdettel dr. Va'JcU
Árpad nemzetközi sakkmester a most
befejeződött,
országos
magyar sakkPÉNTEK
bajnokság tanulságairól t a r t eiőadádite Sz Petőfi klubhelyiségében.
A
sportkörök és sakkszakosztályok ve.
zetői, valamint sportolói az előadálet alig változik.
minél nagyobb számban jelenjeVárható hőmérsékleti értékek az son
nek
meg.
ország területére pénteken
reggel:

Nyugaton és északon 0—mínusz 3,
másutt mmusz 1, plusz 2. délben
országszerte 1—4 fok között. A várhaló napi középhőmérséklet december 19-ón, pénteken az ország egész
területén 4 fok alatt lesz.
MOZI

Kérjük az elvtársak pontos megjelenését.
Er.estijük a politikai gazdasástan szak I. és II. évfolyamának hallgatóik hogy részükre a következő
konferenciát nem 20-án, szombaton
hanem
19-én,
ma délután 4
órakor fogjuk megtartani. Az első
évfolyam részére a Pártoktatás Hazában, a II. évfolyam részére üzemekben a megszokott helyeken, a
többiek részére pedig az Építő pari
Technikumban.
Értesítjük a Párlterténet
első
évfolyam propagandistáit, hogy
a
scron'évő
anyagból
konferenciát
nem 20-án. s*ombaon tartunk, hanem
19-én,
ma
délután 4
óiakor tartjuk a Radnóti gimnáziumban.
Kérjük az elvtársak pontos meg.
jelenésé .
Értesítjük az alapismereti, alapfokú és középfokú propagandista
szeminárium vezetőit, hogy részükre a soronlévő anyaghoz az útmutató megérkezett. Kérjük, hogy
vegyék át a Pártoklatás Háziban.
Agit. Prop. Osztály

Mórahalom

Szombaton délelőtt 11 ós vasárnap
délelőtt 10 órai kezdettel
rendezik
meg a rókurt
tornacsarnokban
az
országos kötöttfogású birkózó csapatbajnokságot A nagyszabású kétnapos verseny méltó befejezése lesz
IDÖJARASJELENTÉS az idénynek. A döntőben Induló csa-

DECEMBER

W.

FEGYELMI ÍTÉLETEK '
A Labdarugó Társadalmi Szövetség
fegyelmi bizottsága a z
alábbi ítéleteket hozta:
Bénák Andor (Szegedi Petőri) 1953
április 30-ig. Veres László (Szegedi
L ' k o m o t v ) 1952
december
3'.-lg.
Kántor Sándor (Hmv. Dózsn)
1953
március 31-ig eltiltva:.

VTSB FELHÍVÁSA

A Megyei Ellenőrző Bizottság
a
YTSB-ben tartbtt
vizsga,latáról
mai
este 6
órakor
értékelést
tart a
\ TSB-ben. A VTSB felhívja a meghívott sporttársakat,
hegy feltétlenül
jelenjenek meg.

1/Mndtn,
DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS V I H A R S A R O K

Három új csapat került be
a megyei I. o labdaruqó bajnokságba

előfizető

Kiadóhivatal

lyett a Szegedi Bástya, a Mórahalmt
— Áruló arc (december 21-ig)
Az előadások fél 6 ée fél 8 órakor Sportkör és a Hmv. Mérleggyár labdarugó csapatat vesznek részit:.
kezdődnek.

A RÁDIÓ MAI MŰSORA:
Oratórium, 22 Hírek,
December 19. péntek
Hangverseny,
2325
KOSSUTH RADIO
zenéjéből.

Este 7 óra: Figaro házassága. (Petőfi bérlet (4).

MUZEUM

Fejlődéstörténeti kiállítás: Móra Fe5 Reggeli zene, 5 30 Hírek.
5.45
renc emlékkiállítás, Fehértó élővilága Asszonyrovat,
Falurádió, 7.05 Hangkiállítás: hétfő kivételével
minden- lemezek. 7.45 8 Levelezők
Jelentik,
8
nap 10 órától este 6 óráiig.
ó r a 05 Hanglemezek, 11.30 Irodalmi
KÖNYVTAR
riport, 11.45 Filmzene, 12 Hírek. 12
Fúvószene, 13 Dalok, 13.30
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási óra 30kettősök.
14.15 Rádióegyüttes.
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél- Operett
15
Úttörő
híradó, 15 30 Balettzene.
előtt 10-től este o-ig, hétfőn 2-tól es- ;5.50 Vonósnégyes,
16.20
Gyermekle 9-lg. Kölcsönzés 12-töi este B iz,
16 30 Úttörő sporthíradó. 16
hétfőn 2-IÖI este 8 ig. Vasárnap nyit- rádió,
óra 45 Orosz nyelvlecke,
17 Hírek,
va 9-1 ül 13 óráig
17 15 Előadás, 17.35 Ajándékműsor,
Somogyi: Délelőtt
10-töl este 7-lg, 17 55 Előadás. 18.10 Dalok
Sztálin(Könyvkölcsönzés: délután 2-től este ról' 19 Hangos újság. 20 Tiz perc
| fl óráig.)
külpolitika'. 20.10 Hangkéoek a béGorkll (Horváth M.-u. 3. MSZT szék- Uekongresszueról, 20 45 Előadás,
21
ház): Hétköznapokon
délelőtt 10-tól
2-tg: délután 3 tói
7-lsKönyvkűl.
i csönzéa,

évre

falinaptárt kap

A megyei I
osztályú
labdarugó
Fáklya, Dokument műsor: Sztálin
nevével épül a világ. — Hegycsúcs ba|nokság küzdelmeibe az NB Il-bo
felkerült
Makói
Ixikomotív,
a kiesett
meghódítása. — Velem ez nem eshet
meg — Vidám
veteményes kert VI, Sz Kender é» Szőreg csapatat he-

SZÍNHÁZ

1953-as

sport. 22.25
Szomszédaink

PETŐFI RÁDIÓ
6 Operarészlet ek. 6.45 Torna,
7
Keringök, 7.35 Dalok, 8.15 Szórakoztató zene, 9.25 AJándékr.iásor,
10
Hírek, 10.10 Gitár, 10.25 Hang'emez,
í o 30 övodácok műsora. 13.50 Gvern.ekridió, 11
Hegedűverseny.
L>
szomszédaink dalaiból, 16 Kö lemén..'.
16.20 Lehér-dalok, 17 Szív kü'tlt. 1
,10 40 Előadás, 17.55 Népi zene. 13
f.ra 45 Mozgalmi dalok,
13.0o Var
f t ' u — egv nóta, 19.35 ?uU-onr.n.t.
sor, 20 Énekkar, 20.15 Spo'-'negyei*
óra. 22 Tánczene.

BELVÁROS VI MSZT SZERVEZET
(Jókai u 4.) ma este 7 órai kezdettel ünnepi előadást rendez. Taqokat
és vendégeket szívesen lát a vezetőség.
FILMPROPAGANDISTAK

figyelmé-

be: ma es e 6 órakor
a Szervező
Irodában értekezletet t a r t u n k
Kérjük az elvtársak pontos megjelenését

N e dobja el
8 TALÁLATOS TOTÓ SZEL.
VÉNYÉT, mert ezúttal még
azzal is heti nyereményben
részesül- Az 50. héten ugyan,s
nem akadt sem 12. sem 11
találatos szelvény! 10 találat
— 4750 FI 9 találat ~ 675
Ft 8 találat = 118 Ft. Góltotó = 910 Ft. Ezúttal a vi.
gaszversenyben a 7 találatos
szelvények Számítanak!

*

tS82. DECEMBER

BÖRKABATJAT most festesse, Javftt a.<».a Csordás
bőrruhakéezltő mesternél, Szent Miklós u. 7.
DÉLMAGYARORSZAG

politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
ZOMBORI

JANOS

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11.
Telefon: 3 5 - 3 5 és 4 0 - 8 0
Kiadóhivatal: Szeged, t-enin-u
Telefon: 3 1 - 1 6 és 3 5 - 0 0

ELŐNYÖS, KÉNYELMES
BJITONSAG&S

I .

Csongrádriiegyei Nyomdalpari
Vállalat, Szeged
vezetői Vincze György -

Felelős

LEGJOBBAN ERTEKESITHETI
//

HANGSZERKEHESKEDELMI
VÁLLALAT

E szegedi fiókjánál, Lenin-utca 3. "

