;

A dolgozók leleplezték
Erdőd! József kulák

s

gaztetteit

Ma nyílik meg
„Boldog gyermekkor" cimü kiállítás
Március 15-ig be kell fejezni
a tavaszi búza vetését

:

_______

aiHiSöutiMsi
A vetőmag gyors beszerzésével vigyük győzelemre
a tavaszi munkák nagy csatáját
' A tavaszi munkák
előkészítéséről és végrehajtásáról
megjelent
minisztertanácsi
határozat
megszabja azokat a feladatokat, amelyeket ezekben a napokban községeink dolgozó parasztságának és a
tanácsoknak végre kell hajtaniok.
E z a határozat fontos fegyver, se.
fittség a fizántás.vetési terv maradéktalan megvalósításához- A rendelet
utasításainak
valóravál'ása
egyet jelent az ország kenyér- és
élelmiszerellátása érdekében
folyó
harc sikerévei. A minisztertanács
határozata tehát
minden
hazáját
szerető becsületes dolgozót ösztönözzön cselekvésre.

tevően a j ó szerencsét várják és az
aszályos
esztendőre
hivatkoznak
Ezek még arra sem gondolnak,
hogy pénzt adjanak össze a vető.
magvásárlásra. Szövetkezeteink egy
része ugyanis nemcsak úgy biztosítja a vetőmagot, hogy a tagok
összeadják a szükséges
mennyiséget, hanem a tsz-tagok pénzzel segítik ki a szövetkezetüket a vetőmagvásárlás érdekében. A
mórahalmi Petőfi-tsz tagjai 4000 forintot gyűjtöttek össze vetómagvásárlösra- Ezek a tszcs-tagok is el tudták volna költeni másra a pénzüket. de' ők inkább azon gondolkodtak, hogy mit kell tenni a gazdag
A mostani száraz, napos idők be- termés érdekében. Mostani igyekvéálltával lejárt a tavaszi munkákra süknek később látják hasznát,
való előkészület ideje. Szántani
és
A társadalmi szervezeteknek,
a
vetni kell!
Legsürgősebb
feladata tömegszervezeteknek is támogatótok
községi
takácsainknak a vetőmag- kell szövetkezeteinket és a dolgozó
hiány gyors megoldása- Tudni való, parasztságot a vetőmag megszerzése
hogy vetni csak akkor lehet, ha van érdekében- Ezen a téren példakép
vetőmag. Éppen ezért
kulcskérdés a makói M N D S Z , amaly
vállalta,
jelenleg a vetőmag biztosítása, ami hogy segít gyűjteni vetőmagot a
több gondot okoz ebben az évben, tsz éknek. Ugyanezt vállalták
a
mint máskor. Elsősorban is azért, makói Béke-szálló dolgozói,
akik
mert tavaly aszályos esztendő volt példamutatóan teljesítik
felajánláés ennek következtében az ellenség saikat.
ezéltébenjhosszáhan azt
híreszteli,
A vetőmag
biztosításáért folyó
hogy a gyengébb termés miatt majd harc élén a pártszervezeteknek és a
ad az állam vetőmagot. E z persze kommunistáknak . kell
haladniok
nem igaz, mert mindenkinek egyé- Először
is a párttagok
érezzenek fe.
nileg kell gondoskodni a szükséges lelösségct
azért, hogy
nem
szabad
vetőmagmennyiségről. Községi
ta- egyetlen
egy talpalatnyi
földnek
nácsaink egyes vezetői, a termelő- sem bevetetlenül
maradnia.
Ha
a
szövetkezetek és a dolgozó parasz- párttagok ég a tanácstagok tétováztok egy része is szájtátiskodva, cso- nak, ez azt jelenti, hogy rossz példát remélve lesik, várják az állami dájukat követve vár az egész falu,
vetőmagot. Elfelejtkeztek a minisz- a termelőszövetkezet — rem halad
tertanács határozatáról, amely kö- a szántás-vetés, A
pártszervezetetelezővé teszi minden dolgozó
pa- ink áítandóan tartsák a kapcsolatot
raszt és tsz-tag számára február a községi tanácsokkal. Községeink,
28-ig a szükséges vetőmag biztosi, ben népszerűsítsék azokat a dolgozó
tását. Az sem merülhet fel, hogy parasztokat, szövetkezeteket,
amenem lehet vetőmagot
beszerezni, lyek jól oldották meg a vetőmag
mert ha valaki szétnéz a piacon, ta- biztosítását.
Pártszervezeteink
a
pasztalhatja, hogy igen is lehet bú- községi tanácsot is ellenőrizzék, hozát, zabot és kukoricát venni. Egyes gyan hajtja végre a minisztertatermelőszövetkezeteink
éppen
a nács
határozatát, A
terméshozam
piacokon vásárolták fel a szüksé- emelése érdekében
ugyanis
a miges vetőmagmennyiséget- A doma. nisztertanács
rendeletét
a
legutolsó
széki Rák óczi-tszcs például a kör- szóig valóra
kell váltani
Ennek ér.
nyékbeli községek piacain eddig öt dekében fontos feladata községi tamázsa kukoricavetőmagot vásárolt. nácsainknak,
hogy
ismertessék
rendszeresen a vetési határidőket;
A vefőmagkölcsönről se feledkezállapítsák meg napról-napra, hol lezenek meg termelőszövetkezeteink.
het megkezdeni a vetést, a szántást.
H a másként nem lehet megszerezni
Jelöljék ki azokat a partos terülea vetőmagot, cseréljék ki terméteket, ahol nincs vadvíz, felszáradt
nyeiket, mert egyik termelőszöveta talaj és meg lehet kezdeni a takezetnek ebből van több, a másikvaszi munkákat. Nem lehet egy por.
nak amabból. Községi tanácsaink fel.
cig sem várakozni, nem lehet gonadata, hogy ezeket a helyi cseréket
dolkozni, mert gyorsan telik az [dő
elősegítseés minden perc késedelem nz araNagy Imre elvtárs,
miniszterel- tásnál sok mázsa veszteséget jenökhelyettes legutóbbi
beszédében lent.
beszámolt arról, hogy a párt 'és az
Döntő ütközetről van tehát
szó
állam
vetőmagcserével
járulhozzá ezekben a napokban — a tavaszi
a dolgozó
parasztság
vetömaggond. munkák csatájának megnyeréséről.
jáüak
megoldásához.
A dolgozó pa- Szilárd harccal, ötletességgel, bátor
rasztok takarmányféleségeket
be- kezdeményezéssel keli mind a vetőmag megszerzését, mind a tavaszi
cserélhetik jóminőségű tavaszibúza
szántás-Vetési munkák
végrehajtó,
vetőmagra a földművesszövetkezetek sát győzelemre vinni. Ne feledkezzék
utján. Akik elmaradtak az őszi- el azonban senki sem az ellenség
búza vetéssel, azok cseretermény- támadásáról. A kulák minden eszért tavaszi búzavetőmagot kapnak. közt felhasznál, hogy akadályozza a
'A termelőszövetkezetek a Termény- tavaszi munkákat és a vetőmag biztosítást. Nem szabad egy percig
forgalmi Vállalat útján cserélhetik
sem hallgatni az ellenség szavára,
be takarmányaikat vetőmagra- Sok ie kell
leplezni
kíméletlenül
és
termelőszövetkezetben elterjedt az a megbüntetni szigorúan,
aki
azt
j ó kezdeményezés, hogy a szövetke- akarja, hogy panagon maradjanak
zeti tagok felesleges takarmányga. földjeink és kevesebb termést arasbonájuk egyrészét beadták a közös- sunk ez évben.
Legyen egész megyénk
közös
be és így segítettek a vetőmiaghlány
ügye a tavaszi munkák maradéktamegoldásán.
lan megvalósítása!
Szélt
Sámuel
Ez azonban nincs így
minden
megyei vetőmag agronórnus,
szövetkezetben. Sok helyen semmi-

Irán

Szovjet
segítseg
töldrengessujtotta
lakosságának

Teherán (TASZSZ). I. V. Szadcsikov, a Szovjetunió iráni nagykövete a Szovjet Vöröskereszt és a
Vörös Félhold Társaság nevében ötszázezer riali nyújtott át Fatemi
jráni külügyminiszternek, az iráni
Vörös Oroszlán és Nap Egyesület
részére, a földrengéssujtotta lakosság megsegítésének céljaira
Fatemi felkérte a szovjet nagykövetet, tolmácsolja a szovjet kormánynak az iráni kormány hálás
köszönetét a segítségért.
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Megkezdődött a magyar szakszervezetek
XVIII. kongresszusa
elvtárs a SZOT elnöke, a Magyar
Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagja nyitotta meg.
Ezután megválasztották a kongresszus
elnökségé'.
Díszelnökül
hatalmas lelkesedéssel, népünk szeretett vezérét Rákosi Má'yás elvtársat választották meg a küldő',
tek s helyükről felállva perceken
át ünnepelték népünk bölcs tani.
tóját.
A kongresszus a
továbbiakban
napirendi javaslatot fogadott
el,
majd Kristóf István, a SZOT főtitkára, a Magyar Dolgozók Pártja
Politikai Bizottságának tagja tartotta meg beszámolóját a magyar
szakszervezeteknek a XVII- kongresszus óta végzett munkájáról és
Harustyák József további feladatáról.

Pénteken délelőtt Budapesten az
EFEDOSZ nagytermében megkezdő,
dött a magyar
szakszervezetek
XVIII. kongresszusa. A kongresz.
szuson 'öbb mint 600 küldött vesz
részt.
A megnyttó ülésen
megjelent
Dobi István elvtárs, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke,
továbbá Apró Antal elvtárs építöanyagipari miniszter. Rónai Sándor
elv'árs az országgyűlés elnöke, a
Magyar Dolgozók Pártja
Politikai
Bizottságának tagjai és a minisztertanács több tagja. Ott voltak a
Szakszervezeti
Világszövetségnek,
a szovjet szakszervezeteknek ás a
többi külföldi
szakszervezeteknek
a magyar szakszervezetek
XVIII.
kongresszusára érkezett küldöttei.
A kongresszust

K r i s t ó f István elvtárs beszéde
Kristóf elvtárs beszéde elején arról beszelt, hogy a kongresszus
olyan nemzetközi helyzetben
ül
össze, amelyet egyfelől az
imperialisták fokozódó háborús aknamunkája, másfelől a béke hívei világmozgalmának erősödése jellemez.
A mi hazánk a békés építőmunka
országa — folytatta
—
Népünk
őszintén óhajtja a békát. Dolgozó
népünk soha egy pillanatra sem feledkezhet meg arrók hogy déli határainkon ott ólálkodik az amerikai
imperialisták legelvetemültebb csatlósa, a hóhér T.ito bandája.
A továbbiakban az elért eredményeket vázolta Kristóf István, rámutatva, hogy
a
szakszervezeti
munka eredményeinek legfőbb forrása az a segítség, amelyet a Magyar Dolgozók Pártja nyújt a szakszervezeteknek.
Ezután így folytatta:
A
magyar
szakszervezetek a
XVII- kongresszus óta jelentős fej.
lődésen mentek keresztül.
Minden fejlődés ellenére meg kell
azonban állapítani, hogy szakszervezeti mozgalmunk elmaradt a népi
demokrácia általános fejlődése mögött.
Kristóf elvtárs ezután arról beszél', hogy a szakszervezetek még
nem eléggé gazdái
a munkaversenynek. A versenymozgalom
fő
hibája a bürokratizmus, a törnegektől való elszakadottság, a ver.
6eny formális szervezése.

senymozgalom feladatait iparáganként, üzemenként
és üzemrészlegenként dolgozzák kl konkréton és
ezzel teszik a versenyt
valóban
ha'ékonnyá.
Ezekben az iparágakban is, mint
mindenütt
a
szakszervezeteknek
küzdeniük kell a
munkafegyelem
megszilárdításáért, mert ez állandó
feladat.
A beszámoló
ezután a Sztaliánov- és újítómozgalom helyzetével
foglalkozott.
Kristóf István ezután rámutatott:
A szakszervezetek versenyszervező
munkájában
igen nagy figyelmet
kell fordítani a takarékosság kér.
dó&ére.
— Szakszervezeteink a versenyszervezés feladatainak csak akkor
tudnak eleget tenni, ha köyekezetesen harcolnak az opportunizmus,
a szociáldemokratizmus minden jelensége ellen, az ú j
szocialista
munkaerkölcs, a munkához való új
szocialista viszony megerősítéséért
— hangoztatta Kristóf elvtárs. —
A
szakszervezeteknek
további
fontos feladata,
hogy többet foglalkozzanak az Iparba
keriüő
új
munkásokkal,
a női munkásokkal
és a fiatalokkal.
Kristóf
Istoán
elvtárs
beszámolója következő részében a szocialista bérpolitika kidolgozásával
és alkalmazásával foglalkozott. Elmondotta,, hogy e téren számos hiba van még a szakszervezetek
munkájában.

A szovjet szakszervezetek . ta— A SZOT és a szakszervezetek
pasztalata — mu'atott rá
Kristóf
elvtárs — azt mutatja, hogy a ver. kö'elesek több segítséget nyújtani

a kollektív szerződések
megkötéséhez és végrehajtásához — hang.
súlyozta a továbbiakban
Kristóf
elv'árs.
A munkavédelemről Szólva a beszámoló hangsúlyozta, hogy a mun.
ka védelme/ a szakszervezétl szervek egyik legfontosabb feladatává
kell tenni.
A beszámoló ezután rátért szakszervezeteink belső helyzetének ismertetésére.
Rámutatott, hogy szakszervezeteink nemzetközi tevékenységüket elsősorban a Szakszervezeti Világszövetség keretében végzik. A Szakszervezeti Világszövetség
kezdettől
fogva a legmesszebbmenően támogatja a Béke Világtanácsot, a béke
világmozgalmat.
A magyar munkásosztályban —
mindenekélőtt a Szovjetunióval való
kapcsolatok kiszélesítése következtében — elmélyült a
Szovjetunió
iránti szeretet és a nagyrabecsülés.
— Fogadjuk meg a pártnak, fogadjuk m e z Rákosi elvtársnak, vezérünknek 'ós
tanítómesterünknek,
hogy megfelelően fogunk élni az.
előliünk álló, szinte korlátlan lehe.
tőségekkel. J ó szakszervezeti munkával, harcosan é s fáradhatatlanul
segítjük a párt törtéiiehhi jelentőségű küzdelmét az ötéves terv végrehajtásáért. a szocializmus
alapjainak lerakásáért, hazánk felvirágoztatásáért, a béke megvédéséért
— fejezte be Kristóf István elvtárs
beszámolóját.
Kristóf István beszéde közben érkezet/ meg Kiss
Árpád
elvtárs,
könnyűipari miniszter, Friss István
elvtárs, a Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetőségének tagja.
A szünet utáni ülésen résztvett
dolgozó „épünk szeretett vezetője
Rákosi Mátyás elvtárs, a Magyar
Dolgozók Pártja főtitkára, a minisztertanács elnöke, valamint Gero
Ernő elvtárs, a minisztertanács elnökhelyettese. A kongresszus részvevői hatalmas lelkesedéssel fogadták dolgozó népünk bölqs vezérét.
Az elnöklő Harustyák József elvtárs
a kongresszus nevében köszöntötte
az elnökségben
helyet
foglaló
Rákosi Mátyás és Gerő Ernő elvtársakat, s a kongresszus részvevői
újból hosszasan ünnepelték a magyar nép szeretett vezetőjét.
Eljöttek a kongresszusra Zsoflnyecz Mihály elvtárs, a kohászati
minisztérium vezetésével megbízott
középgépipari miniszter és Czottner
Sándor elvtárs, bánya- és energiaügyi miniszter is.

Gerő Ernő elvtárs beszéde

Harustyák József ezután bejelentette. hogy Gerő Ernő elvtárs kívánja üdvözölni a
kongresszust.
Gerő Ernő elvtárs beszédében a következőket mondotta:
— Tisztelt Kongresszus! Elvtársak! A Magyar Dolgozók
Pártja
Központi Vezetőségének
nevében
harcos kommunista üdvözlettel köszöntöm a magyar szakszervezetek
X V I I I . kongresszusát, s a szakszer,
vezetek kongresszusa útján a magyar szerveze/ dolgozók több mitit
másfélmilliós hadseregét!
Elvtársak! Népgazdaságunk, hazánk ipara és mezőgazdasága, országunk közlekedése, szociális és
kulturális intézményeink
hatalmas
fejlődésen mentek .keresztül azóta,
amióta szabad
ország
lettünk,
amióta — a nagy Sztálin parancsát
megvalósítva — a dicsőséges szovjet hadsereg leverte népünk kezéről
a fasiszta reakció bilincseit- Az elmúlt évben, 1952_b?n hazánk egész
C s a n g k a i s e k i s i a bandák
ipari termelésének értéke 253 százaléka volt az 1938. évinek, gyárg a r á z d á l k o d á s a Burmában
iparunk pedig háromszor
annyit
termelt, mint a második világháSangháj (TASZSZ).
Rangunból ború előtt. 1952-ben kereken kétérkezett jelentések szerint a csang- szerte volt nagyobb iparunk termekaisekista bandák folytatják táma- lésének értéke, mint 1949-ben. a
sikeresen megvalósított
hároméves
dásaikat a burmai városok ellen:
terv utolsó esztendeiében. Ezek sze.
fosztogatnak,
erőszakoskodnak és rint: iparunk termelése rövid három
gyilkolnak- A
kuomi n t a ng-toa ndák esztendő leforgása alatt megdupláa legmodernebb amerikai
fegyve- zódott.
rekkel vannak felszerélve.
Szédületes iramú
fejlődés
ez,

nem ismerhetett semmiféle tőkés
ország gazdasága sem.
Ez a rendkivitt gyors fejlődés —
ipari termelésünk értékének megduplázódása három év leforgása
alatt — mindenné! kézzel foghatóbban bizonyítja szocializmust
építő
népi demokratikus rendünk fölényét
a tókés gazdasági rend felett.
Bizonyítja,
milyen
grandiózus
teljesítményekre képes egy szabad
ország népe, amelyet
forradalmi
pártja
Marx-Engeis-Lsnin-Sztálin
útján vezet, s amely ország a kom.
munizmust diadalmasan építő Szovjetunió önzetlen baráU segítségére
támaszkodik és a Szovjetunióval,
valamint a népi demokratikus országokkal való
tervszerű
együttműködés és kölcsönös segítés politikáját valósítja meg!

igen gyors ütemben fejlődik. A mi
országunk fényesen bizonyítja ennek a tételnek az igazságát.

Magyarország
ipari ország
Az ipar gyorsütemű
fejlődése
együtt járt az iparban foglalkoztatottak
számának
nagymértékű
emelkedésével. Iparunkban 1952-ben
36 százalékkal többen voltak foglalkoztatva, mint 1938-ban. Ez évben az
iparban
foglalkoztatottakszáma jelentékenyen
tovább fog
emelkedni s el fogja érni az egymillió főt. A munkások és alkalmazottak száma
egész
népgazdaságunkban 1938-hoz képest kereken
40 százalékkal növekedett s ennél
ookkaLsokkal
nagyobb
mértékben
nőtt a foglalkoztatott
értelmiségi
dolgozók száma.

Fénye® bizonyítéka ez a szédületes fejlődés a Szovjeiunió által a
Ez évben az összes munkások és
népi .demokráciáknak nyújtót/ gaz- alkalmazottak száma
népgazdasádasági — műszaki segítség rendkí- gunkban eléri a kétmillió 400 ezer
vüli hathatos-ágáról
szóló sztálini főt. Hatalmas szám ez a kilenc és
tétel igazának: „ . . . E g y e t l e n kapi. félmillió
lakosú
Magyarországon.
tnlista ország sem tudna a népi de- Magyarország nem
mezőgazdasági
mokratikus országoknak olyan igazi ország, nem
elmaradott
ország
és magas műszaki szinvonalú segít- öbbé, hanem ipari ország.
séget nyújtani — mondja
Sztálin
Elvtársak! M é z alig három-négy
elv'-'árs —, amilyet a
Szovjetunió
nyuji nekik. Nemcsak arról van esztendő telt el csak azóta, hogi>
szó, hogy ez a segítség n lehető hazánkban végleg megszűnt a mun"
oly
sokat
legolcsóbb és műszakilag elsőrendű. kahélküliség, melytől
Elsősorban arról van szó. hogy en- szenvedtek a régi nagytőkés-nagynek az együttműködésnek alapja a birtokos Magyarország dolgozó tökölcsönös segítésnek és a közös gaz- megei. De ezalatt! a három-négj
Burma közvéleménye erélyes in- melyhez foghatót nemcsak Magyar, dasági fellendülés elérésének őszinte esztendő alatt olyan hatalmasa; lén
megszoktuk
eredmény
az, hogy jtünk előre, annyira
tézkedéseket követel a kormánytól országon nem ismert egész törté- vágya. Az
országokban
az ipar
nelme folyamán, de nem ismert, ezekben az
a kuomintang-bandák ejlen,
(Folyla'ás « 2, ( A f a f f i
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Az
eddig
elért
eredmények
azonban semmiképpen 6em
veze'.
hetnek bennünke' arra a téves lővetkezletesre.
hogy
szakszervezeti mozgalmunkban,
szakszerve,
zeteink munkájában nem volnának
Igen komoly
hiányosságok.
Do'.
gozó népünk,
munkásosztályunk,
pártunk sokkal többet vár
szakNépgazdaságunkkal,
munkásosz- szervezeteinktől,
mint
ame1, lyii
tályunkkal, értelmiségünkkel együtt eddig tettek. Azt várjuk srnWerfejlődött, izmosodott szakszervezeti vcreteinktől, hogy még
követkem o z g a l m u n k is A
régi
s?akmai zetesebben
és
eredményeseoben
alarmn felépült, szinte céh-jellrgű mozgósítsák a dolgozókat a téi-eeszakszervezetek helyébe
a szocialési tervek teljesítésére és 'ültei
lista építés korszakának megfelelő
jesítésérel Hogy az eddiginél job.
iparági szervezetek léptek.
Szak
ban, eredményesebben
szetvezzék
szervezeteink kivették
részüket
a
a szocialista munkaversenyt, a Sz'a.
szocializmus építéséből.
hánov-mozgalmntl Hogy még
kó
Mozgósították ős
mozgósítják a ve'kezetesebben küzdjenek a mun'dolgozó tömegeket a népgazdasági kafegyelem
megszilárdi'á/áért 1
'ervek teljesítésére é«
túlteljesí- Hogy valóban
a szocializmus, a
tésére!
Szervezik
a
szocialista
kommunizmus
iskolái
legyen k !
munkaversenyt. a
Sz'ahánov-moz.
Hogv szívós munkával
megszergalmat!
vezzék a még szervezetlen
munalkalmazottakat! Hogy
Hatalmas eredményeinkben, ipa- kásokat és
runk, közlekedésünk,
népgazdasá- ál'andóan segítsenek emelni a dolgunk
gyorsütemű
fejlödcsében. gozók 6zakmai tudását és á 'alános
állhatatos
küzösszes sikereinkben
kétségtelenül kul'úráját! Hogy
folytassanak a dolgozok
része van szakszervezett
tn'.zgai. delme'
urunknak, szakszervezeteink mun- jogos érdekeiért, a kollektív szerződés meg'artásáértl Hogy éberen
kájának Is!
sorai
A magyar szakszervezetek
any- őrködjenek a munkásosztály
nyiban és olyan mértékben voltak nak egysége felett, vegyenek észár.
képesek hozzájárulni hazánk
fel- re, leplezzenek le, 'egyenek
emelkedéséhez,
eredményeinkhez, talma'lanná minden ellenséges besoraiba
amennyiben és amilyen mértekben hato'ást a munkásosztály
eréllyel és
ízi.
híven és
következetesen
valós', s kérlelhe'e'len
szicitldetólták meg a
Magyar
Dolgozók vóssággal küzdjenek a
a
Pártjának poli'ikai
irányvonalát! mokrafzmus. a klerikáttzmus.
és
Amilyen
mértékben
erősítették cionizmus, a kozmopolitizmus
id-oiógiai
kapcsolataikat a dolgozó tömegek- nrinden más ellenséges
kel, küzdöttek a
termeiégi
terv és politikai befolyás ellen a *zakmunkásoszteljesítéséért, yédték
a
dolgozók szervezetekben, s a
szilárd, mindenre
jogos érdekeit, ápolták
és teilssz- tályban! Hogy
vilá'e'íék a proletár
Internacionaliz- elszánt harcosai legyenek a
béketábornak,
mely.
mus és a hazafiság szent
eszméit, got álfogó
hatalmas
Szovjetentó
elmélyítették a dolgozókban a sze- nek élén «
retete' • Szovjetunió irán', küz- halad s melyet nagy tanítónk, Sríá
döttek a béke frontján nz itnpcria. lin elv'árs lángesze vezéreli
lista háborús gyújtogatok ellen!
hogy nőpl demokratikus országunk,
ban nincsen munkanélküliség, hogy
sokaknak úgy
tűnik, mintha
a
munkanélküliség szörnyű
nyomora
és létbizonytalansága
legalább
is
•egy évszázaddal ezelőtt szűnt volna
m e g hazánkban!

Legfontosabb feladataink
' Szakszervezeteinknek
mindenekMőtt az ezévi népgazdasági terv maradéktalan megvalósításáért és túlteljesítéséért kell mozgósítaniuk a
dolgozókat. Mindent el kell követniük, hogy április 4.re, hazánk felszabadításának évfordulójára,
népünk és országunk legnagyobb ünnepére felszámoljuk a lemaradást,
emely az év elején a termelésben
több
területen
mutatkozik.
Szakszervezeteinknek és
szakszervezeti vezetőinknek szem előtt ':cH
tartanlok
én munkájukban figyelembe kell venniök, hogy ezévi népgazdasági
tervünk
teljesítése
öt
a h p ve ta feltétel biztosításán
múlik:

szorgalmas megművelése nehéz, de
teljesen reális, megvalósítható
fel.
idat. Ennek a feladatnak megvalósítása gépállomásaink
ég
éjiami
gazdaságaink dolgozói, termelő zővetkezc'eink
tagjai
és egyén leg
gazdálkodó parasztságunk
számára
nemcsak kötelesség, hanem egyben
becsület és dicsőség dolga i s !
— A szakszervezetekre, amelyek
kebelébe tartozik a
MEDOSZ,
a
tavaszi munkák időben és
jóminő.
-égben való elvégzése terén igen komoly feladat vár é« rájuk
igen
nagy felelősség hárul.
— Tisztelt Kongresszus!
Elvtársak!
Országunk,
népgazdaságunk
tejlődése nyolc év óta, hazánknak a
kési Szovjet Hadsereg által történt
te!s7,abadítása óta töretlenül felfelé
ívelő vonalat mutat. De most nem
arról van sző, nem arra van szükség, hogy megnyugodjunk habárainkon s átadjuk magunkat az önelé.
gültség káros és veszedelmes hangulatának!
— Most a figyelmei az év eleji
lemaradásra és az átmeneti nehézségekre kell összpontosítanunk! Most
mindenekelőtt az szükséges,
hogy
gyorsan, szervezetten kijavítsuk
a
hibákat, felszámoljuk a kezdett ]e.
maradást — amelynek felszámolását egyébként m á r elkezdtük — biztosítsuk népgazdasági terveink teljesítését, ami az átmeneti nehézségek kiküszöbölésének e a dolgozó
tömegek további életszínvonalemel.
kedésének egyetlen szilárd, alapja
szocializmust épíiő országunkban
— A szakszervezetek f ő feladata
most és a továbbiakban: a terv
teljesítésének megszervezése, a munkaverseny, a
Sztahánov-mozgalom
kifejlesztése, kiszélesítése és elmélyítése a munkafegyelem megszilárdítása

révén.

4. Biztosítanunk kell minden kö— Ezt a feladató', amely egyben
rülmények között nagy beruházása- a béke megvédéséért folytatott har.
ink
tervszerinti
megvalósítását! cunk alapvető kérdése is, a magyar
Olyan
gigantikus
építkezésekét, szakszervezetek nagy pártunk, a
mint a Sztálin Vasmű és Sztálin, Magyar Dolgozók Pártja biztos veváros, mint a diósgyőri
kohászati zetésével meg tudják és kétségteleüzem újjáalakítása, m i n t a K o m l ó nül meg is fogják oldanil
új bányaváros és üzemei, mint
a
— Éljen a magyar gzakszerveze.
földalatti gyorsvasút, mint Kazinc- tek X V I I I . kongresszusa!
barcika, az inotai kooperáció, a' ti.
— Éljen
népünk
győzelmeinek
sznlöki öntözőrendszer, stb.
szervezője,
a
Magyar
Dolgozók
Ez elvtársak nehéz, de teljesen P á r t j a !

reális, megvalósítható feladat.
E
— Éljen soká és vezessen bennehéz feladat megvalósítása építőnünket győzelemről.győzelemre némunkásaink, technikusaink, műszaki
pünk szeretett vezére, a mi drága
1. Be kell hoznunk a lemaradást értelmiségünk, egész
munkásosztáM széntermelés tervének teljesítésé- lyunk számára becsület és dicsőség Rákosi elvtársunk!
nél, Minden
körü'mények
közii't.
— Üdv és dicsőség legigazibb bamaradék nélkül teljesítenünk kell a dolga!
rátunknak,
bölcs
tanítónknak, a
széntermelés ezévi tervit, ami nzt
5. Maradéktalanul és időben el
jelenti,
hogy
széntermelésünket kell végeznünk a tavaszi mezőgaz. béke és az emberi haladás zászló,
vivőjének, a nagy Sztálinnak!
egyetlen év alatt
24
százalékkal
kei! növelnünk és szénbányászaink- daságl munkákat: a még hátralévő
Gerő Ernőnek, a minisztertanács
nak 23.5 millió tonna szenet kell ad- szántást, a tavaszi vetést, a növénynevében
ápolást t Sokkal jobban és szerve, elnökhelyettesének a párt
niok az országnak.
konzettebben kell ezen a tavaszon dol- mondott üdvözlő beszédét a
E z elvtársak nehéz, de megváló,
gozni
a
földeken
azért
is,
mert
gresszus
tagjai
többször
is
mega
e f s t ő fe'adatl E feladói megvalósítása szénbányászaink, műszaki ér- tavalyi rendkívül mostoha időjárás újuló, viharos tapssal fogadták és
telmiségünk,
egész
munkásosztá- következményeit kell szorgalmasabb, percekig tnrfó ]e!ko„s ünneplésben
lyunk számára becsület és dicsőség jobb, szervezettebb, fegye]mezét'ebb részesítették a béke és az emberi
dolga!
munkával felszámo'nunk s
ilymó- haladás zászlóvivőjét a nagy Sztá.
2. Be kell hoznunk a lemaradást don biztosítanunk kell népünk za. lint és a magyar nép szereteti .-e.
könya vaskohászit tervének feljesf&é. vártaién ellátását, valamint
zérét, Rákosi Mátyás elvtársai
nyers,
nél! Minden
körülmények
között, nyű- és élelmiszeriparunk
Haru.s'yák József a
kongresszus
maradék nélkül teljesítenünk kell n anyagellátását! A tavaszi mezőenzköszönetét
fejezte
ki
az
üdvözlő
be
daságl
munkák
időben
és
j
ő
minő.
vaskohászat ezévi tervét, ami azt Jc.
ségbon
való
elvégzése,
az
össze]
el
szédért
és
mcgnyit
0 t:o a vitát Kris
lenti, hogy acél-nyersvas
termelémulasztottak maradéktalan pótlása* tóf István elvtárs referátuma
fe
sünket egy év ata't 44 százalékkal,
minden
talpalatnyi
föld
gondos, lett.
martin-acél termelésünket 17 százalékkal, e'bktroacél
termelésünket
28 százalékkal, hengereltnek terme,
lésünket pedig 15.6 százalékkal kell
növelnünk!

Rövid

külpolitikai

E z nehéz, de megvalósítható felBerlin
(MTI).
A Nemzetközi N ő .
e'őkészítéadati E nehéz feladat megvalósítá- nap megünneplésének
nyugatnémetországi
sa kohászaink ás egész munkásosz- séie a'akito't
felszólította
Nyugattályunk számára becsület és dicső- bizottság
Németország
asszonyai' és leáség kérdése!
3. Teljesítenünk kel! minden kö. nyait, hogy március 8., n Nemzet,
fokozzák
rü'mények között és maradék nél- közi Nőnap tiszteletére
bátör
harcukat
a
békéért
és
Nékül export-kötelezc'bségcin'.tct, mert
metország
újraegyesítéséért.
ez egyik alapvető feltétele
annak,
Montevidco
(TASZSZ).
Az .,Eshogy iparunkat
nyersanyaggal elláihassuk s nagy építkezéseink szá- pana DemocHilica" cfmű lap számára olyan ipari fel /ereiíst, gépe- mos jelentést közöl a spanyol ifjúket biztosítsunk, amelyeket
itthon
még nein tudunk gyártani. Exportkötcljzct.flégelnk mrradékta'an tel.
jesft'se m'ndeneke'.őtt
kohászatunkon cs gépgyártásunkon múlik,
E z nehéz, de teljesen reális felóda'. E mhéz, de reália
feladat
megvalósítása Itaemeink munkássá.
f á n a k s mindenakclc t
vasipari
munkí.sságénnk cs míVzak! értelmiségénak, do egész
munkásosztáJyunkmak is becsületbeli ügyel

hírek
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a DISZ

tagság

munkájáért

F a r k a s M i h á l y elvtárs a D I S Z
első országos értekezletén a D I S Z
egyetemeken és főiskolákon végzett
munkáját elemezve rámutatott arra,
h 0 g y : JlarcOs
DISZ.szervezetek
ki,
alakítása,
az egyetemeken
és
főiskolákon
egyetemi
ifjúságunk
nevetése,
egészséges
fejlődése
biztosításának
ma döntő feltétele*
Az ú j értelmiség szocialista szellemben való neveléséhez politikailag
megbízható,
szakmailag kiválóan képzett káderek kikovácsojásához az egyeteme,
ken a párt vezetése alatt álló szi.
á r á ellenség elleni harcban megaL

emelise
Harco«sá, áld 0 zatvál latévá
kell nevelni az egyetemi fiatalokat,
olyanokká, akik gyűlölik az ellen,
séget éa forrón szeretik dolgozo népünket. Nevelőmunkánk akkor lesz
igazán'
eredményes,
ha
minden
DISZ-'ag vezérelvé teezi sajátmaga számára Farkas elvtárs útmutatását; „Páitwlxrt,
szeretett
zűrünket,
Rákosi
elvtársat
tűzön
vízen
át követni,
ez wut o magyar
ifjúság
legszentebb
feladata".
H a ezt elérjük, akkor a D I S Z valóban a p á r t
legiobh segédcsapata lesz.
DISZ-tagságunk
D l S ^ g s a g u n x aktivizálása s z ő .

kihasználásával
megnövekszik
DISZ ütőképessége,
harci
ereje.
Ennek az erőforrásnak
felhasználásával tudjuk csak jól
mregoldani
feladatainkat, s ugyan csak
ezzel
'udjűk fokozatosan felszámolni formális DlSZ-tagságo'. Ezért a
most
m é g DISZ-munkát nem végző, kevósbbé öntudatos DlSZ-tagokat be
kel! vonni a párthalároza'ok végrehajtásának munkájába. Ezze] kell
kezdenünk a formális DISZ-tagság;
megszüntetéséről
szóló
határozat
végrehajtását. Ezen a téren
már
vannak kezdett eredmények.
Benk ö Akos II. évfolyam
orosz szakos hallgató, Fleischmann
-József
III. évfolyam
joghallgató, Maró'i
Imre. I. évfolyam biológus a muta
A DISZ-lago*
egyréazének évben
egyáltalában
alig
vagy
passzivitásáért felolősek DISZ-szer. nem végeztek DISZ-munkát s most
vezeteink is, amennyiben nem fog- I a i a pszervezoteln,k
leglelkesebb
lalkoztak ezekkel a tagokkal E fo. funkcionáriusai közé
tartoznak. A
gyatókosság igen komolyan éreztette határozat végrehajtása során
et
hatását, egyrészt a funkcionáriusok k € u érnünk azté hogy a DlSZ-'agt L o-1, a ! t C /. r.
TY15 crPcvf abban,
fthhnn, ság
_ teljes
1 1 egészében
_ ; .... '1 aktív é»„a lell—l
túlterheltségében,
másrészt
hogy a politikai nevelömunka nem kes legyen. Ennek érdekében meg
terjedhetett ki az egész tagságra. kell találnunk a helyes
módszereEnnek következtében a D I S Z tekin- ket arra, hogy a tagságot
feladatélye, tömegbefojyása nem növeke. tokkal.
DISZ-rnegbíza'ásokkal lásdett a feladatok nagyságával pár- suk el .
huzamosan, hanem
lemaradt.
A
A kádermunka
területén
sincs
D I S Z egészséges fejlődésének biz- minden rendben egyetemi
DISZtosítása, a megnövekedett feladatok szervezeteinknéi.
A
kádarinunka
szükségszerűséggé 'ették a
probié. hiányosságai viszont
felvetik
a
ma napirendre tűzését. I g y szüle- vezetés és
el'enőrzés
területén
tett meg a D I S Z első országos ér- meglévő hibákat. Láthatjuk tehá'.
tekezletének formális
DISZ-tagság bogy a formális DISZ-tagság megmegszüntetéséről szóló
határozata, szüntetése nemvalrmi
rcszortmunmoly a következőképpen szabja meg ka, hanem szorara összefügg
az
n
feladatainkat: Jlcg
kell
szw.tetni egérz DISZ-munkn
mogjnvításával
az egyetemeken
és
lcözépiskolúk'Mn s csakis így oldható meg.
a DISZ tagság
formális
jellegét...
A formait*
DISZ-tagság megTudatosítani
kell, hogy
a
DISZ.
eszköze
az
tagság
önkéntes
és hogy
a
párt szüntetésének másik
javíthaifjúsági
szövetségének
lenni
meg- osztályidegen elemek, a
tiszteltetés,
amit
bccsvlct's
tanu- tatlan lógósek kizárása a szövetséFarkas elvtárs ú'mutstálással
és munkával
kell
kiérdemel- günkből.
egyetemistáink
beni. A jövőben
a tanulóifjúság
kö- eai nyomán
támaszkodva.
zött meg kell szüntetni
a
tagfelvé. csületes többségére
tel formális
voltát
—
szövetségünk- — ,,...
kell megvívnunk
a
csatát
be a dolgozni
cs tanulni
vágyó
fia- a reakciós
kisebbség
e'len."
Kérlel,
talokat
kell felvenni.
Ugyanakkor hetetlen harcot kell fo'ytataunk az
fokozatosan
feltétlenül
körül(ila?tő olyan elemek e'len, m'-nt a nihilisés egyéni
elbírálás
alapján
ki kell ta kulák Cseri Zo'tán, az e'lenforzárni
a javíthatatlan
lógósokat,
— radVmár Vizsnyai stb. Az
eltáakiknél
semmit
sem használ
pár. volítás azonban
önmagában véve
tunk
és szövetségünk
türelmes
ne nem elég. Fel kell használni
ezt
velőmunkája
és figyelmeztetése",
E is a tagság legszélesebb
rétege'határozat
igen
nagy
lelkesedést nek aktivizálására, be kell
vonni
váltott k j D I S Z tagságunk becsüle- a fiatalokat n kizárási
taggyűlétesen dolgozó többségénél és
külö. sek e'ókészítésébe.
nősen
funkcionáriusainknál.
Nem
A Harmadik döntó eszköz a forszabad azonban elhallgatnunk a ha
mális DIS7-tagság
megbüntetésétározrttal kapcsolatos~helytc|en né- ben a
tagfelvételek
formí'isságázsteket
sem.
Funkcionárius;ink a-ik megs-ür-tetere és r r n o k
tudaönegyrősze ugyanis abban lát;a a ha tcsitása, heray a DISZ-tagság
tűrozat lényegét, hogy sorozatos ki. kéntes, a DISZ tagjának lenni m"gamit
be- s 'le.
zárásokat kell végrehajtani
Sokan
tettetés,
—
és munkával
kei, kiszinte tagrevizióra gondoltak. E z a les tano'á'sal
érdemelni."
nézet káros.
Ox
e mondott
eszközök
ter.
N e m c s a k a kizárásokkal tudjuk
megszüntetni a formális DÍSZ-tag- mészctcSűn csak együ'teren eradságot. sőt nem is ez a határoaat lé- ínényczik a formálta DISZ-tagsig
nyege.
A
formális
DlSZ.ta-ság megszíintetécót. Hogy ezt a fe'adafunkmegszüntetésének legfőbb eszköze a tó' jől megtudjuk oldani,
tégfőbb
kötelessége,
D I S Z munkájának mrgiavítási. E z cionáriu'airJc
azt jelenti, hogy DISZ-B?ervezete- hogy az egyetemi pártszervezetek
Inknek harcba kell. indulói a párl irányítóm melleit a formális D1S7Központi
Vezetőségének
június tagságtél szótó
határozat
a!"nos
79 i, a Politikai Btaotteág novern. ' ismeretében
moz-ó^ítsik a
DISZ
r
heri, valamint a D I S Z első ors'ágos ta «A-tét a párthatározatok
végreTtekezleíe határozatának mara 'ék- hajtására.
•alan v ' g r e h a j t á s : ' 1 E határa
mok
Sulcf Béla
fő tartalma
a paklikat
nevclömun.
Egyetemi és Fótekolil DISZka tartalmi,
eszmei
színvonalának
Bizo'tság Szervezőtitkára
vezetőkre van szükség.
Mindezek a követelmények azonban még egyetemeink nagy részénél
nincsenek meg teljesen. Dénes elvtárs, a D I S Z főtitkára mutatott rá,
hogy egyetemi
DlSZ-szervezcttrink
gyenge munkájának egyik oka, hogy
a középiskolákban a DISZ-hez való
tartozás sok esetben formális. E z a
megállapítás
vonatkozik a szegedi
egyetemek és főiskolák
területére
is A mi egyetemistáink közt is sok
még a formális D I S Z tag. Vannak
olyan
DISZ.tagj.sink,
akik
egy,
vagy több éve egyetemisták, de még
egyetlen
DISZ-rendezvényen
sem
szólaltak fel, vagy esetleg részt sem
vettek e rendezvények nagyrészén.

talok harcolnak a Frnnco-retidezei
és amerikai
pártfogió ellen.
Párizs (TASZSZ).
A ,.1'Humanité"
közölte a német kérdés békés megoldásáért küzdő francia
bizottság
felhívását. A bizot!ság
rámutat,
hogy a bonni és
párizsi háhi rús
szerződések
ratifikálása
Németország
végleges
kettészakí'áfát
és a további fegyverkezési
versenyt jetentené. Ez ú j
világháború
veszélyét rc'tl
magában. A
biBécs (TASZSZ).
A Szakszervezeti' a háborúé különszerződés ellen, a
zottság ezért
felhívja a
francia
• sag tragikus helyzetéről.
Végrehajtó
Bi- békeszerződés
megkötésééi', ' a
n£mzrtgyülé* tagja't. hogy
6za- Világezövetség
Franco. a 6panyol nép
hóhéra.
zott&ágának február
2tí-l delelöt'i dolgozók
életszínvonatának ' e m e .
folytaiódotl n vita
Louis ( léséért vívott harcban.
éhínségre és nyomorúságra
"élte varzarak az úgynevezett „európai ülésén
ra. Saittarvt beszámolója felett.
az ifjúságot. A börtönök te!e van- hadseregről" szóló egyezmény
Ezután Liu C3Írng-Seng, a Kínai
Herbert Wrur.ke. a Szabad
Né-! Szakszervezeti Szövetség
képvisetifikálása ellen.
A bizottság
fel
nak fiatal hazafiakkal.
met Szakszervezeti Szövetség
©'- lője elmondotta,
hogy
19j/-ben
férfit
és nöke hangsúlyozta, hogy
A tap rámutat nrru, hogy a Spa- szó'ít minden francia
Nyugaté 1949-hez
' — "
viszonyítva a kínai
mun.
eg- Németországban több mint két és kasok bére 60—120
nyolországban
dühöngö
fasiszta tiót. vesse l?.!ba erejét, hogv
Százatékkal
megszerveztenor nem törte meg
a spanyol | akadályozza a bonni és párizs' sner félmillió teljes, továbbá egvmillió n ő " . Az üzemekben
iészleges munkanélküli van. A to- ték a
munkavédelmet.
Csupán
, fiatalság harci szellemé'.
A >yá- téciósek ratifikálásé', mert ® szer- vábbiakban
rámutatot', hogy
a 195"-+en több, mint 590 -ezsr mun.
rakbnn és üzemekben dolgozó
if- ződésak — mint a felhívás bang- Srahí'd Német Szakszervezett Szö- i kás költözött újonnan épül' házba"
ijúmunkások, a fa'usi és tanuló If-j súlyozza
—.
..szerencsé'leusébe vétség m'nden
segítséget
megad
A kínai szakszervezetek
körül
Nyugat.Néme'ország
munkásainak I belül tízmillió
tagol
számlálnak"
ijúság, a katonának besorozott fia-1 dönthetik Franciaországot,"

A Szakszervezeti Vílégszave-ség
Véqrefiai'ó Bizo tacguna i
február
dé e ölti ói ése
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Az Újszeged! l i e n d e r g y á r m ű v e z e t ő i
az á p r i l i s 4-i f e l a j á n l á s o k teljesítéséért
A z Újszegedi Kender- és Lenszövő
Vftha.at dolgozói áprili s 4, tiszteletére szavuka- adták, hogy termelési tervük 100 százalékos végrehajtása mellett negyedévi készszövet tervüket cikkcsopor onk nt 98
százalékra teljesítik. Biztosítják a
termelés
dekádonkinti
ütemességé'hogy még több szövetet készítsenek
a dolgozó nép számára.
A termelékenység egyenletes emelkedése, a munkásoknak
nyáj andó
nrgyobb szakmai
segílség érdekéhen a művezetők versenyben vannak
egymással. \
verseny eredményeit
tíz naponként értékelik. A legutóbbi eredmények
szerint Pálfi Péter,
az 5-ös szövőparti művezetője korült az élre. Ossz vetéstervét 118.9
százalékra, egy gépre csőt
pedig
112-5 százalékra teljesítette.
Pálfi elvtárs helyes
munkabeosztással dolgozik.
Már jóval a műszakkezdés előtt ott látható a gépek
között. Alaposan megvizsgálja a gépeket és a szövőnőket is figyelmezheti, ha valami rendellenességet észlel. Minden esetben

választ

kapnak.

Pálfi

elvtárs

O i o s z nyelvoktatás e g y e t e m e nken

har-

elvtárs a fonal rossz minőségére hicol azért, hogy a dolgozók április vatkozik, s a szövőnők gyakorlat4 re t e l fogadalmukat minél eiőbb lanságát is hangoztatja- Bizonyos,
tejesítsék.
hogy vannak nehézségek, amelyekkel számolnia kell a művezetőnek.
A 4-es szövőcsoport szalmazsákA kevésbé gyakorlott
szövőnőknek
szövetet készít Héger Ferenc művezető irányítja
munkájukat.
Az többször meg kell mutatni a gép
utóbbi tíz napi tervüket
átlagosan kezelését és az anyag befűzését ís.
115.4 százalékra teljesítették.
Ko- Nagyobb nevelőmunkára van szükség, amit Kovács Imre elvtárs edpasz Rózsa. Katona Piroska, Luteránus Józsefné, akik a legjobbjai dig elhanyagolt. A termelésben mutatkozó lemaradás igazi okát
Koa csoportnak, „aponta 170 ezer vetést csinálnak, ö k is, de a csoport vács elvtárs keresse meg

többi gépesei is túlteljesítik normásaját munkájában.
jukat. Héger Ferenc biztosítja számukra a gépek j ó karbantartásával
Az a művezető, aki
nem képezi
a termelőmunka
zavartalanságát
magát szakmailag és aki nem olvas
Igyekszik minél
rendszeresen szovjet
és
magyar
szakkönyveket, nem tud kellő sejobban megismerni a gépeket, gítséget nyújtani dolgozótársainak.
j ó szakmunkás,
hogy megelőzze a hibákat. Szak- Kovács művezető
mailag állandóan képezi magát és de nem szabad azt hinnie, hogy edezáltal több segítséget ad szövői- digi tudása elegendő. Állandóan töA
nek Az április 4-re tett felajánlá- kéletesítenie kell tapasztalatait
sok teljesítése érdekében
fokozot- partijában több olyan dolgozó van,
és
Kovács
tabb gondossággal figyeli géppark- mint Daróczi K l á r a
dolgoznék
ját. hogy «z esetleges
géphibák Pálné, akik rövid ideje
gyors kijavításával
a
legalacso- az üzemben 'és minden igyekezetükidejében gondoskodik
nyabbra csökkentse az állásidőt.
kel a többtermelésért harcolnak, de
arról, hogy a legkisebb csavarlazumégsem
érik cl m i n d i g a 100 száA z Üjszegedi Kender, és Lenlást is helyrehozzák.
Ha valamezalékot. Ezeknek
a
munkásoknak
szövőben
azonban
nem
mindlen
műlyik gépen
lánehengerosere
vagy
alaposabb szaktudást kell szereznivezető
tesz
meg
mindent
a
do'goszerelés van,
akkor a
szükséges
ük, segíteni kell őket. hogy naszerszámokat és a lánchengert előre zek vál'alásainak teljesítése érdeké,
ponta teljesítsék normájukat, a köodakészíti, hogy
minél
kevesebb ben. Különböző nehézségekre hivatzelgő felsznbadmás ünnepére adott
termeléskiesés legyen. A minőségre kozva igyekszik elhárítani a felelősszavukat teljesítsék. Kovács elvtárs,
is nagy gondot fordít. A j ó minő- séget magáról Kovács Imre, a 8-as
ségű szalónvászon készítése érdeké- parti művezetője is. M á r többször nak sűrűbben fel kell keresnie a
ben ellenőrzi, hogy a s.zádnyilisok kapott bírálatot amiatt, hogy nem dolgozókat gépeiknél t s megmagyarázni az egyes munkafogásokat. A
mindig megfelelőek legyenek." Ügyel j ^ * * 4
a dolgozólkat.
.
,
.
szakmai oktatásba mind Kovács elv.
arra is, hogy az áru ne legyen túlszorosan, mert ez nagyobb szakadás' idézhet elő- A dolgozók több
esetben kérnek tőle szakmai tanácsot, amelyekre
mind ; g megfelelő

Hordóba

j á £ f £ a f t S t e
társnak mind a parti valamennyi
8-as parti Átlagosan csak 88.2 szá-1 dolgozójának rendszeresen be kell
zalékra teljesítették a tervelőirány. kapcsolódnia, hogy
a
lemáradást
zatot A művezető. Kovács
I m r e megszüntethessék.

rejtette el a gabonát
Erdődi
csorvai kupec,
kulák

A do'goeók az elmúlt hetekben
ismét tapasizta'hrtták, hogy az eL
lenség nem alszik. A
közélelmezés vonalán
igyekezett
zavart
okozni, felvásárolni a zsírt, a ke.
nyeret és a
cukrot.
Rövid
idő
alat' egymás után leplezték le az
áruhalmozókat,
a
spekulánsokat
és az élelmiszerrejtegetőket.
Igy került
napvilágra
Erdódi
József csorvai kulák szennyes dol.
ga is.

A „szegény kulák"
Erdődi Józsefet mindenki ismeri
Csorván.
Hét holdon gazdálkodik
ugyan, de szülei bizony a
zsírósabb kulákok közé tartoznak. Semmi setn totszlk neki, ami
ebben
az országban történik. A felszaba.
dulás óta állandóan azon törte
a

fejét, hogyan tehetne kárt a
nép
áliamának.
Nem fizette
adóját,
nem teU eleget a begyűjtésnek, pedig mindig volt neki miből.
Hiába mentek hozzá a
tanács,
tói, nem teljesítette a
beadását,
hanem állandóan siránkozott, hogy
ninc6 6emmlje. Az aszályra,
meg
a fagykárra hivatkozott
\ tanács
egyes dolgozói el is hitték neki,
hogy nincs miből beadnia.

14 mázsa gabona a hordóban
A község becsületes dolgozó pa.
rasz.tjp.inak azért va'ami csak szeget ütött a fejükbe. Sokat az
a
gondolat foglalkoztatott, hogy Er.
] dődlnek miből telik
kocsmázásra,
mulatozásra, ha
tényleg ennyire
szegény? Egy napon jelentést téttek illetékes szerveknél és a vizs•

Lengyel jegyzék az angol kormányhoz
Varsó ( T A S Z S Z ) . A lengyel korm á n y jegyzéket
intézett
Anglia
kormányához, amelyben határozottan tiltakozik
az ellen, hogy
az
ango] kormány
finanszírozza
az
áruló emigráns-klikknek a Lengyel
Népköztársaság ellen irányuló kémés diverzáns tevékenységét.
A jegyzék rámutat, hogy a külföldi hírszerző szolgálatok
ügynökeinek
Lengyelországban
iefoly*több pere, továbbá azok a val omá.
sok. amelyeket az utóbbi időben a
W I N földalatti diverziós és
kémszervezet volt vezetői a lengyel hatóságoknak tettek, bebizonyították,
hogy ezen ügynökvégek bűnös tové.
keuységének előkészítésében és végrehajtásában az amerikai hírszerző
szolgálat irányító szerepén lúl jelentős része volt az angol katonai
hírszerzésnek is-.
Megállapítást
nyert — Írja
a
jegyzék, hogy ezen szervezetek közül számosat olyan 'értékekből pénzeltek. amelyek a lengyel kormány
vitathatatlan
tulajdonát
képezik
Ezeket az értékeket az angol kormány
akliv
támogatásával
az
angliai lengyel emigrác ó rejtegeti.
B á r a lengyel kormány számos ok.
mánvi és egyéb bizonyítékot
tárt
Anglia kormánya elé arra vonatkozóan
hogy ezek az értékek
Lengyelország
tulajdonát
képezik.
Anglia kormánya
vagy
nyíltan
meg'agad'a ezeknek
az
írlé'.rtár.
g y a ' n n k visszajuttatását, vagy pedig formális jogi nehézségekre hivatkozottA jegyzék a továbbiakban részletesen kifejti, hogy az angol kormány a lengyel kormány
számos
tiltakozása ellenére továbbra is finsns'irozza a Lengyel Ncpköztársa.
ság el eni diverziós, és
kémicvákenvs éget,
szabotázst.
segíti
a
külföldi lengyelellenes bandák tevékenységét.

lanul juttassa vissza a lengyel kormánynak a lengyel állam tulajdonát
képező összegeket.

li/t aríszjának,
a kis
lengyel
paraszt,
lánynak
a
felszabadulás
ciött
nagyon
keserves
volt az élete. A
hajnali
napsugár,
az esti
harmat
egyaránt
kim találta
a
földesúri
birtokon.
Robotolt, mint
az állat,
fizetése
az
éhenlmláshoz
sok,
a
létfenntartáshoz
kevés volt. Még
elképzelni sem tudta, mi az a
botdogságNeki
csak a
cselédmunka
jutott,
hiszen apjának
annyi
földje sem volt,
amennyit
egy sapkával
befedhetett
volna.
1

Leon, a bátyja,
ebben
az időben
már az illegális kommunista
párt
tag.
ja volt. ö tudta,
mi az,
ami boldogságot
ad nemcsak Mariszjának,
hanem
az
egész
lengyel
népnek . •.
Teltek az évek és Mariszja
férjhez
ment. Fér.
jc, Antonij
Iszkra
szinten az illegális
kommunista
párt
tagja
volt.
Igy került
be
Mariszia
Dankorici
falucska
pa.
rasztjainak
titkos
fórra,
datmi
csoportjába-

Közben
az élet
egyre
nehezebb
lelt,
A harmincas
években
Lengyelország
déli részén sztrájkok
és
felkelések
hulláma
sepert végig.
Dankoviclban
is fellobbant
a
parasztAz
állati
ke.
Befejezésül
a jegyzék
követeli, felkelés.
és a
terror
hogy az angol kormány haladékta- gyetlcnség

József

A szocializmus építéséhez, népi
^
demokráciánk
vívmányainak
megerősítéséhez és továbbfejlesztéséhez, ötéves tervünk végrehajtásához szakmailag és ideológiailag jól.
képzett, a szocializmusért harcoló és
a néphez hű szakemberek hatalmas
gárdája szükséges. Egyetemeink és
főiskoláink feladata, liogy ezeket a
szakembereket kiképezzék, az
áj,
népi értelmiséget sokoldalú
tudással fegyverezzék fel és olyan szellemben neveljék, hogy tudásukat és
egész életüket a szocializmust _ épí.
tő magyar nép szolgálatába állítsák.
Egyetemeink és főiskoláink oktató nevelő munkája tehát a kultúrforradalmiunknak egyik
legjelentősebb frontszakasza. Pártunk is ezért fordít olyan nagy gondot az
egyetemi oktatás állandó javítására,
színvonalának szakadattan errrl&é.
re. Az 1950. évi egyetemi és főiskolai reform
a képzés
minőségi
színvonalemelésének döntő láncszeme volt. Ennek érdekében vezettük
be minden egyetemen és főiskolán
az ideológiai és szakmai képzés elmélyítése céljából az orosz
nyelv
tanítását.

' F ftnulni és
tudásban
gyar*.
1
podni vágyó ifjúságunk szé.
les rétegeiben régóta élt a
kíván,
ság, hogy közvetlenül
megismerje
a szovjet tudomány hatalmas t á v .
latokat nyitó eredményeit
Pártunk
és kormányzatunk
ennek
0
szít*
szuitan
jelentkező
kívánságnak
szervezet
l*rm d adott akkor,
a mikor az orosz nyelvoktatás
beveze.
tésével
minden
egyetemi
és íó'téko1 ni hallgatónak
módot adót;
Lenin
Az orosz nyelv a v i l á g legzazdai és Sztálin
nyelvinek
a haladó szogabb kultúrájának, a marxizmus, cialista
kultúra
nyelvének
elsajáleninizmus klasszikus irodalmának, tTásűra.
A jogászok ma már ere.
a Szovjetunió győzelmes harca
* * fcöTa
- J m á n y o z h a t j á k a szov.
icapcsoja^k

sirsu.

ny£e,

a ^ y

tdomtTo"

elvtárs
i s m e r e t mondotta
n e k g a z daa g jkövetkezőket:
át
Rákosi
.,Mérnökeink,
technikusaink
most
ismerik
osak fel azokat
az
óriási
előnyölxu
amelyeket
számunkra
_a
szovjet
szakirodalom
ismerete
jelent és tudásvágyunknak
egyik mu.
titója
az, hagy hirtelen
óriási
hiány
keletkezett
megfelelő
szakfordítókban.

El lehet mondani,
hogy ezen a ,é.
ren most fedezi fel a mi
technikus
és rajta
keresztül
az
gálát nem maradt
eredménytelen. értelmiségünk
intelligencia
a
Szov.
A polyvás színben polyvával
le- egész magyar
takarva egy
hatalmas
hordóra jetuniót.
Most fogják
csak
fel
a
bukkantak, amelyben
536 kilo- maga jelentőségében,
hogy
mennyire
gramm búzát rejtett el ez a
na- élenjáró
és mennyire
termékenyítő
gy°n ,,szegény" kulák. Tovább k u . hatású
számunkra
a Szovjetunió
kl.
latlak és csakhamar
másik
két meríthetetlen
tudományos
és tapaszhuidót i®
találtak.
Ezekben 620 talati
kincsesháza".
kilogramm 1951. évi termésű mor.
D é v a i elvtárs is kiemelte, hogy
zsoll kukorica volt, fmelyet azért
"
tudományunk egyre jobban a
rejtett el a kulák, hogy tavasszal
szovjet tudomány felé toréul, kész
ha drága lesz a kukorica,
eladja
tanulni nagyszerű
eredményeikből
és igy jelentós összeget húz ki a
és módszereikből és hogy a mi új,
dolgozó parasztok zsebéből.
szocialista kultúránk példaképe, taDe nemcsak
eddig tart Erdődi nítómestere a szovjet kultúra. Nem
búnlajstroma. Találtak még
nála lehet j ó szakember s ennek követa
ugyancsak
ravaszmódra
elrejtve keztében nem veheti ki részét
221 kilogramm
rozsot, 46 kilo- szocializmus építéséből az, aki a
rraga területen nem ismeri az élen.
gramm árpát és 150 liter bort is.
alkotásait,
Ezeket a dolgokat dugdosta cl a j á r ó szovjet tudomány
dolgozó nép elöl Erdődi József és aki nem tanulmányozza a kommuszovjet
nép
nem átallotta arcát'anul azt
h a . nizmust építő nagy
zudni lépten-nyomon, hogy
nincs iránymutató tapasztalatait, politikai.
és
ku'turális eredmoneki semmije. A dolgozók azonban gazdasági
leleplezték alja® tetteivel
együtt nyeit. Egyetemi orosz nyelvoktató,
és Erdódi az ügyészségre
került. sutoknak éppen az a feladata, hogy
Rövidesen a do'gozó nép nevében segítséget nyújtson a jövő szakommond felette ítéletet a bíróság.
l>ereinek ahhoz, hogy a
jeggazda.

Mariszja Iszkra boldogsága
ekkor
még
ideig-óráig
eltiporta
a felkeléstA
kegyetlen
megtorlás
idő.
szaka
következett.
Mariszja
apját
is
letartóztatták.
A keserű
pohár
még
ekkor sem ürült
ki.
A
hitleri
fasiszták
megró,
lianfák
LengyelországotA parasztok
sorsa még
keservesebb
lelt...
A lengyel
nép
azonban
már nem hagyta
magátAs erdőkben
megkezdődtek
a
partizánharcok.
Ezekhez
csatlakozott
elvtársaival
együtt
Leon
is. Mariszja
tett az öszszekető
Kisfiát
anyjára
bízva, faluról.falura
járt,
röpcédulákat
osztott:
el.
lenállásra
szólította
fel
az
embereketA fasiszták,
mint mindenütt,
Dankovici
kornyékén
ts
hr.jtővadásza.
tot Indítottak
a
partizánok ellen.
Leon
elesett,
Mariszját,
apját,
anyját
és
Antonijt
Auschwitzba vitték.
A kisfiát
az
utolsó
pillanatban
a
szomszédba
csempészte,
JSzlálin
megment bennünket
és
Leng'ynlorszi.
00t"
— gondolta
Ma.
riszja a koncentrációs
tábor
tüskés
drótkerítése
mögött
és bátran,
leom.
ónunistához
méltóan
vi.
scüe az ütlegeket.
az éh-

séget és a kegyetlen
aláztatás
o/rat.
te en

gabb forrásból merítsenek,
olyan
fegyvert adjon kezükbe,
amellyel
ideológiai ós szakmai képzésüknek
színvonalát nagymértékben fokozni
tudják.
Az úri Magyarországon
a
hdhu
ralis
monopólium
egyik
legerősebb
bástyája
(ppen az idegennyelv
tanulásának
monopóliuma
volt. Csak t
kiváltságos osztá'yokból
származó
ifjak szűk körének juthatott
osztályrészül az, hogy házitaní ók, küL
földi utazások révén elsajátíthassanak idegen nyelveket s ezzel látó.
kötüket az emberiség nagy kulturális vívmányainak ismerttévei g a z .
dugíthassák A dolgozó nép
gyer.
mekeít' féltékenyen elzárták ettél e
lehetőségtől. A felszabadulás
után
azonban a régi rendnek ez a bástyája is összedőlt.

meg.

104,4,
' °
Szov.
A J J' T jet
Had-Crtg
meghozta
a
szabadságot
Lengyelországnak,
is. Az
egész
családból
ekkor
már csak
Mariszja
élt
Hazatérve,
Mariszja
felkutatta
fiát, majd
elment
a
Lengyel
Munkáspárt
járási
bizottságába
és
azt
mondta:
— A ti utatok
az én
utam
is!
Ismerték
és felvették
a
páit'ja.
Mariszja
ekkor
minden
idejét a
tanulás,
nak szentelte- A
tanulta.
Icát aztán
a
gyakorlatban alkalmazta.
Javaslatára a faluban
megalakult
az első
szövetkezeti
gazdaság.
A kulákok
feldühödtek,
A szövetkezet
mellett
átlástfog'aló
Nedzvegy
ne.
vű
dolgozó
parasztot
megtámadták
és
megse.
besjetfékFenyegető
leveleket
küldtek
Mariszja
Iszkrának
is.
De a fenyegetések
még
nagyobb
erőt adtak
cz új
Len.
gyeiország
új
embereinek.
j
meleg tavaszi
nap
**
szinte
babusgatta
a
növekedésnek
indult
szövetkezeti
vetést.
Nem
sokkal
később
Mariszja
Iszkrát
a
Szovjetunióba
induló
parasztkilldcUck
Icözá
vátsztották-

p müvei',
a v o v k o ra
- " ké-r
természettudományi
pályára
k a kot 6
^
.
J.e'entosegu
szülők
Micsurin, Liszenko.
Lepesinszkája, Lebedjev, Silov s a többi nagy természettudós
felfedező,
seit, a j ö v ő tanárnemzedék
pedig
Makarenko é®
Krupszkája
írásain keresztül ismerkedhet meg az
élenjáró szovjet pedagógia
mód.
szereivel.

Ifjúságunk egyre szélesebb k ö r .
ben él ezzel a népi demokráciánk
adta lehetóséggel. A negyedévfolyamok hallgatói eredeti
szovjet
szakmunkákból
összeállítón 6z:ik.
szövegeket fordítanak, az egyeté.
mi orosz szakkörökben
nevelődik
a j ö v ő «zrkfordité«?árdája, amely
arra lesz hivatott, hogy a
szovjet
tudományos irodalmat
megbízható,
szakmai szempontból is
tókelciee
tolmácsolásban
m'nél
szélesebb
körben
hozzáférhetővé
tegye
a
magyar tudományos élet szamára.
Ma már nem ritkaság az rera, hogy
az egyetemi hallgatók öfti'lönn ' a .
nuimányogzék és
kisérik
figyelemmel a szovjet
szakfolyóiratokban megjelent cikkeket és
'^ékdolgozataik
elkészítéséhez
ers
deli szovjet
forrásmunkákat hasz.
ná'nak fel. Több
egyeteme-, hallgatókból alakult ko'lektJva m ü k ö .
dik, amely
szovjet
természettudományos
szakkönyveket
fordít

! munvarta.
i M'ndez arra mutat, hogy
egye.
térni és főiskolai
hallgató:,águnk
megértette és fe'istnerle nz
orosz
nyelvtanulás le'entőségét. ezt
a
hr.talmas eszközt
ls
felhaszálva
kéS2ül arra, a nagv feWlstra, hogy
a szocializmus építésének új
pa.
— A kolhoz
a mi pa. rancsnoki gáTdája legyen
raszti
boldogságunk
—
Hálás3
Ütődné
mondotta
hazatérve.
És
lejárta
a környező
faL
vakat,
mint
annakidején
Mn
n\íuh
mps
a röpcédulákkal
és el,Bolrl
gyet
mvkkor"
mondotta
mindenütt,
mii a
látott,
mit tapasztalt
a
cimü
k rál
í(ás
Szovjetunióban,

Az emberek
hittek
neki
és jól
jártak,
mert
a
szövetkezeti
gazdálkodás
már
az első
ősszel
bő
termést
hozott.
Csaknem
kétszeresen
felülmúlta
termésük
az egyéni gazdaságok
eredményeitMegvolt
a
zárszámadás
és elosztot/ák
a
jövedelmet. Az egykori
szegényparasztok
leunyhóikan
év.
tizedek
éta először
volt
bőségesen
kenyér.

A Magyar-Szovjet Társaság és az
M N D S Z közös rendezésében m a délután 5 órakor a Horváth Mlhályutca 5- szám alatti üvegcsaitt. ITan
nyílik m e g a ,,Bo!do e gyermekkor"
című kiállítás. A bemutatott gazdag
képanyag bizonyítéka annak, hogy
a szovjet állam milyen messzemenőén gondoskodik a gyermekekről.
A kiállítás megnyitása
alkalmával
az újszeged!
általános
iskola 80
t a g ú énekkara ad kultúrműsort.

Ma már senki nem {s.
merne rá a dankovici
parasztokra.
A volt
bérc
sek új, modern
házakban
lalenak- Az utcákat
vil.
lanypóznák
szegélyezik,
susognak
a fiatal'
kertek
lombjai.

Dolgozóink
vilénk
érdeklődéssel
tokintenek a kiállítás
megny 'ása
elé. Különösen
nagyjelentőségű cz
a kiállítás a szülök, a pedagógusok
és a tanulóifjúság számára
A kiállítás március
15.ig
lesz
nyitva.

Mariszja
Iszkra
elérte
végre,
amiéit
éveken
át
harcolt,
amiről
hosszú
éveken
át
álmodott;
a
boldogságot.

S z á M i z » w h»os! 'e'lall
ki ele üeni HQ!< nJia

árvizsuitotta v i d é k i r ő l
p' rUirtö
tehát,
hogy
Párizs ( M T I ) . Több mint 110 c.-. :
Mariszja
Iszkra —
és a béketábor
valameny| akost kellett kitelepíteni Hollandi:
nyi
asszonya
—
még j árvízsujtotta vidékettól. I M l a n d té
jobb munkával,
a tavaszi
„„,„!„„
.„
s r
munkák
még
gyorsabb
gyorsai
, , kdz1pmé°y
f >nl
^cken
végrehajtásával
készül 1 videkeuen több mint
hn minepzer
szép ünnepre,
a közelgő
lakás ment
tönkre, vagy rongálónemzetközi
nőnapra.
jdott még.
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Aki korán

vet bőven

arat

*

A borsó utón mór a mákot vetik
az Űj Éiet termelőszövetkezeti csoport tagjai
Néhány nap
ólB langyos, tavaszias napfény szárítja a földöket. A
februárvégi napok egyre serényebb
munkára szólítják
a dolgozó
parasztságot és a szürkére pirkadt föld
visszavonhatatlanul
jelzi a
verés
megkezdésének idejét. A város peremén szorgalmas m u n k á b a
siető
parasztokat lehet látni. Azok r ^ ' S .
akik m é g nem kezdtek
munklhoz,
naponta többször nézik, vizsgálják
a földet, hogy milyen száraz, mikor lehet m á r vetni.
Tudják, hogy az időben eh letett
m a g hoz csak bő termést- T u d j á k
ezt a szegedi Ú j Elet termelőcsoport

Három
nyája

nap pta
körül

szorgalmas
goznak. A

a csoport ta-

— Olyan tisztának kell lenni enföldön nek a borsónak, hogy abban ne legyen semmi kivetni való — rnondocsoporttagok
dol- gaják munka közben.
elterülő

csoport

vezetősége

kjadta a jelszót: vetnI

Tizenhét ember és öt p á r 16 indul
naponta újra és ú j r a a vetés mielőbbi elvégzéséért. Elől haladnak a
simitós fogatok.
de közvetlenül
utána sorakoznak a következő műveletet végző brigádtagok, ö k a sorolást végzik. A borsó vetése folyik
a csoportnál. Ez
a legkorább vetésre kerülő mag. Ennek kell legtagjai is és ezért határozták
el, először földbe kerülni, de Szaporán.
Nagyi Is'ván, Lovászi János, Kiss
hogy minden alkalmat megragadnak
Ferenc, Csányi Imre, meg a töba vetési m u n k á k megkezdése és mi- biek szaporán haladnak a munkával.
A sorolás után azonnal vetnek
előbbi befejezése érdekéiben.

Biztosítsuk a tavaszi búzavetőmagot!
Március 15-ig be kell fejezni a tavaszibuza vetését
A z egyéni termelőknek és a ter.
melőszüvetkezeti csoportéinak a tavaszi mezőgazdasági m u n k á k
elő."
készítésénél a legfontosabb feladatuk a tapasszal elvetésre} kerülő növények vetőmagjának biztosítása. A
termelőszövetkezetek és az
egyéni
termelők zöme időbttn hozzálátott a
vetőmag biztosít úsáhov, mert tudják
n mult év őszi tapasztalatai alap.
j á u , hogy a szükséges
vetőmagot
aajátmaguknak kell biztosítani
A kártevő és ellengézes elemek
veiömagígérge térének
következtében, részben a helytel pn
szervezés
miatt az őszi kalászosok
vetéstervét nom
tudtuk teljes egészében
biztosítani. Szovjetunió újabb
segítséget nyújtott rés tünkre
azzal,
hogy nagymennyiségű tavaszi búzavetőmagot
bocsátott
rendelkező,
sünkre. Ennek a vetőmagnak időben történő fel használásával pótoln i tudjuk a hiányt és.
teljesíteni
tudják mind
a
termelőcsoportok,
m i n d az egyéni termelők az őszi
kenyérgabona
vetésbiányt
Kormányzatunk tehetővé te"e, hogy a
termelőszövetkezetek a z illetékes járási mezőgazdasági osztály ú t j á n ,
nz egyéni termelők ia községi föld.
művesszövetkezetekn íl cseretermény
ellenében kapnak tarraszi búzavetőmagot. 100 kg tavaszibúzáért
100
k g őszibúza, 111 kg rozs. vagy 118
k g árpa, zab. irletve m á j u s i
mor.
szolt kukoricát kell beadni.

lapítható, hogy a tavaszi búzavetőmag cseretermény ellenében történő
beszerzése
nem halad megfelelő
ütemben. Ahol a járási mezőgazda,
sági osztályok, továbbá a községi
tanácsok a kiadott
rendelkezéseknek megfelelően
tudatosították a
termelőszövetkezetekkel és az egyéni termelőkkel a tavaszibúza
beszerzésének lehetőségét, ott márezideig is komoly mennyiségű tava.
szibúzát biztosítottak.

A tavaszibúza vetését a minisztertanácsi határozat szerint
legkésőbb március lö-ig be kell fejezni.
A vetési munkák megkezdíésctöi m á r
csak napok választanak el bennünket.
J ő termést tavaszibúzából
csak
akkor várhatunk, ha a vetést feb.
ruár végén, március elején elvégezzük. H a megkésünk a vetéssel, a
termés eredményessége bizonytalan
lesz.
Mindazok az egyéni termelők és
termelőszövetkezetek, akik még ezideig nem biztosították
csere formájában
a tavaszi
búzavetőmag
szükségletüket, most m á r azonnal
és haladéktalanul szerezzék be és
teljesítsék kenyérgabona vetéstepüket. Úgy tudják biztosítani. Hogy
beadásj
kötelezettségüknek
eleget
tudjanak tenni,
munkaegységenként
megfelelő mennyiségű búzát tudnak
kiosztani a tagság részére, továbbá
ki tudják használni a
szabadpiac
jelentésekből megál- által nyújtott lehetőségeket.

Lesz itt olyan borsó, hogy csodájára járnak majd az egyénlek.
Más munka is folyik a csoportban. A borsóvetés mellett m á r
a
mák vetés taiajelökészítő munkálatain is szorgoskodnak. Szekeres István és Kószó István a
mákföldet
fogasolja. A mák vetéséhez is hozzákezdenek a mai nap folyamán.
A szegedi Üj Élet •termclőszöve'.
kezeti csoport tagjai tudják, hogy
itt van a veté s ideje. Tudják azt is.
hogy aki korán
vet, bőven arat,
aki pedig késlekedik, tétovázik, az
keveset takarít be.

A Szovjet Film

Ünnepe

Levél a „Feledhetetlen 1919"
című filmről
A film a Párttörténet
egyik szivünkhöz
nőtt részé 1,
a fiatal
szovjet hatalomnak
az ellenlor
odaírni
erőkkel
vívott
harcát
eleven'ti
lel.
Hőse Sztálin
elvtárs
és a
vele
együtt
küzdő
és
győzedelmeskedő
nép. A lilm nagyszerűen
érzékelteti Sztálin
elvtárs
és a nép egységét.
Sztálin
elvtársat
úgy
iát/uk
a filmen,
hogy a nép szivéből,
vágyaiból
olvassa
minden
szavát,
s
minden
gondolata
a népet,
a forradalmi
harc
győzelmét
szolgálja.
Sztálin
elvtárs
a nép
messzire
látó
vezetője.
Akik
megnézik
a filmé 1.
világosan
láthatják,
hogy
Sztálin
elvtárs a dolgozó
nép leghűbb
vezére, a mi legfőbb
tanítónk
és ve.
zetőnk,
aki győzelemre
vezeti
az
emberiség
jobb
jövőjéért
harcoló
becsületes
emberek
hatalmas
táborát.
KONDASZ
JÓZSEF
2. sz. Postahivatal
Hlwprop.

Pártkirek

cius 6-án délután 6 órakor a Pártoktatók Házában Vásárhelyi Miklós
elvtárs újságíró, a Központi
Előadó Iroda tagja „ A két
világpiac
kialakulása" címmel előadást tart.
Értesítjük az esti 2 éves pártis.
Kola
hallgatói?, hogy
részükre
március 2-án, hétfőn
délután
3
órakor konzultáció? tartunk a vizsÉrtesítjük a politikai iskola I — I I . gakérdésekről.
évfolyamának, valamint az alapisÉrtesítjük a Bolsevik Párt törtémeretek tanulóköreinek
propagannete első évfolyam
propagandisdista
szemináriumvezetőit,
hogy
március 2-án,
hélfőti
délulán 5 táit, hogy részükre a negyedik feórakor a Pártoktatók Házában elő- jezet anyagához az útmutató megérkezett. átvehető
a
Pártoktatás
készítőt tartunk.
Házában.
Értesítjük a politikai iskolák I . —
Értesítjük a politikai gazdaságia n
I I évfolyamának iskolavezetőit, valamint
az alapismereti
tanulókör I. évfolyam propagandistáit, hogy
a Pártoktatók
Házában
tankörvezetöit. hogy március 4-én, részükre
február
28-án, szombaton
szerdán délután a szokásos helyen 1953
és időben propagandista
szeminá- déluián 2 órakor konferenciát tartunkriumot tartunk.
Értesítjük a Bolsevik
Párt
történet I I . évfolyamának pro.
pngandLstáit, hogy
részükre
a Pártoktatók
Házában feb
ruár
28-án, szombaton délután 2 órakor
konferenciát
tartunk.

Értesítjük a Politikai
gazdaságtan I- és I I . 'évfolyam, a Szovjetunió Kommunista Párt története I I .
évfolyam, valamint a Sztálin
elvtárs
művének
tanulmányozására
szervezett külön tanfolyam propagandistáit és hallgatóit, hogy már-

Értesítjük a Bolsevik Párt történet I . évfolyam
propagandistáit,
hogy részükre 1953 február 28-án.
szombaton 2 órakor
konferenciát
tartunk a Radnóti gimnáziumban.
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Városi
agit

Pártbizottság
osztály
j

pr0 p

Vasárnap nyitják meg a múzeum ú j kiállítását
Szeged
dolgozóinaik
érdeklődése
kulturális problémáink
megoldásában minden vonatkozásban megmutatkozik. A dolgozóik fokozódó aktivitása hatalmasa,, előrelendíti kultúrforradlilmunk ügyét. E z az aktivitás segítette hozzá a Móra Ferenc
múzeum ú j kiállításának
rendezőit
ahboz. hogy a tervezett
határidő
előtt megnyithassák a kiállítást.
A héten a Múzeumi Bizotiság ér! tekezletet tartott, melyen résztvetI tek a nagyüzemek
kultúrfelelősei,
! Feltártuk előttük nehézségeinket a
készülg „Szegedi
iparfejlődés
a
céhektől a szocialista iparig" című

kiállítás rendezúrével
kapcsolatban
és segítségüket kértük a m é e hiányzó anyag összegyűjtésiben.
Hogy
mennyire átérezték ennek jelentőségét — bizonyltja, hogy m á r
más.
nap egyült volt a hiányzó anyag és
így március l.én, vasárnap délelőtt
fél 12-kor megnyithatjuk a kiállítást.
Dr Enzt
Géza, a
népművelési
minisztérium küldötte mond megnyitóbeszédet és a város dolgozói
nevében Mison Gusztáv, a Városi
Tanács V B titkára veszi át a kiállítást.
Nagy Dezső, muzeológus

SPORT
BEFEJEZŐDÖTT A FŐISKOLAI
Csütörtökön befejeződtek a téli főiskolai •
világbajnokság
mérkőzései
Bécsben. A küzdelmek során Szovjetunió 15:0 (3:0, 9:0, 3:0) arányú hatalmas győzelmet aratott
Lengyelország jégkorongozó csapata ellen.
A
női egyéni műkorcsolyázás
főiskolai
világbajnoka
Tumová (Csehszlovákia)
119.70 ponttal
2. Lerczhová
(Csehszlovákia); 3. Kőnigová
(Csehszlovákia). Az 1500 méto'es gyorskorcsolyázó főiskolai
világbajnok P. Pavlov (Szovjetunió)
2:19.9; 2.
Grisin
(Szovjetunió); 3.
Befeajev
(Szovjetunió). A magyarok közül Lőrincz hatodik, Merényi hetedik lett. 5000 mé-

VILAGBAJNOKSAG BECSBEN
teres gyorskorcsolyázó főiskolai világbajnok Zibln (Szovjetunió) 8:49,1;
Mamonov (Szovjetunió); 3. A. Pavlov
(Szovjetunió); 4. Lőrincz
(Magyarország); 5. Merényi (Magyarország). Az
U'OO méteres női gyorskorcsolyázó főiskolai világbajnok
Avdonylna (Szovjelunió) 1:48,1; 2.
Vorobjova) (Szovjelunió); 3. Rilova
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magyar Föld vári-Boér MArla nvolca
dik lett l:55.8-es országos
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A 3000 méteres női gyorskorcsolyázó
főiskolai világbajnok
Rilova (Szovjetunió) 6:04 0; 2.
Tyurkina
(Szovjetunió), 3. Posztnyikova
(Szovjetunió).
1-öld vári-Boér hatodik lett
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Hétköznapokon délelőtt 10-től Honvéd—Orosházi K.nlztt Magyar Nép- názium nö| és férfi ós a hódmezőváMAGASNYOMÁSÚ, vasládás permetező, ház):
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Vi.-zeged, József Attila telep. Radnóti
Baláetya, SövényEGYSZOBÁS vagy két kisebb szobás bekháza. Kistelek,
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kezeti Ingok, építőmunkások részére adni.
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