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Az ellenség garázdálkodása
a kiskőrösi járási

tanácsban

Szovjet vendégek érkeznek Szegedre
Rákosi elvtárs fogadta
az Indiai Köztársaság budapesti követét

k." BfMia -.reaU M M f t
IX.

ARA 50

ÉVF- 51. SZÁM

EREDM£HT£I9IK

KIIPMMISFL1Ü

A hős szovjet harcosok vívták ki
szabadságunkat.
Lehetővé
tették,
hogy rálépjünk a szocializmus építésének útjára. A z ó í a
is a baráti
szovjet nép állandóan segítő kezét
n y ú j t j a építő
munkánkhoz.
Épülhetne-e a Sztálin
Vasmű, Komló,
Kazincbarcika, November 7. E r ő m ű ,
a Földalatti Gyorsvasút' a Szovjetu n i ó segítése, útmutatása nélkül ?
N e m érhettünk volna el ilyen eredményeket és ezért hálásak a magyar
dolgozók a baráti szovjet népnek. A
ké- nép barátságát ez a segítés és
hála köti egyre szorosabbá, eltéphetetienné-
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szovjet példák
ösztönzik a
ma.
gyar dolgozókat is arra, hogy fokozzák termelésüket,
javítsák
a
minőséget és még nagyobb,
sokkal nagyobb gondot fordítóimat: az
eddiginél az anyagtekarékosságra.
Nemcsak a 6zovjet elvtársak látogattak el hozzánk és adták át a
szocializmus
felépítésében a kommunizmus építésében szerzett
tapasztalataikat, hanem magyar munkások is, egyetemi tanárok, mérnökök,
igazgatók
mentek el
a
Szovjetunióba, hogy onnan
gazdag tapasztalaitokkal 'érjenek viszsza, amelyeket átadnak
dolgozótársaiknak. Ku'i Fülöp elvtárs, a
Szegedi Ruhagyár
igazgatója
is
a Szovjetunióban
három hónapon
át tanulmányozta az élenjáró
ruházati
konfekcióipart és az ott
szerzett tapasztalatait már
alkalmazzák az üzemben.
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Hazánk felszabadítása ünnepének tiszteletére
március 20-tól április 4-ig „Felszabadulási Hetet
tartunk
A Szakszervezetek
XVlll.
Kongresszusán
főmérnök
jelentette be a Sztálin
Vasmű
A magyar szakszervezetek X V I I I .
kongresszusán Kristóf István
elvtárs referá'uma és Gerő Ernő elvtárs beszéde után Pavel Elanov,
a
Szovjetunió
Szakszervezett
Közelnökségének tagpontt Tanácsa
dolgozók
szakja, a kohászati
elnöke, a
szovjet
szerveize'ének
küldöttség
vezeszakszervezeti
a
tője szólalt fel és tolmácsolta
dolgokongresszusnak a szovjet
zók millióinak 'eslvéri üdvözleté'.
Efanov elvtárs ezu'án
ismertette
azokat a hatalmas
eredményeket,
amelyeket a Szovjetunió a
kommunizmus építése során már elért
ós vázolta
azokat a távlatokat,
amelyeket a Szovjetunió
Kommunista Pártjának X I X .
kongresszusa az egész nép előtt feltart.

Claus
Alajos
dolgozóinak

munkásainak harcát a kizsákmónyolók és elnyomók ellen.
Szóló" arról is, hogy a
holland
munkásság milyen erőt
merít
a
magyar dolgozók
eredményeiből
mindennapi küzdelmükhöz.
Lelkes taps köszöntötte a
kínai
szakszervezetek
képviselőjének,
Csín Cu-ming
felszólalását,
aki
a magyar nép internacionalizmusát
emel'e ki, amelyről tanúbizonyságot tett, amikor
erkölcsi éa anyagi
támogatást
nyújtóit az amerikai imperiatts.
ta agresszió el'en hősiesen harcoló koreai népnek
és
nagy
mértékben lelkesítette a
kínai
népet is az amerikai agresszióval szembeni
ellenállásra
és
Korea megsegítésére.

Kossuth-díjas
ethatározasát

[ Végül megállapította: a munkásI csz'ály
országos és
nemzetközi
egysége fontos záloga a béke megvédésének.
Bármily
lázasan
is
, készülődjék a háborúra az
Egye.
| sül' Államok vezette imperializmus,
szilárd meggyőződésünk, hogy
a
végső győzelem a világ
munkásosztályáé, a dolgozóké,
' Csín Cu-ming a küldöttek viharos tapsa közben átadta a
kínai
szervezett
dolgozók
ajándékátRákosi elvtars
aranykeretbe foglal' arcképét és egy hímzett
vörös selyemzászlól, amelynek
felirata magyar nyelven: „Kína
és
Magyarország
munkásai!
Fűzzélek
szorosra
egységteket
hazátok
építéséért
és a világbéke
megvédéséért tolytatotl
harcotokban!"

A szovjet emberek
rendelkezésünkre bocsájtották a gyakorlati ta_
pasztalattal telt, mérhetetlen
gazd a g kincsestárukat,
az
élenjáró
szovjet munkamódszereket,
szakkönyveket és személyesen is ellátogattak
hazánkba, felkeresték
az
építkezéseket, a bányákat, a koA Szovjetunió kiváló
szakembehókat, a textilgyárakat és segítet- reinek közvetlen segítségén
kívül
tek, átadták munkamódszerüket
a
munkánkban gazdagon
tudjuk kamagyar dolgozóknak.
matoztatni a szovjet műszaki könyNincs Szegeden
egyetlen
olyan veket. A sztahanovisták, az élentüzem sem, ahol naponta százféle járó dolgozók, az újí'ólc és
minmódon ne éreznék a szovjet nép den olyan fizikai és műszaki
— A szovjet áltam
a béke
és
dolbará'i támogatását. J ó l emlékszünk gozó, aki aizt akarja, hogy terme- a népek közötti barátság követkeNémeth ,|áno«, a SZOT e l l e n ő r z ő bizottsága
m é g Szeged büszkeségének, Közép- lése növekedjék és szakmailag is zetes politikáját
folytatta és folye l n ö k é n e k jelentése
E u r ó p a egyik legmodernebb üzemé- előre haladjon a munkában, eze- tatja. A háborús propaganda bárnek, a Szegcdi Textilművek építé- ket a gondosan megszerkesztett és mely formája — mondotta a többi
A kongresszus első napján töbEzután
pénzügyi
gazdálkodás
sére, ahol Makszimenko elvtárs út- kiváló gyakorlati
Németh J á . 'erén tapasztalható
hiányosságok,
tapasztalatokat között Efanov elvtárs — hazánk- bek között felszólalt
mutatása nyomán m á r a'kalmaztuik
a
legsúlyosabb
vétségnek nos, a SZOT ellenőrző
bizottsá- ról beszélt, majd felhívta a figyeltartalmazó könyveket alaposam ta- ban
a gyorsfalazás szovjet módszerét A
gának elnöke.
Elmondotta,
hogy met a takarékosság minden téren
nulmányozza,
felhasználja a min- számít és törvény üldözi.
szovjet segítség végig kisérte az
a X V I I . kongresszus óta a tagdíj- való érvényesítésére.
dennapi munkában.
Csonka István
A
szovjet
nép
azért
harcol
a
üzem egész eddigi életét. A szovbevétel 84
százalékkal, a
SZOT
a Szegedi M Á V Műhely
sztaháno.
békéért, mert békés alkotó m u n .
jet gépek beszerelését Andrej Alek- ]
és a szakszervezetek
költségvetéG a z d a Géza
vista
kocsivizsgálója
Scsebljikin
káva",
a
természetnek
az
emszandrovics Pachomov szovjet mér- j
si kerete 75 százalékkal
növekeát
bert haladás és jólét szolgálaKossuth-díjas
nök és két szcViet. főszereié irányí- elvtárs munkamódszerét ve'ta
dett. Az 1953. évi
költségvetésben
tába állításával akar foglalkoztotta. Altuchov elvtárs többször meg- és valósította meg a gyakorlatban.
kntturális célra
előirányzott ösz- megállapította,
sehogy a javaslata
ni, fel akarja építeni a komlátogatta
az üzemet, tanácsaival, A szovje' elvtárs útmutatása
szeg
közel
háromszorosa
az nyomán megindult
legmunista
társadalmat, békében
takarékossági
útmutatásaival segítette elő r. Tex- gítsége nyomán ,,az ország
1949
évinek.
Az
elmúlt
években
és barátságban
>kar élni más
mozgalom egyedül a Rákosi
Miitilművek dolgozóinak mumkját.
A jobb kocsivizsgálója" címet nyerte
A szovjet szakkönyvek alapországok népeivel.
többmillió forinttal
járultak hoz- [ vekben egy év alatt körülbelül 25
nyersanyag kihasználására, a gépek el.
munkai
a
— Napról-napra nő és erősödik z i a szakszervezetek
az
állami ' millió forint
megtakarítást eredhelyes karbantartására mutatott rá, ján szervezték meg a
Falemezgyárban.
Szmir- a békemozgalom — mondotta a to- költségvetésből
létesített
üzemi , ményeze't. Az Ozdi Kohászat dolelhozta az ivanovi textilgyár szta- Szegedi
Sztálin
elvtars kultúrintézménye':
megtakari.
fejlesztéséhez. gozói 21 millió forint
hánov.komplex tervének leírását és nov: „Furnirgyár.tás" című könyve vábbiakban. ,—
,.a béke
fenn, Az egyes
szakszervezetek
több tásrój számolnak be.
azóta is állandóan segítsége' nyújt alapján teljesen ú j . alapokra he- bölcs szavai, hogy
művezetői marad
a g y á r dolgozóinak. A szovjet ta- lyezték a gyártást. A
és tartós
lesz, ha a népek
területi és 12 jól berendezett közA
Gazda-mozgalom
mindezen
anya- kezükbe veszik
pasztalatok
felhasználásával jelen, é s a mérnöki továbbképző
a béke
megvédésé- ponti kullúroirthonnal
rendeikez. eredmények ellenére nem vált valószovjet
szakkönyvekből nek ügyét
tősen csökkentettél': a szálszakadá- gát is
és
végig
kitartanak nek. A SZOT területi
kultúrott. ságos tömegmozgalommá. Nem hozA Szegedi Egye- mellette"
Bókat. amely a 27.es fonalnál 38 állították össze.
— mélyen
behatottak a honokat létesített Miskolcon,
Pé- ta felszínre mindazokat a lehetősészázalékkal, a 34-€s fonalnál pedig tem Fizikai-Kémiai Intézete
szov- föld minden
részén a becsületes c+elt,
Győrött,
Veszprémben, geket, amelyek az anyagtakarékos,
16 százalékkal csökkenjet
útmutatásokra
támaszkodva emberek millióinak tudatába, zász- Kecskeméten, Egerben
és
Nyír- ság terén feltárhatók.
végezte a korróziós
egyházán.
1953-ban a szakszerve— A Gazda.mozgalom elterjedéHosszan lehetne felsorolni, ho- szegedi üzemekben. kutatasokal á l l ó j u k k á váltak a békéért, a halairá- séi elsősorban a bürokrácia akadá.
dásért és a demokráciáért
vívott zetek közel négyszer annyit
gyan döntötték meg a szegedi üzenyoztak
elő
sportcélokra,
min' lyozza. A javaslatokat igen hosszú
Sem elmondani, sem leírni
nem harcban,
mek dolgozói is munkájuk során az
1949-ben. Az épílők, vasutasok,
a ideig elfektetik, nem adnak a dol—
A
szovjet
szakszervezetek
lehet
azt
a
felbecsülhetetlen
seelavult régit, bekapcsolódva a kitámogatják
a kereskedelmi és pénzügyi dolgozók gozóknak választ és ezért hosszú akszocializmus teljes mértékben
váló szovjet szakemberek által kez- gítséget. amelyet a
szak- latologatás kezdődik.
po- szakszervezete és a többi
Szovjetunió- szovjet kormány békeszerető
deményezett szocialista mozgalmak- építéséhez kapunk a
tebéke szervezetek tízezrek számára
ba A Szegedi
Kenderfonógyárban tól. Elmaradott agrárországból ipari litikáját, segítenek neki a
A szakszervezetek sokat segítenek
remtettek
sportolási
lehetőséget
például — és ez jellemző valameny. országgá lettünk! Hála és szeretet, megvédésében az egész világon.
azzal, ha széleskörben elterjesztik
ú
j
létesítmények
építésével,
vagy
szivéből
r.yi üzemünkre — 1951-ben 49 szta- száll a maigyar dolgozók
A
szovjet
szakszervezetek
a
az egyes gyárak tapasztalatait
az
a meglévők fejlesztésével.
hanovista volt, az elmultesztendő- a szovjet nép, a nagy Sztálin fp.lé
nemzetköziség „Iveihez híven, a
ben pedig m á r 75-re emelkedett a és köszönjük a pártnak, Rákosi elvA szakszerveizetek a tagsági dí- anyagmegtakarílás terén és népszeszovjet dolgozókat a béke és a
termelés élenjáróinak a száma. Ki- társnak, hogy biztos kézzel, szünjakból 1952-ben közel
22 millió rűsítik azokat a dolgozókat,
mépek közötti barátság szelleakik
bontakozott .az újító mozgalom is. telenül a Szovje'unió
segítségére
mében
nevelik.
Szakadatlanul
forintot fizettek ki segélyezésre — javaslataikkal nagyobbösszegű eriéM Í T 1951-bon 178 volt az elfogadott támaszkodva
vezet bennünke'
az
erősítik nemzetközi kapcsolatalfolytatta. Az
üdültetésre
felhaszú j í ások száma, addig 1952-ben a egyre boldogabb jövő felé.
kat. aktívan
résztvesznek
a
Itt a
nált összeg több, mint kétszeresé- kes anyagot takarítanak meg. Ezszovjet Szakkönyvek tanulmányozá- déli határ mentén
után
Szakszervezeti
Világszövetség
Szeged
munre emelkede't.
sa folytán m á r 275 újítást fogadtak kásai is élni tudtak a
munkájában.
Szovjetunió
el és vea«4t«ik be a termelés foko- adta szabadsággal: keményen har— A szovjet nép nagy örömmel
Claus Alajos, a S z i á l í n Vasmű Kossuth-díjas
zása érdekében. A Vorosm-mozgaL colnak a tervek
túlteljesítéséért. figyeli a szocializmust épttő
népi
főmérnöke
mat Szegeden a Szegedi Kemlerfo. Szeretik a Szovjetunió', mert sze- demokratikus
országok
sikereit.
nógyárban vezették
be
először, relik a magyar népet,
Szovjetunió- beszélt.
drága ha- Ezek az országok a
] A „Felszabadulási hét" keretében
melynek nyomán igen komoly ered- zánkat.
alkotják a
hatalmas,
Sikereket
értünk
el
a val együ't
Claus méltatta a Sztálin Vasmű | április 4-ig a Vaskohászati Kernen.
mények
születtek.
A
Koval.iov- termelésben,
tábort. jelentőségét, hangsúlyozta, hagy of. ceépítő Vállalat dolgozói vállalják,
mert
felhasználjuk békeszerető, demokrattkus
mozgnlom is nagyban seyí-i az üze_ a
bará'i
Szovjetunió
segítését, Mi önökkel együtt örülünk anr.ak, éves tervünk ipari beruházásai kö- hogy m u n k á j u k jobb megszervezémeg dolgozóit a terv túl telj así lésé- amiért adósak vagyunk. Igaz átlós- hogy a magyar nép — miu'án felzül ta kiemelkedik jelentőségében a sén keresztül a nagyolvasztó légheben. A Irzinsakij-rftozgalom beveki- Sztálin Vasmű. Amikor az elmúlt, év vítő falazásánál átlagban tíz
Ságunkból már törlesztettünk,
de szabadult a hazai és idegen
nap
zetése a Ruhagyárban és igen sok még jócskán hátralékban vagyunk. zsákmányolók elnyomása alól
, — végén Gerő elvtárs a Központi Ve- előnyt érnek el. A Cső- és E r ő m ű ,
hete
zetőség ülésén kijelölte a népgazda- szerelő Vállalat dolgozói a gáz- és
m»íi. az irodai dolgozók munká- Hogy ezt cz adósságot hogyan tud- új, boldog életet épít.
ság fejlesztése (erén elöljünk álló levegővezetékek szerelésénél 8 naA magyar n í p sikerei az ipar,
ját könnyítette meg.
juk 'örlesz'eni, erről Révai József
feladatokat — mondotta —. külön pos ütemnyereséget biztosítanak.
a mezőgazdaság, a
tudomány
A szovjet szakemberek végtelen elvtárs, a Magyar-Szovjet Társaság
A
kiemelte, hogy mindenekelőtt gyor- Mélyépítő Vállalat dolgozói a nagyés a kultúra területén
őszinte
eegi'sége a magyar munkásoka* is II. kongresszusán ezeket mondotta:
san
üzembe
kell
helyeznünk
terveörömmel tö tik el a szovjet emolvan
kezdeményezéisekrc serken„Tanulj a Szovjetunió
példájáolvasztó építkezéseinél fennálló á t .
inknek megfelelően a Szlálin Vas- l a g másfélhét) a pos
bereket.
tette. amelyek ma már országos hí- ból, vedd át és alkalmazd a szovlemaradásukból
müvei.
rűvé váltak és a termelés szocia- jet
építés
tapasztalatait,
légy
tíz napot behoznak A M Á V A G koVégül Efanov elv'árs átadta
a
lista mozpaterai közé
tartoznak. ugyanolyan 6zilárd és
állhatatos, kongresszusnak a Szovjet
Gerő elvtárs szavai a párf állás- hószerelési
csoportjának
dolgozói
Szak.
Röder, Deák. Gazda és Loy
elv- kitartó és bátor, mint a szovje* nép! szervezetek Tanácsa
nagyolvasztó és
megbízásából pontját fejezték ki és Sstálinváros vállalják, hogy a
társak
kezdeményezései és
meg Tanuld meg ugyanúgy leküzdeni a íizt a díszdobozi, amelynek
minden- léghevíiő padszerkezelének
szereléfedő- dolgozói magukévá teszik
több magvar munkás által javasol' szocialista épí'ás
apróbb-nagyobb tapján
sénél átlagban 8 napos előnyt bizSztálin elvtárs
képmása kor a párt iránymutatását.
új
munkamódszerek
mind-mind j nehézségeit, mint a szovje*
dol. van, a háttérben a
Ezer! mi, a nagyolvasztó épílosítanak A vállalások maradékta.
Kremllel.
A
tői elhatároztuk, hogy hazánk
ú p v szüle'hettek
meg, hogy ren- j gozó, tanulj meg ugyanúgy
har- kongresszus
lan teljesítésének biztosítására a
résztvevői
hosszanfe szabadulása ünnepének
t'szdílhetetlenül nvo-mon követjük
a ; colni és helytallani, mint a szov- tartó tapssal
nagyolvasztó
építésénél
dolgozó
ünnepették
Sztálin
feletére március 20-tél
április
Szovjctunió péidáiát, bará'i
sogit- I jet nép: ezzel törleszt ed a magyar és Rákosi elvtársat és a
műszaki vezetők v á l l a l j á k , hrg-y lő.
magyar
4-ig „Felszabadulási hetet'' tarsó?,cl felhasználjuk.
A nagysaerü adósságot a Szovjetuniónak."
kéietes lervíelbontássai, ar eíőfettéés a 6zovjel nép barátságát.
tunk,
amelynek
keretében
íelek biztosításával megszervezik és
A Szakszervezeti
Világszövetség
újabb lerftielési győzelmekkel bikordinájják az építkezési munkátaképviseletében Bertus Bransen
alzonyítjuk be
a
felszabadító
tokat.
elnök köszöntötte a
kongresszust
Szovjetunió iránt, Sztáli a elv— Kedves Elvtársak! Az Országés állapította meg, hogy a magyar
társ iránt érzett
hálánkat és
nak ado't szavunkat mag akarjuk
Szombaton Budapesten a belügy-1 Házi Árpád, a
minisztertanács el- szakszervezett mozgalom nagy seforró szeretetünket.
és meg js fogjuk tartani. Célkitűzéminisztériumban
értekezletet tar-' nökhelye'tese. Györe József
bel- gítséget nyújt a nemzetközi munA felszabadulási hét megtartását seink megvalósításának reális fe'.té
kásmozgalomnak
azzal,
hogy
tottak a budapesti
városi tanács, ügyminiszter, Erdei Ferenc
földélenjáróink kezdeményezése nyomán felei biztosítva vannak, j Dolgozóink
tevékenyen résztvesz a Szak.
magukévá tették a kohómű összes akarnak versenyezni, de megkívánés a megyei tanácsok
végrehajtó- j művelésügyi miniszter. Az
érteszervezeti Világszövetség írem.
dolgozói, a tervek teljesítéséért cr- j á k a szakszervezeti és műszaki vebizottságaipak elnökei részére.
Az i kezleten Györe József
belügymizelközi szakmai
tagozatának
zetf felelősségüket bizonyítva több- zetőktől és kérik a pártszervezetek,
értekezletan
megjelent
Rákosi nisz'er mondott
beszédet a
bü.
munkájában, erősíti a nemzetezer sztálinvárosi dolgozó csatlako- tol, hogy komoly segítsége? a ]j trok
Mátyás elv'árs, a minisztertanács; rokrácia és az elhajlások
elleni
közi szolidaritást és segíti
a
zott már eddig is kezdeményezé- a munkához.
kapitalista és gyarmati országok
elnöke.
Résztvett az értekezleten' harc kérdéséről.
sünkhöz.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról.)

rosunk Sztálin elvtárs nevét viseld,
azt a nevet, amely lelkesíti szerle a
A nagyolvasztó építőinek ez a
világon a becsületes dolgozók milkezdeményezése csak akkor hozlióit, amely számunkra a szabadsá.
hatja meg a várt eredményt,
got, a boldog életet jelenti és amely
nagy
békeművlink felépítését,
biztosítéka további, egyre szebbé
ha a szt.íliavárosiak munkalenváló életünknek. Igcrjük, hogy méldiilc'e magával ragadja az or.
tók leszünk Sztálin elvtárs
nevére
szag in'ndrn üzemét, az üzeés ezt az adott szavunk teljesítésémek minden dolgozóját.
A nagyolvasztó építői —
fejezte vel fogjuk bebizonyítani.
be nagy lelkesedéssel fogadott be.
C w l e r k i Lajos,
szódét Claus Alajos — felajánlásuk
teljesítésével méltók akarnak lenni
a Pedagógus
Sztálin elvlárs nevéhez. Ki akarjuk
Szak szervezet
fejezni határtalan szeretetünket, há.
clni>!i étiek felszólalása
Iánkat Sztálin elvtárs iráni azért a
sok segítségért, amelyei a SzovjetA pedagógusok ma szocializmust
uniónak és személyesen Sztálin elv. építő hazánk megbecsült dolgozói,
társnak köszönhetünk. Mi
büszkék
egyre többen érdemlik ki a kiváló
vagyunk arra, hogy a vasmű és vápedagógus címet — mondotta
—.

Meg kell azonban mondani, hogy
bár a jobb munkának a lehetőségei
és feltételei biztosílva vannak tanulmányi téren, elsősorban a mun.
kás. és paraszfszármazásü tanulóknál sok iskolában és sok nevelőnél
nem kielégítő ínég a fejlődés.
Cseterki Lajos a továbbiakban arról beszélt, milyen nagy segítséget
jelent az iskola munkájának továbbfejlesztésében a szovjet tapasztalatok felhasználása és a nevelők • tapasztalatcseréje, Rámutatott:
népi
demokráciánk minden
lehetőséget
megad a dolgozóknak arra, hogy
a termelőmunka mellett tovább tanulhassanak. Szólt arról, hogy az
üzemekbe kerülő fiatalokat az első
perclői kezdve támogatni kell szakmai gyakorlatuk tökéletesítésében.

A Magyar Szakszervezetek XVIII. kongresszusának
második
A Magyar Szakszervezetek X V I I .
kongresszusa szombaton
folytatta
tanácskozásait. Megjelent az ülésen
a Népköztársaság Minisztertanácsának több tagja, valamint a Szakszervezeti Világszövetség, a szovjet
szakszervezeti küldöttség és a többi
külföldi szakszervezeti
küldöttség
tagjai
Az ülést Gáspár Sándor, a Szakszervezetek Országos
Tanácsának
főtitkárhelyettese nyitotta meg.
Több hozzászólás
után
Marcel
Dedieu, a Francia Altalános Munkásszövetség
végrehajtóblzotiságá.
nak tagja, a közlekedési szakszervezet titkára szólalt fel.
A francia küldöttség — mondotta —
nagy figyelemmel kíséri az önök
építő munkáját, amely egy ú j gazdasági 'és társadalmi rend felépítését, a magyar nép boldogságát szolgálja.
A Magyar-Szovjet Társaság és az
Országos Béketanács állal rendezett
nagygyűlésen ismét tapasztalhattuk,
hogy ennek az országnak a dolgozói. mint minden népi demokratikus
országban, milyen őszintén kívánják a békét é9 milyen elszánt akarattal követnek el mindent a háború megakadályozására, a béke
megvédéséért.
A francia küldöttség határozottan kijelentheti
ma az
önök
kongresszusa előtt Is, hogy a
francia nép sajátjának
tekinti
cs szive mélyén érzi a nép igaz

napja

fiának, a ml Thorez elvtársunknak immár
történelmivé
vált
mondatát: „Franciaország népe
nem fog, sohasem fog harcolni
a szovjet nép ellen!"
A francia küldölt befejezésül sikert kívánt a kongresszus munkájához.
A francia szervezett dolgozók küldöttének beszéde u'án a kongresszus
résztvevői lelkesen éltették a francia nép nagy vezetőjét, Maurice
Thorez elvtársat.

B o r h á s Lajos elvtárs,
a MEDOSZ e l n ö k e
felszólalásában
rámutatott
arra,
hogy a mezőgazdasági és az érdészett dolgozók nagy lelkesedéssel f o .
gadták az elmúlt év tavaszán szakszervezetük megalakulását.
Azóta
1452 üzemben választották meg az
üzemi bizottságot, s a szakszervezet taglétszáma meghaladja a 150
ezret Beszámolt azokról a kimagasló eredményekről, amelyeket a
mezőgazdaság dolgozói a szovjet tapasztalatok felhasználásával
értek
el.
Borbás Lajos ezután hangsúlyozta, hogy a M E D O S Z
megszervezi
a versenyt a traktóristák és munkagépkezelők között s a tervismertelő értekezletek után az egész országra kiterjedő mozgalmat szervez
a fejlett
növénytermelési, állattenyésztési s erdészeti módszerek alkalmazásáért.

Sági László elvlárs, a I l á m á n K a t ó F ű t ő h á z
üzemi bizottságának elnöke és KreSák -Magdolna, a szuhakállói bányák gépkezelője, n 17 hős szuhakállói bányász egyike szólalt fel
ezután.
Pártunk szerető gondoskodáBát a szuhakállói bányászok is érzik — kezdt© felszólalását. — Amikor tizenhetedmagammal lent raa.
rólunk a bányában, a párt és személyesen Rákosi elvlárs, a legjobb
bányászok, honvédek,
államvédelmi örök ezreit mozgósítva, úgyszólván a lehelellent is elkövette megmentésünk érdekében, öregek
és
fiatalok az
első perctől
kezdve
mindvégig
kitartottunk, összefogtunk és magunk is megfeszítettük
erőinket.
Büszkén
mondhatom,
hogy ebből a harcból mi, fiatalok
méltó módon vettük ki részünket.
Kresák Magdolna arról beszélt ez.
után — min'- a frontszállítószalag
gépkezelője — azzal segíti a fronton dolgozók munkáját, hogy a gépet rendben tartja Bevárja a váltást a gép mellett, gépéi tisztán és
rendben adja Át a leváltó gépkezelőnek. Igy elkerülhető a géphiba és
az üzemzavar.
Ebben a hónapban mép- egy
megtiszteltetés ért — folytatta —,
beválasztottak az üzemi DISZ szervezetbe kultúrfelelősnek. Igyekezni
fogok a termelés mellett ifjúmunkás-társaim kulturális szervezésével
is a szocializmus felépítéséért harcolni.
— A pártszervezet gondoskodásának méltó viszonzásaképpen több és
jobb munkára hívtuk fel hazánk bányászait n sajtóban, hozzájuk intézett levelünkben. Erről
beszéltünk
bányásztársainknak, amikor
megmenekülésünk után ellátogattunk az
ország különböző bányaüzemeibe.
A
Magyar
Szakszervezetek
X V I I I . kongresszusáról — mondotta
befejezésül — isméi azzal fordulok
n bányász elvtársakhoz, főleg a bányászifjúsághoz 3 köztük külön a
bányásznőkhöz:
mutassuk meg, hogy
tudjuk,
mivel tartózunk nagy pártunknak,
szeretett
vezérünknek,
R 'ko*! elvtársnak s a magyar
dolgozó népnek! Adjunk minél
több szenet a drága hazának!
A f utni szuhakállói bányászleány
lelkes
felszótelását
hosszantartó
taps követte

A kongresszus szünet uláni ülésén résztvett Apró Antal építőanyagipari
miniszter, a
Magyar
Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagja, Atiomare Iván élelmiszeripari miniszter, Kossá
István
általános gépipari miniszter is.
Elsőnek Komor Imre. a Szabad
Nép szerkesztőbizottságának helyettes vezetője szólalt fel.

Stanislaw K o w a l c z y k ,
a Lengyel
Szakszervezetek
Központi Tanácsának
titkára
üdvözölte ezután a kongresszust.
A lengyel
nép is — hangsúlyozta felszólalásában
a
küldött
a baráti Magyarországhoz
ha.
sonlóan — nagy
sikereket ér el
a szocializmus építésében.
Az eredményeket — mondotta —
munkásosztályunk
lelkesedésének,
a munkatermelékenység emelésének köszönhetjük, valamint annak,
hogy n
lengyel
munkásosztály
szüntelenül harcol a technika fejlesztéséért, a takarékosságért és a
termékek minőségének
megjavításáért. A termelékenység
emelése terén komoly
sikereink vannak. Dolgozóink 70—75
százaléka vesz részt a munkaversenyben.
Népgazdaságunk,
tudományunk
és kul'úránk történelmünk
során
eddig soha nem látott
mértékben
lendül fel. hála nagy
szövetségesünk, a Szovje'unió önzetlen
és
baráti segí'sógének.
A lengyel küldött
beszéde végén hangsúlyozta: a „rohambrigád"
megtisztelő
címe,
ahogyan Sztálin elvtárs a népi
demokráciákat
nevezte, arra kötelez
bennünket,
hogy még nagyobb erővel küzdjünk
szocializmust építő terveink teljesítéséért.
Stanislaw Kowalczyk nagy tapssal fogadott
felszólalása után
a
kon"*esszus résztvevői
hosszasan
éltették a lengyel és a
magyar
nép nngv vezéreit,
Boleslaw Bieru" és Rákosi Mátyás
elvtársat,
mindkét nép
felszabadítóját,
a
szociatisla Szovjetuniót és a nagy
1
Sztálint.

Loy Á r p á d elvlárs a b á n y á s z o k nevében e l f o g a d t a
a szfálúnvárosíak f e l h í v á s á t
erősítéséés ígéretet tett. hogy egyenletes országunk, a béketábor
rímeléssel, a bányászai
lemara- hez.
Ezu'án a magyar
szakszervezedásának
behozásával és
tervük
sportegyesületeinek
küldött.
teljesítésével akarnak hozzájárulni tek

sége üdvözölte a kongresszust. A
küldöttség tagjai a közönség tap.
sától kísérve Csermák József olimpiai bajnok
vezelésével hatalmas,
özinpompás zászlókkal vonultak be,
majd Csermák József
köszönetet
mondott pártunknak,
kormányzatunknak és a
szakszervezeteknek
azért
a sokoldalú
segítségért,
amelyben a magyar sportolók részesültek.
A következő felszólaló Kara József a M Á V A G szakszervezeti bizottságának etaöke volt, majd Walter Sacchetti olasz küldött szólalt
fel.
Az Olasz Általános
Munkásszö.
vétség az olasz dolgozók legnagyobb
egységes szervezete és az is marad,
annak ellenére, hogy az amerikai
imperializmus
szolgálatában
álló
klerikális kormány állandó üldözésének van kitéve.
Az olasz dolgozók szilárdan folytatják harcukat életszínvonaluk növeléséért és a béke megvédéséért,
annyival is inkább, mert példaképpen állnak előfiük a Szovjetunió és
a népi demokráciák dolgozó népei.
Politikai jelszavunk:
munkát, több kenyeret, szociális reformokat, barátságot
a
vi'ág minden békét akaró népével! Egy embert se, egy gépel
se a háborús uszító imperialisták számára!
Az olasz küldöttet felszólalása vé.
gén szívélyesen üdvözölte
Kristóf
István elvtárs, a SZOT főtitkára.
Kádas István elvtárs, a
DISZ
központi vezetőségének
titkára a
dolgozó és tanulóifjúság nevében
üdvözölte a kongresszust. Megállapította: a D I S Z és a szakszervezeti
szervek közölt a legszorosabb együttműködésre van szükség, legelsősorban
a
szocialista
munkaverseny
szervezéséiben, a Szfaliánov-mozga.
lom fejlesztésében és nem utolsó
sorban a kulturális-, sport- és érdekvédelmi feladatok sikeres végre,
haitásábau.
Brutyó János építésügyi miniszterhelyetles a szakszervezetek és az
állami szervek
együttműködésének
kérdéseivel foglalkozott.
Komor Imre, a Szabad Nép szerkesztőbizottságának helyettes vezetője
leszögezte
felszólalásában,
hogy a kongresszus csak akkor vé.
gezhet eredményes munkát, ha bátor, következetes és konkrét kritikával tárja fel a szakszervezeti
munka
hiányosságai!. Az üzemi
szakszervezeti munka
kifejlesztése
és fellendítése nem ú j feladat, a
párt politikai bizottsága már 1951ben felhívta erre a figyelmet, mégis gyenge és bizonytalan az üze.
mekben folyó szakszervezeti munka
Nem folytatunk eléggé következetes
harcot a szoci áldemokrata zmus maradványai ellen. Ezt a harcot sokan
a jobboldali szociáldemokraták leleplezésére akariák leszűkíteni
és
csak a nyilf ellenséges magatartási
tekintik
szociáldemokratizmo nak,
elfeledkezve arról, hogy a szakszervezeti tagság egy rcszs évtizedeken
át szociáldemokrata
befolyás alal!
állt.
A továbbiakban a kritikához és az
önkritikához való helyes viszonyról
beszélt Komor Imre. A
szociálde.
mokrata befolyást — mondotta —
csak a lömegek kritikájának haté.
kony kifejlesztésével lehet leküz.
deni.
Ezután részletesen foglalkozott a
szakszervezeti káderpolitika kérdéseivel, majd rámutatott arra, hogy
az éberség lerén is vannak hiányos
ságok. Végül hangsúlyozta, hogy a
szakszervezeteknek egyik
legfonto.
sabb fetadaluk, hogy élenjárjanak a
szovjet tapasztalatok felhaszná'ásá
ban.
Több felszólalás után Kristóf Tst.
ván, a SZOT főtitkára válaszolt n
felszó'alásokra.
A
kongresszus
Kristóf
István
beozámolóját a
SZOT X V I I . kongresszusa óta végzett munkájáról és a szakszervez©
tek további feladatairól, valamint a
SZOT ellenőrző bizottságának jelentését elfogadta. A kongresszus
vasárnap reggel folytatja tanácsko.
zásait.
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A gyapottermelés
élen táró
dolgozóinak
Hl. országos
tanácskozása
A gyapot termelési
feladatainak
megtárgyalására a Földművelésügyi
Minisztérium és az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériuma szombaton Budapesten összehívta a gyapotiermelés élenjáró
dolgozóinak
I I I . országos tanácskozását.

A referátum után számosan szólaltak fel, a tanácskozás résztvevői
végül felhívással fordultak a gyapottermelő állami gazdaságok, termelőszövetkezetek dolgozóihoz és az
egyéni termelőkhöz:
Elhatároztuk — hangzik a többi
A tanácskozáson Erdei
Ferenc között a felhívás — , hogy
földművelésügyi miniszter mondott
ebben az évben törlesztünk a
megnyitóbeszédet, majd Tatár Tmre,
mult évi adósságból s tervünk
a
földművelésügyi
minisztérium
túlte jesítésével háláljuk m c s azt
gyapottermeiisi osztályának
vezea sok segítséget, amit a Szovtője tartott beszámolót „A gyapotjetuniótól, pártunktól és Rákosi
termelés 1952. évi tapasztalatai és
elvtárstól kapunk.
az 1953. évi feladatok" címen.
Új
csatába
hívunk
benneteket
Bevezetőben ismertette az 1952-es
gyapottermelésünk
sikere
érdekéévi gyapottennelési eredményeket.
ben! Több és jobb minőségű nyersAz 1953. évi feladatok megolanyagot kell adnunk textiliparunkdását — fciyialta — már 1952
nak.
nyarán megkezdtük.
Ezért mi vállaljuk, hogy a veA termelőszövetkezeleknél kijelöltük tésre a talajt jól előkészítjük, a sia gyapollerületeket,
december l-ig mitózás, kultivátorozás
időben és
98 százalékban — nagyobbrészt elö- jó minőségben való elvégzésével.
hántes ekével — felszámoltuk és
Az összes vetőmagot napon melealapműtrágyáztuk a kijelölt földetapasztalatok
ket, a vetőmagszükségletet maru. gítjük és ,a szovjet
déktaianul biztosítottuk, az üzemek alapján alkalmazzuk a vetőmag j a .
a csávázási befejezték és a vetőmag rovizálását.
jelentős része már útban van a terMegerősítjük a munkaszervezetei,
melők felé.
továbbfejlesztjük a ver&enymozgaL
Az 1953. évi feladatok végrehaj- mat, biztosítjuk a terület egyénekre
tásához a Szovjetunió ez évben is való feloszlását és egész éven át
nagy segítséget n y ú j t ó " .
Elsősor- gondos megművelését, alkalmazzuk
ban nagy mennyiségben kaptunk ma. az élenjáró szovjet módszereket.
gashozamú gyapotvet jmagoti Ez év.
Csatlakozásra hívunk fel benneteben újabb speciális gyapotgépek ér- ket!
k e z n e k ^ Szovjetunióból, elsősorban
Harcunkban segít a nagy Szovuniverz'ál traktor, új típusú függő,
kultivátor, gyapottisztítógép és lég- jetunió és annak szeretett vezére,
a
mellettünk áll
eiszívásos
rendszerű,
háromsoros Sztálin elvtárs,
munkásosztály,
nagy
pártunk
és
gyapotszedő kombájn.
Rákosi elvtárs
A párt és a kormány ez évben is
A gyapottermelők I I I .
országos
jelentős prémiumot, valamint ked.
vezményeket ad a termelőknek.
A tanácskozása táviratban köszöntötte
gyapottermelő
termelőszövetkezetek a magyar nép forrón szeretett vezeés egyéni termelök több millió fo. tőjét, Rákosi elvtársat.
rint termelési előleget kaphatnak.
A soronkövetkezíí tavaszi mun.
kák, a gyapotföldek
előkészítése fokozott gondosságot követel. Meg ke" tenni minden
előkészületet, hogy a vetést 4—
5 nap alatt befejezzük.
Ez évben a vetőmag
minősége,
lényegesen jobb, ezért
szélesebb
körben lehet alkalmazni a jarovizálást.
A vetés
megkezdésének
idejét április 15. és 25. között
a
beérkezt" jelentések aflapján
a
földművelésügyi
minisztérium fogja elrendelni.
A vetógépeket legkésőbb
április 10-ig elő k e " készíteni. A veitőmagnorma
holdanként 40
kilogramm,
vetésmélység
általában
négy centiméter,
sortávolság
60
centiméter. Közvetlen ve'és
előtt
4 centiméter mélyen
kultivátorozni kell s a kultivátorhoz kapcsolva
könnyű fogast, vagy hengert
kell
járatni. A vetésre
a gépállomások legjobb traktorosaikat jelöljék
ki.
Nekünk ebben az
évben úgy
kell dolgozni,
hogy
teljesítsük
pártunk,
kormányunk és dolgozó
népünk iránti
kötelességünket és
a terv teljesítésével és túlteljesítésével minél többet
rójjunk
le
elmúlt évi adósságunkból. Ezt várja tőlünk pártunk és szerete" vezérünk, Rákosi elvtárs.
Tatár Imre
beszámolója
megkezdődött a vita.

után

Azt a hatalmas segítséget, melyet
nap mint nap vetőmagban, gépekben, tapasztalatokban
kapunk
a
Szovjetuniótól, azokat a z útmutatásokat, tanácsokat, amelyeket Rákosi
elvtárstól és nagy pártunktól kapunk
— írják többi között
táviratukban
— azzal háláljuk meg. hogy ezévben a gynpottermetési (ervet teljesítjük, túlteljesítjük.

•
A földeáki Dózsa -termelösfzövetkezet elnyerte „A legjobb gyapot,
termelő tsz" címet a velejáró oklevelet és vándorzászlót.
Makó város
tanácsa,
illetve
egyéni termelői elnyer'ék „A leg.
iobb gynpottermelö község"
címe'
és vándorzészlót.
A
Gyapottermeltetési
Vállalat
csongrádmegyei
kirendeltsége
nyerte el „A legjobb
gyapotter.
meltetési
vállalati
kirendeltség"
címet és vándorzászlót.
A „gyapotszedés mestere"
jelvénnyel és oklevéllel
kitüntetett
termelőszövetkezeti dolgozók
között van a
(a cím
elnverésének
fettétele tíz mázsa gyapot
leszedése a szedés! kampányban)
Szabó Anna, Szentes.
A „gyapotszedés mestere" címmel kitünte'ett
állami gazdasági
dolgozók k ő z ő " van Harmati Gyulár.é az igási-úti, Tóth Ferenc
és
Arany Imréné a kutesi-úti, Bugyi
Ida a kláramajori állami gazdaság
dolgozója.

ft Mag 'ar N é p k ü z t á r s i s á i mlirsztertanácsáia'i
és a S z M s z e r i e t e l e i Q n z i q a s íanácsa E l i i S i s é i é i e k
határozata az 195?. év] íorvsk határidős! íítii hsfe ezése,
illeivs lúüííjssitása érif3iié!iei indi oh s z i c i a l s i a
munkayerssiiY gyázieseiieH u t á l i a z í s á r ó !
A minisztertanács és a Szakszervezetek Országos
Tanácsának
elnöksége — a miniszterek az illetékes szakszervezetek
e'nökségeivel
egyetértésben
előterjesztett javaslatára — az 1952.
évi
terv határidő előtti
befejezésóért
indített szocialista
munkaverseny
eredményét az alábbiakban
állapítja meg.
A

begyűjtésben

a munkaverseny győztese
vandorzáaziló
nyertese a
gyarországi közraktárak.

és
a
Délma-

Éves tervét
114.8
százalékra
teljesítette.
A
vetömagtisztttást
határidőre és
minőségileg
kifogástalanul végezték el. (MTI.

léséből 93 százalék
nagyszilárdságú I. o. téglát gyártott.
£ V es
tervét november 21-én befejezte.
A verseny második helyezettje
a Csongrádmegyei
Nyomda.
A vállalat éves tervét 111.3 szá.
zalék'ra teljesítette.
A verseny harmadik helyezettje
a
Hódmezővásárhelyi
Majolikagyár. (MTI).

Októberben fart ák
a II!. Szakszervezeti
V;lar»i- ongresszust

Bécs (TASZSZ).
A Szakszervereti
Világszövetség
Végrehajtó Bízott.
A holyi iparban
6ága közleményt
adott ki a III.
a
munkaverseny győztese és a Szakszervezeti
Világkongresszus
váiidorzászló nyertese a
Vasme- összehívásáról.
gyei Tanácsi Téglagyár (Szombat,
A közlemény
bejelenti,
hogy
hely.)
1953. októberére B lesben
öss^aA vállalat éves
tervét
117.7 hívják a III. Szakszervezeti
VIszázalékra. teljesítette,
összterme- lágkongresszust.

VASÁRNAP
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R szocializmus alapvető gazdasági törvényének érvényesülése
népi dsmoMciánHiiaii

Fokozott munkára a vetési határidők
pontos betartásáért
Ma már márciusba
értünk.
Még rövid két hét és itt van
15-e, s akkorára a minisztertanács határozata értelmében telje,
sítenünk kelt a tavaszibúza, mák,
borsó, olajlen, rostlen, a lencse,
a bükköny, a hagyma és a füves
herék vetéstervét.

időre, az nemcsak magának árt,
hanem hátráltatja ötéves tervünket, s akadályozza közellá'ásunk
zavartalanságát.
Az állami és a tervfegyelem
ezért arra köle'ez, hogy azokat
a kulákokat és bárkit ts, akik
tudatosan vagy
hanyagságból
hátráltatni próbálják vetési tervünk határidőre való teljesítését
— a törvény teljes
szigorával
vonjuk felelősségre.
Ezeknek a növényeknek az el.
vetéséhez még két hét áll dolgozó parasztságunk rendelkezésére
Meg van tehát minden lehetőség
arra, hogy vetést tervüket a
megkívánt
mértékben teljesítsék. Ehhez azonban az szükséges. hogy tanácsaink helyes irányításával minden
gépállomás
termelőszövetkezet, do'gozó paraszt a legcélszerűbben kihasználja a napokat és az órákat,
kihasználja a gépeket és az Iga.
erőt arra, hogy a vetőmag ide.
jekorán a
földbe
kerüljön, s
megnyerjük a tavaszi mezőgazdasági csatát.
Fokozott munkára hát a határidő pontos betartásáért!

Többen érdeklődlek afelől, | radalom bontakozott
kL
Rákosi hussák rabló háborújukat.
Maguk
hogy a szocializmus alapvető elvtárs országgyűlési
beszédében közö't, a tőkés országok
közötl
gazdasági törvénye hogyan j elmondotta, hogy
egyetemeinken | egyre élesebbek az ellentetek
46.000 hallgató
Elvileg és gyakorlatilag ls alapérvényesül
népi
demokrá- , és főiskoláinkon
lakosra 51 vetően nagy különbség van a szociánkban. Erre adunk választ tanul. Minden tízezer
Sok évi termelés! tapasztalat
főiskolai hallgató jut hazánkbon; e cializmus és a kapitalizmus
gazröviden az alábbi cikkben:
cs a tudományos megfigyelés^ azt
tekintetben többszörösen
magunk dasági alaptörvénye között. A mai
Sztálin elvtárs
koiszakal- mögött hagytunk olyan kapitalista kapitalizmus gazdasági alaptörvébizonyítja, hogy a késői vetésekkoló új művében a
szocializmus országokat,
mindig kevesebb termést hoztak,
mint
Franciaország, nye leleplezi az
imperialistákat.
gazdasági
alaptörvényének nagy Olaszország, Hollandia stb.
a korai vetés eredménye viszont
Kö- Ez' agitaciónkbnn
alaposan
fel
jelentőséget tulajdoni'. Az sem vé- zépiskoláinkban a hallgatók
a bő termés Ezért megyénk dol.
66.7 kell használnunk.
Ugyanakkor ta.
letlen, hogy 6zembe állítja a. ka- százaléka, az egyetemeken és főgozó parasztságának arra
kell
dntosítanunk kell dolgozóink
köpitalizmus alapvető gazdasági tör. iskolákon 58 százaléka
törekednie minden erejével, hogy
rminkás- zött, hogy a szocializmus alapvető
vényével. Ezen keresztül is bizo- és
kihasználva a kedvező időjárást,
parasztszármrzású.
Csongrád gazdasági
törvénye
érvényesünyítja a szocialista rendszer
fö- megyében 442 nyilvános könyvtár
'egkésőbb március 15-re minden
lését elő kell segítenünk s ez csak
lényé',
életrevalóságát,
fejlődé- van. Az egykor „mflgyar betegségszem vetömag, ami
elvetésre
a dolgozó milliók
tudatos
műve
sét; ugyanakkor bizonyítja a
mai nek" nevezett gümőkorban
vár, a földben legyen. Szüksé.
1938- lehet.
Az ösztönösség elve
és
kapitalizmus
rothadtságát. pusz- hoz viszonyítva 1952-ben 57 százages e z annál is Inkább, mert
gyakorlata a szocializmus építésétulásának elkerülhetetlenségét.
vetési tervünk szerves része ötlókkal kevesebben haltak meg.
vel nem fér össze.
éves tervünknek. Tehát: törvény,
Lehelne tovább sorolni
mindA szocializmus gazdasági
alap.
Felad
ltunk
elősegíteni, hogy
amelynek végrehajtásáért felelő,
az' a szocializmus alapvető
tőrvénye meghatározza a
szocia- azokat az adatoka', amelyek
gazdasásek mezőgazda~ágl
dolgozóink,
bizonyítják,
hogy
hatalmas
lépést
lista társadalmi
termelés
célját,
gi törvénye a mi viszonyaink köde felelősek tanácsaink is!
tettünk
előre
a
szocializmus
épíamely „az egész társadalom
álzött minél következetesebben
érA vetési terv teljesítése —
nélandóan
növekvő anyagi
és kultu- tésének az útján. Már ez a
vényesüljön. Ennek eszköze
üzeközügy. Meg kell, hogy értsék
hány ada' is bizonyítja, hogy
a
rális szükséglete
maximális
kielémeinkben az, hogy mozgósítsák
a
a dolgozó paarsztok:
aki
kl
Szovjetunió példáján haladva pár.
gítésének
biztosításaEz
újabb
dolgozókat
a
'eivtaljesítésében
muakarja
magát
vonni
a
tervfegyetank és kormányunk iparkodik
a
munkahőstettekre lelkesíti
dolgolem alól, aki nem vet el határbehozására.
szocializmus alapvető
gazdasági tatkozó lemaradások
zóinkat, de ugyanakkor megyénk- törvényének érvényesülését
elő- A mezőgazdaságban mindenekelőtt
ben a dolgozók jó része, 6Őt szá- segíteni.
sizánt»ni vetni kell. Teljesíteni
a
mos funkcionárius se ismeri a cél
párt és a minisztertanács
határoA mai kapitalizmus
tör- zatát
megvalósításánajk
eszközeit;
azt,
maradéktalanul.
Induljon
hogy a „szocialista
termelésnek
a vényszerűen a maximális
profitot harcba minden teaktorista a tava,
legfejlettebb
technika
alapján
tör- hajszolja. Az ember és
megnyeszükség- szi mezőgazdasági csata
ténő szüntelen
növekedése
és ta lete .
iálóköréb51 .
réséért. A
kijavított gépeket ne
eltűnnek
Ezé -rt
keietesedese
ut;án tor; é m k a
cél
kapitalizmus, raktározzák a színekben,
hanem
haIálra ítélve a
Miniszter Elvtárs!
megvalósítása. A l e f u t t a t t a tech ! A
kapitalizmus
gazdasági azonnal. fogjanak
„
hozzá a szántásmai
A szovjet hadsereg é© haditengerészeti flotta 35. évfordulójára
nikank meg van, a Szovjetunio'o alaptörvénye: „a maximális
pro- hoz, vetéshez, símítózáshoz. Párt. küldött üdvüzletéért és a magyar néphadsereg harcosainak, tisztjeia legtökéletesebb gép es műszaki f . f b i z t o s i t á s a fl„ a d o t t o m á
j„. s z e r v e Z e ' e i n k és
tanácsaink v á l .
nek és tábornokaínak jókívánságaiért fogadja szívből jövő köszönesegítseget kapjuk es a magyar ipar | ^
kizsákmányo\ janak a
tavaszi
mezőgazdasági temet.
többségének
egyre 'obb modern gépet áliit elö. | ^
munka főhadiszállásaivá.
Mozgó.
A. Vasziljevszkij,
tönkretétele
és
nyomorbam
!A hiba o't van, hogy a gépek ka, döntése
a Szovjetunió marsallja,
útján, más országok,
kü- sí'sák a dolgozó
parasztokat
az
paritását üzemeinkben, gépállomá- lönösen
a Szovjetunió hadügyminisztere
az elmaradt
országok
né- igaerö teljes bevetésére. Ne
vársainkon csak feléből és harmadá- peinek
leigázása
és
rendszeres ja senki, hogy a sült
galamb a
ból használják ki.
A szocialista kifosztása
útján, végül
a
legmaga. 6zájába repül, hanem teremtse elő
termelés
szüntelen
növekedését sabb profit biztosítása
a
háborúk a tavaszi vetőmagot.
Ne hallgassem biztosítja minden vállalatunk. és a nemzetgazdaság
militarizálása sanak tiz osz'ályellenség hazugsáUgyanis az első negyedévi
'erv- útján."
gaira, hanem lepleizzék le és minben komoly lemaradások
vaunak.
denféle opportunizmust,
száj'áti.
Mi
bizonyítja
ezt?
Az,
hogy
pélAki tehát nem látja a cél és az
ságot számoljanak fel
munkájukdául
az
angol
munkás
hetenként
öl
eszíköz közötti összefüggést, kölban. Induljanak harcba, hogy
a
Rákosi Mátyás
elvtárs, a Ma- vetét és meghatalmazott
miniszcsönhatást, az nem érti az
alap- és fél deka vajat kap és 11 és fél mezőgazdaságban
minél
inkább
jedeka margarint, feltéve, ha
nem
gyar Népköztársaság
miniszterta- terét. A fogadás alkalmával
törvénynek a lényegét.
magszilárduljon
len volt Sik Endre rendkívüli kőmunka nélkül van. Az, hogy még kiszé'esedjék és
nácsának
elnöke
Szombaton
déla
szövetkezeti
szektor.
A Szovjetunióban a megvalósul' mindig jegyrendszer van
vet, meghatalmazott miniszter,
a
Angliászocializmus országában, a szocia. ban. Az angol dolgozók
főreálbére
Igy kell és igy lehet a szocializ- előtt fogadta K. P. S. Memont, az külügyminisztérium politikai
lizmus gazdasági
alaptörvényének 20 százalékkal, a francia ós olasz irras
rendkívüli kö- osztályának vezetője is.
gazdasági
alaptörvényének Indiai Köztársaság
teljes hatóköre van. Minden teril- dolgozók reálbére kb. 50 Százalék- teljes ha'ókörét kibontakoztatni ós
le'en érvényesül. Népi
demokrá- kal alacsonyabb a háború eló"inél. elősegíteni megyénkben is.
Amiciánk viszont, á'menetet képez a Az USA-ban százezrével
árvere- kor tehát Sztálin
elvtársnak
új
K e d d e n délután Marfonyi l á n o s egyetemi tanár
kapitalizmusból a
szocializmusba. zik ej a dolgozó farmerek birto- művét
tanulmányozzuk,
iparkodEbből adódik, hogy nálunk az alap. kait, kergetik a
nincstelenségbe junk azt. mint egy iránytű', alkotart előadást az MSZT-székház klubhelyiségében
törvénynek nincs meg a 'eljes ha- őke'. Sok tízmillió
munkanélküli tóan
felhasználni
szocializmust
tóköre. Korlátozott hatököre
jó van a tőkés országokban. Különö- épitő, békénk aktív védelmé! szolA Magyar-Szovjet Társaság sze- nos egyetemi tanár, a jogi tudomáideig megmutatkozott abban, hogy sen a gyarmati népek
kifosztását gáló
feladataink
teljesítésére.
gedi jogtudományi szakosztálya a nyok kandidátusa: „A fegyelem és
még volt munkanélküliség,
hogy bizonyítja például az a
'ény is, Ugyanakkor leplezzük le a
háboMagyar.Szovjet Barátság Hónapjáa
bérszínvonal
viszonylag ala- hogy az arab olajipari
dolgozók rús gyújtogatok
és magyarorszának keretében kedden délután 6 óra- az ellenőrzés kérdései a Szovjetunió
csony
volt.
Ma
már
ná- bére, ami csak a lassú éhenhalás- gi ügynökeik céljait
és
a'jas,
kor az MSZT székház klubhelyisé- Kommunista Pártjának X I X . Kon.
lunk
a
szociafisla
6zek'or hoz elegendő,
'ízszerte kisebb az népellenes eszközeit, mert
csak
gében előadást rendez. Mart 0 nyi Já- gresszusán" címmel tart előadást.
az uralkodó. A szocializmus alap- amerikai olajipari dolgozók
béré. kemény, 6zívós harcok árán
szüvető gazdasági törvényének ható- nél. A maximális profit
érdeké- lethetnek tartós politikai és gazda.
köre lényegesen kitágult, de a 'ör- ben az USA
monopolistái
mili- 6ági eredmények.
vény teljes
érvényesülésót
gá- tarizálják a népgazdaságot. A beNagy
László
tolja a kisáru'ermelés ée a tökós ruházások 75 százalékát hadi ipar.
az MB agit. prop. osztály
szektor. Tehát gátolja az az ellen- ba fektetik be azért, hogy folyta'.
munkatársa
mondás, ami a szocialista
nagy.
ipar és a kisáru'ermelö
mezőgazA
minisztertanács
szocialista, zására négy 6000 forintos és hat
daság között fennáll. A szocializrealista
színjátszásunk
fejleszté- 3000 forintos díj osz'hatö ki.
, A két világpiac k i a l a k u l á s a * címmel fart előadást
mus
gazdasági
alaptörvényének
se terén
kiemelkedő
eredményt
A
„Jászai Mari-díj"
elsőízben
teljes
érvényesülése a kapitalista
Vásárhelyi Miklós elvtárs pénteken
elért
színészeink, filmszínészeink, felszabadulásunk évfordulóján, ápelemek ellen vívott kemény
harc
színpadi- és
filmrendezőink
ki- rilis 4-én keTül kiosztásra.
a Pártoktatás H á z á b a n
közben bontakozhat
ki; továbbá
tüntetésére „Jászai Mari-díj"
elA
minisztertanács
határozata
abban is, hogy az egyénileg
dolnevezéssel
színművészeti díj ala- újabb jele annak a
megbecsülésA Pártoktatás Házában március 6-án dé!utá n 6 órakor Vásárhelyi
gozó
kisparaszti
gazdaságoka'
pítását határozta e).
A
minisz- nek és gondoskodásnak,
amellyel
szocialista nagyüzem'
gazdaságok- Miklós elvtárs, újságíró, a Központi Előadó Ircda tagja ,,A két világtertanácsi határozat értelmében az pártunk és kormányzatunk a szopiac
kialakulása"
címmel
tart
előadást.
A
politikai
gazdaságtan
első
ba tömörítsük az
önkén'esség el.
előző
év
folyamán
elért
kiváló
,és második évfolyam, a Szovjetunió Kommunista Pártja története mácialista építés ügyé' szolgáló színszínészi,
6zinpadi-, illetve
film- művésze' és an n ak
T é n ö k . 6 z I S o r 6 ^ aTtASá;Va1'-,.'tóre. sodik évfolyam, valamint Sztálin elvtárs
müvének
fanulmányozádolgozói felé
a szocializmus gazdasági
alaptör sára szervezett külön tanfolyam propagandistái és hallgatói részére igen rendezői teljesítmények
jutalma- fordul.
vénye népi demokráciánkban akkor fontos az előadás meghallgatása, mert nagy segítséget
jelent
az
fog teljes hatókörrel kiterjedni, ha anyag megértéséhez.
megteremtjük a népgazdaság egységes szocialista alapja'.

A. M. Vasziljevszkij marsall távirata
Farkas Mihály hadsereg-tábornokhoz

Rákosi elvtárs fogadta
az Indiai Köztársaság budapesti követét

A minisztertanács határozata
„Jászai Mari-díj" alapításáról

Új élet indul a kübebházi MSZT szervezetben

Pártunk

és

Szovjet vendégek érkeznek Szegedre

hormnnxunk

Js arra törekszik, hogy dolgozó
népünk állandóan növekvő
anyagi és kulturális szükségletei? mennél nagyobb mértékben
kielégítse.
Ipari 'ermelésünk több, mint
háromszorosan múlja felül az
1938.
évi színvonalat. Hároméve©
ter.
vünk végén Ipari dolgozóink átlagos reálbére 40 százatokkal
ha.
ladta túl a háború előttit. A
dol.
gozó parasztságunk
életszínvonala
a
tervezettnél gyorsabban
nö.
Olyan áruk, min' a tex'il, cipő, kiváló minőségű ipari termékek —
amik azelőtt csak a városban kerültek eladásra — most a faluban
i© bőségesen
beszerezhetők.
A
dolgozó parasztságunk
táplálkozása is megjavult, ami a Horthy,
rend-rerben
nagyon
szegényes
vol?. Ismeretes, hogy felemelt ötéves tervünk 50 százatokkal
írja
elő a dolgozó nép
életszínvonala
nak emelkedését Ez az 1938. évi
kétszeresének
felel meg.
Tudni
kell még azt is
h(
?3Y
doigozo
S t r 3
kiriégitöS8
nemcsak közvetlen
fogyasztási rikkek tartoznak, hanem az is, hogy
országunk cryre fvépül,
egészscges
munkástakóházak ezrei épülnek, kózlekedesunk nap, mint nap
fejlődik s ez mind a dolgozók ja-

V. P. Druzin elvtárs „\ szocialista realizmus problémái"
címmel előadást tart holnap délután az egyetemen
Valerij Pavlovtcs Druzin, a filológiai tudományok kandidátusa,
i „Zvjezda" című folyóirat főszerkesztője a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap alkalmából hazánkban tartózkodó szovjet küldöttség tagja
holnap Szegedre érkezik. Szeged dolgozói örömmel várják a szovjet
vendéget, akit délelőtt 10 órakor a központi egyetemen fogadnak. Majd
ellátogat Druzin elvtárs a Paprikafeldolgozó Vállalathoz. Délután 2
órakor az egyetem Ady-téri épületében „A szocialista realizmus problémái"-ról előadást tart. Az előadás után megtekinti a Fehértó kiállítást, és hat órakor a Tiszatáj szerkesztőségét keresi fel.

Emil

Gilelsz világhírű
Sztálin-díjas
hangversenyt tart csütörtökön
a Nemzeti
Színházban

zongoraművész
este

Emil Gilelsz Sztálin-díjas zongoraművész is a szovjet küldöttség,
gel érkezett hazánkba. A magyar közönség már szívébe zárta a világhírű zongoraművészt. Hét évvel ezelő't itt jártakor már bemutatkozott a magyar dolgozóknak. Ö volt az első, aki a felszabadulás után
elc'ször adott ízelí'öt a szovjet zenepedagógia nagyszerű munkájáról.
p á r a t ' a n képességű virtuóza a zongorának Keveset mondunk akkor,
ha
mondjuk, hogy GUclsz az egyik legnagyobb élő zongorista,
Budapesti szereplésekor kirobbanó sikert aratott C3 a közönség f vjnnnem akaró lelkesedéssel ünnepelte a nagyszerű szovjet művészt,
;
GHc'sz március 5-én, csütörtökön Szegedre érkezik, hogy váró.
dolgozóinak mutassa be művészetét. Csütörtökön este 7 órakor
6
»
....
Beethoven.,
Chopin.,
I szó'oestet ad a Nemzeti Szinhazban. Műsorán

£á' szolgálja, Hatalmas kultúrfor.Szkljabin. és Prokofjev-müvek szerepelnek,
Üta-ifi-iA

Kübetházán az
MSZT-szerveze'
az új vezetőségválasztás óta
új
életre kelt. A
köze'multban tartott taggyűlésen a titkár
elvtárs
beszélt arról, milyen fon'os
az,
hogy megismerjük a szovjet ember éleiét,
kulturális müveit. A
'itkári beszámoló után
Noel
.Jánosné MSZT-tag ígéretet tett, hogy
a kultúrbrigád
minden taggyülé.
sen vidám
szórakozást nyújt
a
megjelent tagoknak. Az én javas-

latomat is elfogadták; mivel ilyen
szép számmal vannak fiatalok
a
szervezetben, saját
tagságunkbői
állítsunk össze egy színjátszó csoportot. Nyerges
József és Suti József tagok vállalták ts a csopor*
megszervezését. A taggyűlésen hat
új tag lépett be.
Reméljük, hogy
a kővetkező taggyűlésen még nagyobb eredményekről számolhatunk
be.
Balogh
Mihály,
Kübekháza

Megyei pénzügy őreink jó
elismerése

munkájának

Az osztályellenség és gazdasági Márton György és Göncz Karoly
kártevők leleplezésében
pénzügy- elvtársakat. Az ünnepségen megőrségünk derekas
munkát végez. jelent a Megyei Pártbizottság,
a
Dolgozó népünk ellenségei
ellen
Néphadsereg, a
Rendőrség és a
folyó küzdelemben a csongrádmegyei pénzügyőrség is
kivette ré- Megyei Tanács küldötte is.
A fegyveres atakutatök közöl'i
szét. Az 1952 évben
kifejtett te- '
a
vékenysége
atójpján az
országos jó, bajtársi viszonyt feiezte ki
kultúrtermének
versenyben harmadik helyet
érte Rendőregyesület
el. Ez alkalomból az Országos Pénz- 6zép dekorációja, ahol „Szeretettel
ügyőri
Parancsnokság
poü'ikai üdvözöljük harcos társainkat,
a
helyettese adta á? szép
ünnepség pénzügyőr elvtársakat" felira' fokeretében a III. helyezettet
meg- gadta az ünnepség résztvevőit. Az
illető zászlót.
Pénzügyőreink kö- ünnepség után rendezett műsorban
zül jó munkájukért elismerő okle- I fellépett a dorozsmai, szegsdi
és
véllel' ós pénzjutalommal tüntették . vásárhelyi pénzügyőrség
kultúr,
ki Antal .György, Kovács Zoltán,
'csoportjak;'
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Az ellenség garázdálkodása a kiskőrösi járási tanácsban
Neui
mindennapos ellenséges
kárt ívésra derült fény Bács megye
kiskőrösi janisában.
A járási fe.
tiácsba ellenséges elemek furakodtak
be s hosszú ideig végezték
romboló munkájukat, a bűnök egész so.
rozatát követték el a falu dolgozói
ellen.
A kisköröst járást a megyei tanácsházán és a belügyminisztériumban Báes megye legjobb járásának ismerték én dicsérgették.
A
jelentések, a papíron igazolni látszottak a járás jóhírétt a
gabona,
beadás tavalyi tervét és a se r lésbeariá« második félévi tervét túlteljesítette- A jelentések mögé, a számok mögé pedig senki sem nézett.
Pedig más kép alakult volna ki a

járási tanácsról és sokat dicsért el.
nőkéről. Később már a számok is
riadói jelezhettek volna. A járás a
kukoricabeadási tervét
már
caak
mintegy 61 százalékra, a
tojásbe.
ndósét csupán 125 százalékra teljesítette s az ősszel az előírt búzaés rozsvetésterületnek csupán
háromnegyed ré-zit vetette be. Ezek
a sötét számok azonban
különösképpen nem tűntek fel, továbbra is
a j á r á s korábbi eredményei vakí.
tolták ej a felettesek szemét. A járási tanácsban így zavartalanul garázdálkodhatott az ellenrég s a tanács nevében a gyalázatos törvény,
szegesek egész sorozatát követhette
el-

Sötétmtiltű
kulák horthysta
a fúrási tanacs
étén
A járási
tunács elnöke
Fülöp
Gyula
kulák
volt,
sötétuiultú
horthysta tiszt. Ilyen volt vezetése
alatt a járási tanács politikája ás:
védte, pártfogolta a kulákokat
—
viszont ott ártott a dolgozó parasztoknak, ahol csak tudott, A kulákok
Báes megyének ebben a „niinta"járásában szabotálhatták leginkább
uz adófizetést és a beadást, a hajukszála sem görbült meg érte. Sok.
helyütt befurakodtak a termelőszövetkezetekbe- A járási tanács segítségével a tázlúri Bajtárs ég Aranykalász, a császártöltési Kossuth cs
a csengődi Lenin t3zc.s-ben és más.
hpi a vezető tisztségek egy részét
Is a kulákok kerítették a markukba,
Holüirőfj 'alídtomoyan, mint a fában a szú, rombolták a szövetkezetet. Több községben „eltűntek" a
kulákok -a tanács nyilvántartásának
egyik lapjáról s megjelontek a má*
sik lapon, mint újdonsült „dolgozó
parasztok".
Kaskantyűn
például
mindenki ismeri Bradu József
és
Brada
Pál
kulákokat".
mindenki
gyűlöli őket, tudják, hogyan szívták
a múltban a dolgozó parasztok térét- A két knlák a járási és a községi tanács jóvoltából mégis
„dolgozó paraszp'.tá vedlett át. Ugyanakkor • ebben a községben az egész
falu nagy felháborodására mintegy
tíz dolgozó parasztot
kulájdistára
tettek. A
kulákoknak
elengedték
adójukat, s a beadást — ft dolgozó
parasztokra hárítottak mindent,

A dolgozó
parasztok
üldözése
Miközben
a kulákokat, J á .
nosbácsizták", „pistabácsizták"
—
it tanácsban gyalázatos durva hangot használtak a dolgozó parasztokkal Széniben- A járási tanács egyik
sokszorosított körlevelében utasítót,
ta a községi tanácsokat hogy n dol.
gozó parasztokkal, akik elmaradtak
a bedással, adófizetéssel, „mint
a
nép ellenségeivel szemben a legnagyobb szigorral" kelt eljárni.
Ezt
Kccelen és több más községben
ki
is dobolták. Természetesen ez nem
nevelt egyetlen
dolgozó parasztot
sem állampolgári
hűségre, adójának, beadásának pontos teljesítésé,
re — ellenkezőleg, elkeseredést szütt,
1 örvényeinknek, államunknak tekintélyét rombo'ta. E z is volt a célEzért váll rendszerré az is. hogy
n kiskőrösi járásban a tanácsok
sokhelyütt feleslegesen beidézgették,
zaklatták a dolgozó
parasztokat,
4
agy éppen jogtalanul megbüntették
őket.
Kiskörösön
egy,szerre
600—700 dolgozó parasztét idéztek
be, várakoztatták őket, elvonták a
munkától. Keeelen sok do'gozó parasztot egyik n a p a mezőgazdasági
csoport, másnap a begyűjtési
cso.
Port, harmadnap a pénzügyi csoport, negyednap a tanácselnök
pa.
roncsolt fel a tanácsházára- Ke-elen összesen 8585 termelő van,
a
község 90 százalékra teljesítetté a
b.u'omfibctadás ós 69 százalékra
a
tojásboadás tervét, A tanács mégis
több mint 3000 termelőre vetélt ki
kártérítést. Néhány nap alatt
KiO
dolg 0 zó paraszt tiltakozott a jogtalan büntetés ellen, s igazolta, hogy
pontozón teljesítette az állam iránti
kötelezettségét, A keceli tanácsháza
embertelen bürokratáinak erre csu.
pán nnnyj volt a szavuk: ,,Ha a
dolgozó parasztnak sérelmes valami, úgy is bejön"- Sokhelyütt felelőtlenül, vagy sehogysom intézték el
a dolgozók kérelmét, panaszát. Kis.
kőrösön a pénzügyi csoport íróasztalain 300 olyan kérvény porosodik,
melynek zömöt még 1949-ben ad'ák
be:
helytelenül
klvele't
hár.adü,
vagy másféle adó felülvizsgálását
kérték a dolgozók. De mintha csak
a pénzügyi csoport íróasztalai mögött nom is emberek, hanem érzés.
nólküli fnbábok
ülnének!
Begyepesedett fejű bürokra;ák, kiknek
initsem számítanak r.z emberek, s
látókörük csak a» aktahegyek alsó
szélétől a felső széléig terjed. Ezért
volt az n véleményük erről az esetről. liogy a kérvények elintézése
„várhat, mert nem segíti elő n pénz.

tiszt

ügyi terv
teljesítését".
Csengődön
Szépéné és Kováesné, a községi tanács
alkalmazót té i .szégyenletesen
goromba hangon, arcátlanul szitkozódva támadtak a dolgozó parasztokra. A Horthy-fasizmus mindenható főjegyző urai ripakodtak
rá
így a parasztra.
Még gyalázatosabban
bántak
a

Fondorlatos
a termelőszövetkezeti
A dolgozó parasztok
felháborító zaklatása, az
embertelen bánásmód az -ellenséges
politikának
csupán-az egyik olüa'.a volt, A kiskőrösi járási tanács a termelőszövetkezeti mozgalmat is fondorlatos
módon igyekezett támadni. Fondof.
lalos módon,
hiszen a járási
tanácsházán mos'anában éppen a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséről esett a legtöbb szó- Olyanynyira, hogy
köztien „megfeledkeztek" az égető feladatokról, például
a tavaszi munkáról. De a járási ta.
nács tsz.fejlesziési térve: körömfont
provokáció vott, amelynek áz volt
a célja, hogy az egyénileg dolgozó
parasztok jóidé te meggyűlöljék
a
szövetkezeti mozgalmat. Noha a járás szántóföldjeinek csupán 12 százaléka volt szövejkezotben, ,a járási
tanácson nemrég kiadták a jelszót;
„Néhány
hét múlva
tsz-járássd
kell lennünk"A
szövetkezeleket
ugy mukkor á r v á n hagyták, r.em segítették. A császártöltési
termelő,
csoportok
például hiába
kéltek,
vártak segítséget a járási
tanácstól, az év első Öt hetében senki sem
láloga[ott el hozzájuk.

ellen

a hangoshiradóban a következő „jó
hírf* hozták a
falu
tudomására:
„Felhívjuk a dolgozó parasztok figyelmét, hogy minél többen lépjenek be, ezzel megszabadulnak a ter.
bektől, ( a z adófizetéstől, a beadástól, stb.)" A kisgyüléseken, amelyeket a 1-aJiác,* rendezett, hasonló módon ..érveltek" az előadók. S hogy
az, alávaló provokáció teljes legyen,
az ellenség mindezt „Rákosi elvtárs
születésnapja tiszteletére" jelszóval
végezteA járási tanácsházán és a községi tanácsoknál természetesen sok
becsületes ember dolgozik,
akinek
feltűnt, hogy valahol hiba van a
tanács munkájában. A tanács több
munkatársát bíráló fellépésük . után
elhelyeznék a járási tanácstól alacsonyabb beosztásba telték, A tanácselnök és cimborái úgy féltek a
pártszervezettől, mint a fűztől, meg
akarták
béníluni a
pártszervezet
működését- Azon mesterkedjek, hogy
a járási tanács
pártszervezetében
soha ne
legyen párttitkár,
vagy
olyan emberre bízzák az alapszervezet vezetését, aki az ó bandájukból
kerül ki, S a bírálat elfojtása a
községi tanácsoknál is mind gyako.
ribbá vált.
Üldözték
mindazokat,
akik „rosszal mertek
szólni" r ó .
luk- A
császártöltési
Búzakalász
termelőszövetkezet elnöke
nyíltan
meg is mondta: mindenről hajlandó
beszélni. renk a tanács Hibáiról nem'
mert abból előbb-utóbb baja lenne.
A dolgozó parasztok a
járásban
sokhelyütt ezt v a l l j á k :
„Ne szólj
szám, nem f á j fejem". Nem merik
bírálni a tanácsot, bár saját bőrükön érzik a zaklatásokat, a
tör-

Ahelyett, liogy a szövetkezeleket
erösíte'ték volna és ezek pé'dájával győzték volna meg az egyénileg dolgozó parasztokat — alja?* fe.
nycgclésekkel, vagy elvtelen Ígérgetésekkel, jogtalan
engedményekkel
igyekeztek
a
termelőszövetkezetbe
kényszeríteni
vagy csábítani őketKaskanlyun a
tanácstitkár fenyegetőzni
kezdett.
Azzal
„érvelt":
aki nem lép be a szövetkezeibe, annak felemeli az adóját. Többhe.
lyütt elárverezéssel ijesztgették
a
dolgozó parasztokat- Keeelen pedig i vénysérléseket.

A felelősség
Hogyan
fajulbajotl
idáig
a
dolog? Miért csúszhatott a kiskőrösi
járási t a nács vezetése az ellenség
kezébe?
Mintha csak vatlát dugjak volna
a megyei tanács vezetői
fülükbe,
hogy ne hallják meg a becsületes
tánácsnlka'mazojtnk
ás a dolgozó
parasztok hangját!
Minlha
csak
arra rendezkedtek volna be a bitesmegyei tanácsházán, hogy .csupán a
különböző
számok
és
jelentések
alapján bírálják
el a
tanácsok
munkáját! Az utóbbi időben már az
is gyakori
volt, hogy a kiskőrösi
járási tanácselnök hatnia jelentésekkel árasztotta el a megye! tanácsot,
11 ács megye járásai közül például
elsőnek jelentette, hogy u járása teljesítette az őszj
vetés tervéi —holott a föld egynesyedrésae vetetlen maradt- Ezek a humis jetenlések azonban csak megerősítették a
megyében a* ellenség hadállásait. A
megyei
tanács nem
ellenőrizte az
adatokat, hanem ngyba-föbe dicsérté a járási
tanácselnökül,
s így
szájtátásával
támogatta a
kártsvésj. A megyei tanácsházán álltuidó
a pánik- A kapkodó munka sorozatos lúlkapásokhoz, hibákhoz ís vezet
A kiskőrösi kártevés ügyében sú.
lyos felelősség terhe)! a belügyminisztériumot is. amely elhanyagoltéi
a bácsmegyei
tanács munkájának
ar. ellenőrzését- De emellett a minisztérium Fülöp Gyulát, a kiskőrösi járási ténács volt elnökéi
—
akit azóta m á r sikkasztás és más
bűncselekmények
miatt lejnriőttat.
tak
— az egekig
mngaszta.ta:
, , . . , jó
közigazgatási
gyakorlata
van, a járás területén a munka is
jól mrgv • . . kemény, h a t á r o z o l ' , . ,
úgy politikai, mint szakmai lé.
ren jól fejlődik", Petiig n minisztérium
személyzeti
o«ztúlyának
adatai ls félreérthetetlenül bizonyí-

kérdése
tották, hogy kicsoda Fülöp: kulák,
volt horthysta tiszt. A
belügyminisztériumban pz
egyik
ira, tartó
mélységes
fenekére
süllyesztették
azt a levelei is, amelyben a tanácsolnökhelyettéfl
bejelentette
Fülöp
kártevéseit —
eleresztették
fülük
mellett a figyelmeztetést
Igen nagy feleiösSt/j
terheli '
járási pártbizottságot es a megyei
pártbizottságot is, mert nem őrködött éberen, harcosan a párt politikája feleit. Sül, a j á r á s i pártbizottság még segítséget is adott az
ellenségnek, maga is támogatta a
járási tanács provokációs tez'-fejlesztcsi lentét. Csak a járási és a
megyei pártbizottság politikai vakságu, passzivitása
'elte
lehetővé,
hogy » befurakodott ellenség durván megsértse a párt
politikáját,

iVojgtobb éberséget —
fokozottabb
ellenőrzést
A m i a kiskőrösi járásban löt* ént,
nem mindennapos eset. De nem is
egyedülálló. A kiskőrösi járás nem
az egyetlen hely az országban, ahol
a kommunisták, a pártszervezetek,
és ti pártbizottságok
szájtátisága,
politikai vaksága akadályozza az tilenség leleplezését, s ahol bürokrácia uralkodott el a tanácsban, elszakítva azt a dolgozó
parasztok
tömegeiből- Az állami
és párlszer.
veknek pkulntek kell
a kiskőrösi
egeiből: éberen kell őrködniük mindenütt a párt politikája feleit: bo
ko|l vonniuk mindesütt a tanácsok
ellenőrzésének munkájába a do'gozók legszélesebb tömegeit. Rántsák
le a leplet kíméletlenül azokról az
ellenséges vagy elfajult elemekről,
akik mítatlanu! viselik a janáeiban
belőllött
tisz|ságüket,
visszaélnek
a nép bizalmával, az állam bizalmú
val
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dolgozó parasz;okkal az
elszámol,
tató bizottságokba becsempészett ellenséges f i g u r á k ; elcsapolt
régi
tisztviselők,
különböző
lecsúszott,
fog'lalkozásnélküli naplopók.
Ezek
aztán nap mint nap részegeskedtek,
loptak, zsaroltak, megvásároltatiák
magukat- Az egyik züllött csirkefogó
Keeelen nagy rántottás eltédet csapott a begyüjlött tojásokból, A tanácsalka Imazotfek egy része együtt
dorbézolt ezzel a söpredékkel, együtt
itták e| a törvénytelenül szerzett forintokat,
Kecejen maga a tanácselnök is eljár[
dinom.dánomoKra
ezekkel o r.üiött ablkokkal n kulákokhoz- Mindezt látták, tudták a
dolgozó parasztok.
Császártöltésen
például arról beszéltek, ha valaki
el akarja in(ézni adósságát az elszámoltató bizottsággal, a községi
vagy a járási
tanáccsal,
vigyen
butykost magával, ékesebben beszél az minden szónál. S míg a fe.
leslegesen zaklatott, jogtalanul megbüntetett dolgozó
parasztok a ta.
nács ellen méltatlankodtak, addig
a senkiházi,
ellenséges elemek
a
markukba nevettek: hadd
szidják
csnk a dolgozó parasztok a tanácsot-

támadás
mozgalom

1953.

Az „ e u r ó p a i v é d e l m i k ö z ö s s é g " o r s r . á g a i n a k
római

értekezlete

hogy
a
pótjegyzőAz amerikai imperializmus
ag- bizonygatta,
helyzetbe hozza
resszív tervei között egyik fű he- könyv kisebbségi
.sötét szílyen ál| a Nyugat-Európa leigázá- Nyugat-Németországot,
helysára létrehozott u. n. európai vé- nekkel" festette a politikai
síkra szállt magának
a
delmi közösség aljas céljainak meg- zetet és
ratifikálása
valósítása. A tervet, amely nem új, szerződésnek mielőbbi
csak annyiban érintette az amert. mellett. A francia kormány félve,
kai elnökválasztás, hogy az új el- hogy az amerikaiak Nyugat-Német,
nök, Eisenhower még jobban
fo- országnak adják a nagyobb koncot
kozza nyomását a nyugati k o r m á . — hajlandónak mutatkozott a pótnyokra és mindent
elkövet, hogy jegyzőkönyv bizonyos módosítására.
miné) előbb létrejöjjön az „európai Bidault nagyszabású beszédben vépótjegyzohadsereg"
amerikai irányítás alatt delmezte kormányának
könyvelt,
hangsúlyozva,
hogy
álló hétpróbás nácikkal az étén.
Az amerikai Imperialisták
mes- ezeknek nlncg szerződés.megváltozterkedése eredményeképpen — Dul- tató jellegük- Elmondotta, hogy a
les emlékezetes nyugateurópai kör- francia kormány hajlandó felülvlzs.
éa
útja után pár héttel — február 24. gátéi is a pótjegyzőkönyveket
a
én Rómába,! összehívták a „védelmi ezeket úgy átfogalmazni, hogy
közösség" külügyminisztereinek ér- „védelmlközösség" tagállamai elfoAdenauer
elégedetten
tekezletét, a védelmi
közösségrfi! gadhassák.
szóló szerződés ratifikálásának elő. dörzsölheti a kezét. Ez azonban nem
könnyítette
meg
a helyzetet éa
segítése céljából.
Vz értekezletet — amelyen
hat „cseppet sem volt barátságos a légá l l a m : Franciaország, Olaszország, kör" — írja a Tat című svájci lap
Nyiigat-Nénutország,
Belgium, ezzel kapcsolatban.
Ugyanakkor az értekezlet megmuHollandia és Luxemburg külügyminiszterei nem képviselték
népüket tatta azt is. hogy az „európai vékor— a megszokott
légkör
övezte: delmi közösség" országainak
megerősített rendörosziagok védel- mányai voltaképpen maguk Is fél.
me ala.'t nagyszámú amerikai „meg. nek az „egyesítés'-tői. Ezt ktfejefigyelő" jelenlétében — alátámaszt, ztsre juttut'.ák a különböző kérdékormány által
va, hogy milyen
az
értekezlet sek. igy a holland
„európai" jellege — tették meg a javasolt úgynevezett „vámközösség"
amikor
kijelentették,
küldöttek nagyhangú szólamaikat a kérdésében,
„fennálló nehézségek leküzdéséről' 1 . hogy elvileg csak helyeselni tudják
Az
éríekezct, amelynek
napi- de n gyakorlat az más és kifogásbeszéltek, hogy
még
rendjén elsősorban a békés
orszá. ként arról
gok elleni támadás
haditerve, az „alapos elmélyült tanulmányozásra'*
„európai politika közös Irányelvei- van szükség.
Az értekezlet, amelyet
ki útnak
nek
megvizsgálása"
állott, m á r
megkezdése előtt sem
kecsegtetett szántak az európai hadsereg kérdétúlsok sikerrel. Ez a tény kicsen. jgében tornyosuló akadályok e'-ől,
dilit a burzsoá újságok hangjából, inegmututta. hogy az akadályok toamelyek nyíltan arról írtak, hogy | vábbru is fennállnak. Hiába sürget
kétséges az értekezlet
sikere
és az európai hadsereg ratifikálásának
hogy ti m á r különben is
válságos Dulles óllal megszabott 75 napos
szakaszba jutott védelmi
közösség ha'árldejc, lényegében ez a sietve
elérkezett egyik legsúlyosabb válsá- összehozott (és elmondhatjuk, sietve lezárt)
értekez'et
nem hozta
gához.
A római értekezlet
középpontjá- meg a kívánt eredményt.
Bar az értekezlet
után
kiadott
ban a francia nyugatnémet eltentémost
tek állottak. Ismeretes, hogy a náci közlemény azt állítja, hogy
Wermacht
felélesztését
szolgáló már megkezdődhet a különböző or.
.európai hadsereg" tervét ellenzi a szagokban a közösség létrehozására
szerződés
parlamenti
francia
nép, u terv
ratifikálását vonatkozó
nem lesz könnyű
keresztiilerőszu megvitatása, a helyzet nem sokat
kölni a parlamentben. Ezért a fran- változott.
cia kormány, hogy port hintsen a
A szerződés ratifiká'ását tovább,
nép
szemébe,
„pótjegysőkönyvet" ra sem lesz ltönnyü keresztül erődolgozott ki az európai
hadsereg szakolnl a parlamentekben. A népek
nép szemébe,
„pótjegyzökönyvel" továbbra
is szembenáUnak
népel— b í r csak bizonyos
lényegtelen nvomó kormánvaikkal és n mögötváltoztatásokat
jelent és nem
is tük álló amerikai
imperializmussal
érin'i a kérdés lényegét — az ame. [és minden lámadó paktum, minden
rikai imperializmust maga mögött ; agresszív célokat szolgáló értekei,
érző Adenauer részéről nagy ellen, let ellenére tovább harcolnak a házésre talált, Adenauer nagyhangon borús szerződések ellen.

A Bolgár Népköztársaság
külügyminisztériumának jegyzéke
a jugoszláv külügyminisztériumhoz
Szóíia
(TASZSZ).
A Bolgár Nép-1 nak csökkentését. A Bolgár
Nép*
köztársaság
külügyminisztériuma köztársaság
külügyminisztériuma
február 26-án. a ezóltai jugoszláv tiltakozott ez ellen
az alaptalant
nagykövetség útján
jegyzéke' in- követelés ellen és 1953. február 5-i
tézett a jugoszláv
külügyminisz- jegyzékében rámutatott, hogy
a
tériumhoz.
A jegyzék többek kö- bolgár hatóságok nem
támasztotzött megállapítja,
hogy a
juqo- tak" akadályokat és nem
kötöttek
sztáv kormány ellenséges
politi- ki feltételeket, ha a szófial
jugokát folytat a Bolgár Népköztársa. szláv nagykövetség
munkatársaiI Sággal és a bolgár néppel szem- nak kinevezéséről volt szó, ennek
ben.. E politika érdekébon
Jugo- ellenére
K. Ivnrvovot,
bulgária
szlávia terület íti kémeket és
kár- belgrádi
ideiglenes
ügyvivőjét
tevőket toboroznak és
képeznek február 13-án figyelmeztették, hogy
ki, akiket azu'án bolgár
terútetre a bolgár nagykövetség
valnmenYdobnak á'. hogy o-tt végrehajtsák nyi diplomáciai . alkalrr.oizot'iának
a rájuk bízott
kém- és k iríevö el kell hagvnia
Jugoszláviát, kife'adatokat.
Jugoszláv szervek
a véve egy diplomáciai alkalmazothatáron
rendszeresen provokáció- tá',
aki
a
nagykövetség
folyó
kat követnek ol. hogy állandó fe- munkáját fogja végezni.
szültséget tartsanak fenn a
bolUymódon
minden
alap.
vagv
gár-iueQszláv tmtáron. A
kegyetlen terror
következtében a Jugo. konkrét vád nélkül kénytelen volt
Jugoszláviát K. Ivanov
szláviéban élö bolgár
állampolgá- elhagyni
Bulgária
roknak nincs mag az a
lehetősé- nagykövetségi tanácsos,
gük, hogy
érintkezést
tartsanak belgrádi ideiglenes ügyvivője, Vac'eö
fenn a belgrádi bolgár nagykövet- szil Nikolov, nagykövetségi
tiíkár és Ntkolft Krivlev
alezredes. katonai attasé.
A Bolgár Népköztársaság
belA Bolgár Népköztársaság
kül.
grádi nagykövetségéi «z UDB szermegállapítja,
vei teljesen elzárják, a bolgár dip- ügyminiss'ériuma
hogy a Jugoszláv Szövetségi Véglomáciai
nlkalnwzottakat példátrehajtó Tanácsnak ez az új, ellenlan
megkülönböztető • intézkedéséges
cselekménye
szándékosan
seknek vetik alá. A jugoszláv kor. arra irányul,
hogy még nagyobb
mány — , hogy
megnehezítse
ti nchézségcktl
támasszon n Bolgár
kát ország diplomáciai kapcsolatait NépköztiríStoág
ís
JugoSzJávit
— nem kívánatos személlyé
nyil- kapcsold,aiben.
vánította a belgrádi bo'oár nagyA Bolgár Népköztársaság
külkövetség több n'kalmazo'tlát, noleghatározotha semmivel sem tudta alátám'sz- ügyminisztériuma a
tiini. hogy tevékenységük
össze- tabban 'iitakozik a tugoszláv külellenséges
egyeztethetetlen
diplomáciai
al- ügyminisztériumnál nz
cselekedetek ellen, a Bolgár Népkalmazotti niivoltékkül.
köztársaság
külügyminisztériuma
a jugoszláv kü'úgymlnlsztáriunr kijelenti, hcqv kizáró'?.g a
Jugo.
1653. január 29-i jegyekébe,, min- szláv Szövetrégi Végrehajtó
Tadan ok nőikül
kövotcl'3 u
B:lvise'l *
felelősségit a
két
gár Népköztársaság
kütágyminis/. oi»zá« kózö"i dip'omácini
viszony
tóriumától a belgrádi bolgár nagy- j rrend»-«ves
rontáséra
irányuló
endswes
QH
követség alkalmazottai
lé.tszámá-' politika következményeiért,

VASÁRNAP, 1933.
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Illyés Gyula drámája a szegedi Nemzeti Színbázban
Illyés
Gyula
új drámája
1849
augusztus
10-ének
éjszakáján,
a szabadságharc
történetinek
tragikus időszakában,
a
fegyverletétel
elölt játszódik.
A cári csapatok
és
Haynau
katonái
már
az
ország
nagyrészét
elfoglalták.
A
magyar
haderő
egyrésze
Temesvárnál
csatázik, a másik
élén
Görgey
vonul
Aradra,
hogy a 2 olt tanácskozó
kormánytól
a fővezérséget
magéinak
ki.

Gorgey
árulásának
szükségszerűsége
abból következik,
hogy ez a
néptől
idegen,
a forradalmi
hadviselési
módszerekel
elítélő
önző,
karrierista
került
forradalmi
hadsereg
élére.
A drámai
második
felvonást
idilli
utójáték
követi. Ez a rész arról
tesz
bizonyságot,
hogy Kossuth
emléke
és tanítása
elevenen
él n
magyar
nép, a „kisemmizeti
milliók"
szivében, hogy Kossuth
ügye nrm ér vé.

Kossuth (Inka László) és Görqey (Miklósy

kényszerítse
és azután
letegye
a
fegyvert
az orosz hadak
előtt.
A
minisztertanács
ebben a
helyzetben
ül össze, hogy döntsön
a
fővezérlel
ügyében.
A végső döntést
azonban
Kossuthra
ruházzák,
aki mielőtt határozna,
mégegyszer
beszélni
akar
Görgeyvel,
hogy armak
a
szivébe
lásson,
s meggyőzze:
a
nemzettől
kapott
kardot mindhalálig
a nemzet
életéért kell forgatnia.
Ez a
Kossuth
és Görgey közötti
találkozó
a
dráma
magua.
A „Fáklyaláng"
nem az első drámai megfogalmazása
ennek a
találkozásnak:.
A „Tüz.Víz"-ben
dolgozta fel Illyés először
ezt a
gondolatot. A ,fáklyaláng"
azonban
lényegesen
több, mint a „Tűz.Víz"
átírása. Illyés
új drámája
tömörebb,
sokatmondóbb,
eszmei
tartalmában
magasztosabb
az előbbinél.
Kevésbbé
lényeges
változtatás,
hogy
például
a „Tüz-Viz"-ben
Görgey
is
résztvesz a minisztertanács
ülésén,
a
,JFáklyaláng"-ban
nem, az
azonban
már fontosabb,
hogy
amabból
hiányzik
az ezt előremutató,
a
szabad,
sóghnreot,
a jövő, a nép
szempontjából
értékelő
mondanivaló:
a
„Fák.
lyakbig"
költői szépségű
utójátéka.
Illyés
drámájában
sok az elképzelt etem. Ilyen
például- Kossuth
és
Görgey
találkozása.
Az író
módszerére azonban
jellemző
a
történetírói
alaposság.
Görgey
például
azt
mondja
a darabban
magáról,
hogy
soha nem ismerte
a félelmet:
ezek
Görgey
szavai.
Jóval
a
szabadságharc bukása
után mondta
el
őket
egy interjúban.
Az utójátékban
Jó.
ss'i — aki egyébként
élő alak
volt
— egy Orosházán
történt
epizódot
ü elmond;
ezt is történetírók
jegyez,
ték fel.
A második
felvonás
egyetlen
ha.
talmas
párbeszéd:
Kossuth
és
Görgey
drámai
összecsaváaa.
Ebben
mutatja
meg Illyés a két térti
ellenlélénel;
megraizouísán
t i nz ;
iSy
hogy mire a felvonás
végetért: Kossuth felmagasodik,
Görgey
Icaija.
siti. Már a párbeszéd
elején
megmutatja
Illyés,
hogy Görgey
képtelen a maga ügyén jelül meglátni
a'
hazát.
A fővezérséget
magának
követelő önzö, karrierista
Görgey
rsak
azt tudja mondani
a magyar
nép
vérében
gázoló
császári
tábornokok
ellen, hogy „katonai
rangunk
elis.
merésére
sem érdemesítettek
ben.
nünket
nagy
gőgjükben,
nagy érdemkeresztjeik
birtokábans
azt
akarja
megmutatni
nekik egy esetleges összecsapásban:
.. ki érti a
mesterségét".
Kossuth
és
Görgey:
tűz és viz. Ami Görgey nek
érdemül
tűnik,
az Kossuthnak
szégyenül;
ami Görgey
szerint
,,enyhítő
körül,
meny",
Kossuth
szerint
súlyosbbitó.
Görgey
szerint
dicsőség,
hogy
„fel.
írhatja
a történelem...
a
gyalogság feszes sorban
állt az Agyú egy.
•más mellett
ütegenkint.
a
fegyver
gúlákban,
a huszár
a lónál
reglama
szerint...
Kard
és szurony
fénye,
sen, akkor is, amikor
leteltük..."
A
párbeszéd
végén íny leplezi
le
ön.
magát:
„Nagy
fccoly
volt
felka
várnod
<i rendet!
A császárt
a cárt
felingerelned!
A császárság
örök! A
cár trónja örök! Mint Isten
o im.eg
alkotta!"
,
ÍV agy érdeme
Illyés
Gyula
új
drámájának
az is, hogy
meg.
fogalmazta
benne Görgey
árulásának
szükségszerűségét.
Amikor
Görgey
magának
követeli
a
fővezérséget,
Kossuth
ezt mondja:
ma.
gyar hadsereg,
forradalmi
hadsereg
diadalra
csak forradalmár
hadvezér
vegetheti
a forradalom
módszereivel.

György)

felvonásban.

get mindaddig,
amíg
Magyarország
a szabadság
hazája
nem lesz.
Ebben
a részben
emelkedik
igazán
közép,
ponti
alakká
Józsa,
a kubikost
a
nép hangjának
megszólaltatója,
ö
hozza el Kossuthhoz
a nép, a. kubikusok,
a kötörők,
a mestereik,
az
inzsellérek
mindent
kifejező
kéz.
fogását.

ezt a feladatot
is. Az első
előadásokon
még küzdött
a
tárad lság
helyes
ábrázolásával,
később
azonban megtalálta
az eszközöket,
annak bemutatásáru,
hogy
Kossuth
fáradtsága
nem tehetetlen
puhaságot jelent.
Kossuth,
bármennyire
is fáradt
megőrzi
erélyességét
és
a nagy
vitában
mindvégig
rendit,
hetetlen
képviselője
a
szabadság,
harc ügyéneJc.
Alakja
a
bukás
előtt
is
diadalmas
optimizmust
sugároz.
Inke László
érdeme,
hogy
játéka
mindezt
szemléletesen
mondja
el.
Eszközei
egyszerűek.
Szavainak,
mondatainak
hangsúlybeli
kiemelései,
hatásosan
/ alkalmazott
erőteljesebb
gesztusai
teszik
lehetővé,
hogy
Kossuthot,
valóságosan
és
igazán
íormáljr.
meg. Inke Kossuth
ábrázolása
híven tolmácsolja
a
darab
eszmei
mondanivalóját.
Alakítása
azonban még jobb
lenne,
ha azt az
arányt,
amelyet
a fáradtság
és n
vezető
tulajdonságainak
bemutatásával
két
felvonáson
keresztül
kifejezeti,
az
utójátékban
is következetesen
ábrázolná,
az
öregség és a népben
élő Kossuth
alak.
ja közötti
viszony
bemutatásában.
Nem helytelen,
hogy
Inke
Kossuth,
ban a megöregedett
ember
tulajdonságait
elevenen
ábrázolta.
De
az utójáték
egész
mondanivalója
azt követeli,
hogy
a népben
élö
Kossuth
képből
is jobbat
és többet
mutasson
meg.

11 iklósy
György az önző,
rideg,
karrierista
katona.
Görgey
szerepében
alkotott
figyelemre,
méltót.
Szavainak,
mozgásának
keménysége
ellenszenvessé,
mondatainak
tartalma
gyűlöletessé
teszi Görgeyt.
Különösen
nehéz
lel.
a
jelenetnek
a
A nagy értékekben
gazdag
darab adat volt annak
amelyben
felkínálja
korlátai
elsősorban
Kossuth
és Jó. megoldása,
a szökést;
Miklósy
jázsa ábrázolásának
hibáiból
fakad- Kossuthnak
ez a jelenei
is
sikeresen
nak. Kossuth
kritikátlan
dicsőítése tékában
meg.
magasan
a kormány
tagjai
fölé he. valósul
lyezése, — Józsa
ábrázolásának
kö.
Jlarfty
Rólnrjak.ln7sn
Mihály
szevetkezetlensége:
ezek
azok
a hi- repében
különlegesen
nehéz
felbák, amelyek
csökkentik
a mű hatá- adatot
kellett
megoldania.
Egészésosságát.
A kormány
tehetetlenségé, ben jól is valósította
meg
fela'Üanek bemutatása
növeli
Kossuth tá {;
előadásának
kisebb
hibáit
nagyságát,
de hozzájárul
ahhoz, megszüntetve
kifogástalanná
tehogy Kossuth
hibáinak-,
a
szabad, heti alakítását.
Mindenekelőtt
a
ságliarc
vezetése
hibáinak
jelentősé, parasztábrázolás
modorosságának
gét leszűkítse.
A .vezetés
hibátlan- csökevényeitől
kell játékának
megságának
bemutatása
azzal jár, hogy szabadulnia.
Amikor
például
a
a szabadságharc
elvesztésének
egyih mérgezettnek
vélt vizet
kóstolgatja,
igen fontos
okát nem a
vezetésben, vagy
amikor
az
utójátékban
hanem
a nép erőinek
gyengeségében, a
pénzt
körülményesen
veszi
vagy az ellenség
nagy
erejében
ke- elő ingéből,
akkor
mutatkoznak
ressük.
Kossuth
kritikátlan
ábrázó, meg játékának
ezek a hibái.
Ebből
lása Józsa
alakjára
is árnyékot
vet. a modorosságból
fakad az ls, hogy
nem mindig _ találja
meg
a
helyzet.
Józsa
merészen
bírál
a kormány,
J|
előtt,

ugyanakkor

azonban

nem látja

hez

illő

legmegfelelőbb

hangot.

A
világ
dolgozó
női meleg
szeretettel
gondolnak
a
Nemzetközi Nőnap
alkalmával
példaképükre:
a
szovjet
nőkre. A szovjet
nők
tevékenyen
kiveszik
részüket
az
állami,
a
gazdasági
és
kulturális
élet
minden
megnyilvánít,
lásából.
A SZKP
kor.
látlan
lehetőségeket
biztosított
és
biztosít
a szovjet
nők
számára
alkotóképességeik
fejlesztésére.
A szovjet törvények
a
kapi.
talista
országok
nö.
társadalma
előtt
elér.
hetetlen
magasságba
emelték a szovjet
nőt.
A
szovjet
nők,
az
egész
szovjet
néppel
együtt
teljesjogú
gaz.
dái
az államnak,
aktív építői
a
kommunizmusnak.
A Szovjetunióban
a
nök igen
tekintélyes
kulturális
erűt
képvi.
selnek.
Egyre
szá-

mottevőbb
szerepet
töltenek
be a
szovjet
tudomány,
technika
és
művészet
fejlesztésében. A
Szovjetunióban több mint
hatvanezer
nö végez
tu.
dományos
munkát
az
egyetemeken,
főiskolákon
és a
tudományos kutató
intézetek,
ben.
Alkotó
munkájukkal
még
gazdagab.
há teszik a szovjet tudományt,
megsokszorozzák dicsőségét.
Igen
sok nö dolgozik
az
irodalom
és a
művészet területén
és magas eszgiei
színvonalú
művészeti
alkotások,
kai újabb
hőstettekre
lelkesíti
a szovjet népet a haza
dicsősé,
gére.
'L
A szovjet
nőknek
a
szocialista
haza
vé.
delmében
a békés építőmunkában
véghez,
vitt
hőstetteit
igen
nagyra
értékeli
a párt
és
a
szovjet
kor.
mány.
Hetven
nő

kapta
meg a
^Szovjetunió
Hőse",
több
mint kétezer nő
kapta
meg
a
,Szocialista
Munka
Hőse"
címet,
több mint
hatszázezer,
nőt tüntettek
ki rendjelekkel
és
érmekkel.
A
Szovjetunióban
állandó
gondoskodás
övezi az anyát,
aki
a serdülő
nemzedéket
neveli.
„Hős
Anyát'
megtisztelő
címet
több
mint harmincezer
nö
kapta
meg, az
.jlnyai
Dicsőség"
és
az
„Anyaság
Érme"
kitüntetésekkel
több
mint
hárommillió
nőt
jutalmaztak.
Sokezer
nö
dolgozili
vezefö állásban
a kol.
hozókban,
a
legmagasabb
mezőgazdasági képzettséggel.
Több
mint
tizenötezer
nö
kolhozelnök,
száz.
és
százezer
>iő vezet mezei
és
konyhakerti
brigádokat,
állafte.
nyésztö
farmokat,
traktorbrigádoKat.

A képen Gallha Lagunova ée Marija Motova,
,.Sztálin"-gépgyár tervezői.

Az újszülöttek ingyenes

R novokramatorszkf

csecsemőkelengyeellátása

A Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsának
a
gyermekvédelem továbbfejlesztéséről szóló határozata a l a p j á n március l.tól
kezdődően az állam minden
újszülött
gyermek részére 400 forint ériékbe
ingyen csecsemőkelengyét juttat.
A belkereskedelmi,
egészségügyi
és a belügyminiszter együttesen szabályozzák az újszülöttek ingyenes
csecsemőkelengyével való ellátását.
Az ingyenes
utalványt a terhes
nök lakóhelye szerint illetékes ta.
náes (Budapesten
kerületi
tanács
kereskedelmi osztálya) adja kl a ter_
hesgondozási lap bemutatása alapján.
Az ingyenes csecsemőkelengyeeltátásra jogosult
anyák március
1
után született gyermekeik
részére
Budapesten 19 Anyák és Gyermekek Boltjában, a kijelölt áruházak,
ban, vidéken pedig a nagyobb városokban, megyei és járási székhelyeken kijelölt boltokban az utalványra a következő cikkeket vehetik át:
Kossuth (Inke) és Józsa (Barsi Béla) találkozása az utójátékban.
Minden 400 forint értékű ingyepéldául
kiokta- nes utalványra hat darab tetra.pe.
meg Kossuthban
a kormány,
általá. Az utójátékban
2
Ihásznak,
hogy
nem lenkát, két darab gumipelenkát,
ban a vezetés hibáit,
nem veszi ész- táan mondja
darab
ért ő a szavak
al- darab bébivászoninget, két
re a végső fokon
és lényegében
azo- kell aggódnia,
Nehéz
elhinni,
hogy
nos korlátokat.
Ez az
ellentmondás kalmazásához.
aki a találkozás
minden
pilegyik
következménye
Kossuth
kriti- Józsa,
lanatában
megtalálja
a
helyes
kátlan
ábrázolásának.
magyarázat
helyett
itt ok.
szegedi
Nemzeti
Színház hangot,
hangon
beszélne.
művészeinek
a dráma
bemu- taió

kötött réklit és két darab guminadrágot adnak ki. Ennek értéke kb.
170 forint. A fennmaradó 224 forint értékért a felsoroltaikon
kívül
a következő cikkek közül szabadon
lehet választani: bébi tipegő, rugdalódzó nadrág,
fjamelllakaró. v á .
szonpeienka, kocsipaplan, pikétaka.
ró, sapka, játszó, kocsikabát. ftonellpeienka,
selyemtakaró,
siffou
kocsipárna.
Igy például a kb. 176 forint értékű
tetra-pelenka,
gumi pelenka,
stb. átvétele után a szabadon
választható cikkek közül kívánság szc.
rint tehet választani két tipegőt (74
forint), egy bébi játszót (32.50 f o .
rint), egy fiauelltakarót
(40
forint), egy kocsipaplant (94 forint)Ez összesen 416.50 forint. Az utalvány 400 forintos értékén
felüli
16.50 forint értékkülönbözetet a vevő készpénzben fizeti ki a bolt pénz.
táránál, amelyről külön blokkot ál_
lí.tanak ki.
Az újszülöttek ingyenes csecsemő,
kelengyeellátásának
részleteiről
a
tanácsok anyakönyvi hivatalai, továbbá a kijelölt boltok adnak tájékoztatást. (MTI)

1953. február
24-én
Prágában
aláírták az 1953. évre szóló
magyar-icseihszlovák
áruoweínrgalm i megállapodást. A megállapodás
alapján
Csehszlovákia
1953-ban
a Magyar Népköztársaságból
különböző
gépipari
gyárlmánvokat,
szerszámgépeket,
dómpereket,
gyártmányokat,
elektrotechnikai
nyersanyagokat,
valakülö
úlönböző
mint mezőgazdasági termékeket és
más árukat kap.
Csehszlovákia a Magyor
Népköztársaságnak
különböző
fajta
gépi berendezéseket, főleg
nehéz,
ipari és nehézgépipari
gyártmányokat, továbbá
nyersanyagokat
A z előadás
díszleteit
Sándor szállít.
^
Sándor
tervezte.
Az aradi vár
A megállapodást, amely az árukomorsága
után, az utójáték
nép- csereforgalom további
emelését és
mesei
hangulatú
díszlete
sikere- a gazdasági együttműködés
tosen szolgálta
az
előadás
eszmei vábbi kiszélesítését
biztosítja
a
mondanivalóját.
Magyar Népköztársaság és a Cseh.

szlovák Köztársaság között,
ma.
gyar részről Háy László, a külkereskedelmi miniszter első helyettese, csehszlovák részről Jan Soucek
külkereskedelmi
minisztei helyettes
írta alá. A tárgyaié® n két
népi
demokrácia baráti
eg\ üt'nmködésének szellemében folyt lo (MTI)

Aláírták az 1953. évi magyar-csehszlovák
árucsereforgalmi megállapodást

A

tatásával
hatalmas
feladatot
kel.
lelt megoldaniok.
Az
eredmény:
méltó
a nagy
drámához.
Komor
István
rendezése
és a
színészek
játéka
hatásosan
és
meggyőzően
közvetítette
a mű
mondanivalóit.
A rendezés
a dráma
és az
egyes
szerepek
helyes
értelmezésével
biztos
alapot
teremtett
a
színészek
munkájához.
Kossuth
szerepét
Inke László,
iát.
szotta. Feladata nem' volt'
könnyű.
Kossu lh
fáradtan
jelenik
meg
a
színpadon:
napok
óta nem
aludt,
vállán
a bonyoiult
helyzet
minden gondja.
S mégis
hatalmas
feladatokat
keli megoldania.
Vezetnie kell a minisztertanács
ülését,
percnyi
pihenés
nélkül,
tanácskoznia kell Görgeyvel,
hogy
meggyőzze:
a remény
nem veszett
el,
van miért
harcolni.
Inke
egyre
fejlődő
alakítása
jól oldotta
ijiej

Kossuthné
szerepében
Lonlay
Margit
meggyőző
alakítássai
mi>tullabe
az aggódó
asszonyt.
A kormány
tagjainak
szerepében
a művészek
rövid
jelenetükben
is igyekeztek
kiemelni
a
minisztertanács
tagjainak
egyéni
vonásait.
Csányi
László
szerepében
Qar^as—MUiü±.
. —,,. .cs szerepében
szerepében
KáL
Vukovics
Kálay
Endre
alkotott
ügyelemremélfál~ Kajűna^
•elemreméltót.
KqíaonJ
iugáL-l
András,
SugÓL-Károly,
Apor
jLgüűjó
foR voltaFTKár,
hogy
"Katona
es
Kátay
Endre is nem egyszer,
túlságosan
gyorsan
beszéltek.
Molnár
Ferdinánd
szerepében
Viradi
Árpád
nem tudott
jelleme 1,
egyéniséget
megmutatni.

A M a g y a r - S z o v j e t Társaság
orosz nyelvfanfolyamai
A Magyar-Szovjet Társaság orosz
nyelvtanfolyamain az elárult oktatási évben mintegy 18.000
ember
tanulta Lenin—Sztálin nyelvé'. A
szovjet nép iránti szeretet ée
ér.
deklődés
növekedését
mutatja,
hogy jelenleg 3600
tanfolyamon
közel 50.000 ember vesz részt
aa
orosz nyelvoktatásban, Í M I t t
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VASÁRNAP, 1953.
S z e g e d dolgozó parasztjai gyűlésen fogadtak

Minden

körülmények

között
vetési

Szeged dolgozó parasztjai
pén.
teken délután 5 órakor a
Városi
Tanács nagytermében
gyűlést tartottak. amelyen
több, mrint 200
dolgozó paraszt vett részt. A gyűlésen Nagy István elvtárs, a V B
elnökhelyettese tartott beszámolót.
Nagy elvtárs beszédében
ismertette azokat a feladatokat,
amelyeknek gyors és időbeni elvégzését harci feladatként kell
végrehajtani dolgozó
parasztságunknak
a terméshozam emelésének
biztosítása érdekében.
Beszéde elején, elmondottét, hogy
nz egyik legdöntőbb és
legttirgö
sebb feladatok közé az
elmaradt
öszi szántás befejezése, a
slmitó7ás, valamint a tavaszi
vetőmagvak, — elsősorban a tavaszi búza
— elvetése tartozik.

határidő
tervünket

hadpiacra,
több jut a dolgozók
asztalára. Ezért kell minden mezőgazdasági munkát határidőre
becsületesen
végrehajtani és
dolgozó parasztjrúnk a termés eme.
leséért folytatott munkájuk
közben gondoljanak
arra, hogy
az
egyéni érdek melleit minden átlagon felüli
termésen túl termesztett gabona a békét erősíti.
Nagy István
elvtárs
beszéde
n'án számosan szólaltak fel és értékes javaslatokat tettek a tavaszi
munkák időberti e'végzésére
vonatkozóan.
Forrni Lajos
például
elmondotta, hogy

meg:

előtt

*
teljesít

MÁRCIUS í .

Párthirek

lük
Értesítjük a politikai iskola I — I I .
évfolyamának, valamint uz alapismeretek tanulókörcinek
propagandista
szemináriumvezetőit,
hogy
március 2-án,
hélfőn
délután 5
órakor a Pártoktatók Házában előkészítőt t a riunk.

unió Kommunista Párt története I L
évfolyam, valamint a Sz'átin
elv;
társ
művének
tanulmányozására
szervezett külön tanfolyam propagandistád és hallgatóit, hogy március 6-án délután 6 órakor a PáriI oktatók Házában Vásárhelyi Miklós
• elv árs újságíró, a Központi
EtáI adó 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 vizsgakérdésekről
Városi
Pártbizottság
agit. prop. osztály

bával terhelt repülőgépei
és
ml
békésen vethetünk. Ha a
koreai
paraGztok a
géppuskatűz
és
n
bombarobbr.nás közben
teljesíteni
tudják vetéstervüket, mi is
tudjuk és nekünk is kötelességünk
a
Értesítjük a politikai i3koták I,—
fennálló nehézségek ellenére is.
II évfolyamának iskolavezetőit, vaaz alapismereti
tanulókör
Ezután Makra Mihály elvlárs, a lamint
Váré ' Pártbizottság mezőgazdasági tankörvezetőit, hogy március 4-cn,
osztályának vezetője szólalt fel
és szerdán délu án a szokásos helyt n
szemináfelszólalásában a túbfci között a kö- és időben propagandista
riumot tartunk.
vetkezőket mondotta:
— A tavaszi vetési tervet időben
Értesítjük a Po'itikai
gazdaságkell. végrehajtani cs nem úgy, mint
tan I. és I I . évfolyam, a Szovjet::z őszi mélyszántást. A tavaszias
napok sürgetik a dolgozó
parasztsúgó' a munka elvégzésére s éppen
a rókusi d o l r o i ó parasztok ezért minden idöf és alkalmat meg
kell ragadni a tavaszi vetőmagvak
Sportköri
választásra
készül
nem ha'lga'nak a
kulákság é s a elvetésére. Dolgozó
parasztságunk
klerikális reakció
rémhíreire, ha- akkor cselekszik hely; sen. ha
hvntlrr
Sportkör
nem
a l'LSZ
nem a maguk erejéből szerzik
be hallgat a reakció rémhíreire, ha
Sportkörünk tagsága i
szo r • ;t- ny í j a : nem az egyszerű emberek azok,
a vc'őmagvnkat. így a
vetőmag
köraácának cs a DISZ ItÓZ.XMltl V9- akik megakadályozzák a népek köDolgozó parasztságunk
zetíraegének
Január
?l-l
lel'i'váAa
'r- zön a békés ée a barátságos együltösszeálltak
a m a g a ereiéből szerzi be
szorgalmától nagyrészben függ burgonyái is Többen
mondota:
leimében újra vá asrl.to a
sprr l:ö." működóst. Rákoc,i elviái*
(ta
most
rövidesen
Mátészalkáról
„Mi a
(önnevelést és a
/portot a
i
einölúécét -v felügyelő
a vetőmagvakot
kőzk.ric: évé
Az újraválasztást az loiie szuloé - széles dolgozó tömegek
»z 1953—54. évi kenyerünk
b i z . ' kapnak megfelelő mennyiségű ve'enni". E meghatározás szetositása — mondotta Nagy
elv- ] •öburponyát. Sré'pál István arról és mielőbb elvégzi a vetési munká- gcsé. Iingv rz 1951 ben niegv- lasz- akarjuk
elnöksége
loltak közű' többen
leniu-z nlódtak, rint akarja sportkörünk
Táncsics.',sz-ben kat.
társ. — A tavaséi munkák
id5benl beszélt, hegy a
t bben pedi« más munkák Then fc?- teljes egészében a cpoilot (lzomünkhogyan
biztosították
n
vetőmag,
hogy dolgozó.nk
elvégzése jelentősen
befolyásolja
tud'ak
ol -un fccn megtervezik
— Tito Jugoszláviájának határú, o/ztázuk miatt nem
lemondotta, hogy
a cso- 'ól bennünket, szegedieket, mindösz- munkát végezni, mint a: tevét » rn- minéí edzettebbek ée
minél harsra
a terméshozam
mennyiségét. Ez- vakat.
készebbek
legyenek.
i
aov.fjn
fejlődő
sportéletünk
n-cg
v e " e sze néhány kilomtócr választ e] —
ért ezekben a napokban
dolgozó port tagjainak kedvé' nem
l.lvánt volna. Ezekbl a üccmooulokAz elkövetkezendő sportköri víila/zr
parasztságunk
legfontosabb
és el a tavalyi faigvkár ós aszály, ha- mondotta beszéde további
részében ból kiindulva lóthstl ik .1 UZOT bt- tás módot és alkalmat ad arra, hogy
nem
úfra
harcolnak
azért,
hogy
a
kórságának
cs
a
DISZ
Központi
Velegégetőbb feladata a vetés.
az újravá'a sztandó
elnökségben és
Makra elvtárs. — Éppen ezért necsoport földién minél szebb ered- künk még fokozottabban kell har- zetősége titkár/ágának felhív Isu he- fölügyelő bizott/ágb.r olyan
dolgozó
Beszéde további
részében Nagy
lyéé volt, mert az o'őbb emliíc-'t hi- fiatal férfiak ée
nők
kerüllenelc.
ményt érjenek el.
colni a veté'i terv mielőbbi végre- bák miatt. -portKörünk nem voh ké- ck'k e Idlgl
elvtárs elmondotta.
hogy Szeged
termelő é-- tápra -i ml
hajtásáért. Ezt krjl f'gyclombe ven. pen a feJlödésRC! lépfet tartani.
munkásságuk
sorát-.
bebizonyitotték
határában még
mindig
jeton'ós
— Mi tudjuk, hogv a
vetőmag
a
párihoz
és
munkásosztályhoz va1'A
fe'szabadulia
ol3tt
a
sport
náni
dolcozó
un-~sr!
'óinknak
és
r.em
szántóterületre
nincs kihordva a beszerzésénél r-'i+zsóg-k
mutatlunk üz'etl célokat szolgált,
adtuk, t.fi egüket. Sportkörünk olnök/ége a
trágya. Mgyftncsuk
felhívta a dol- koznak — mondotta felszólalásában szabad elfelejteni, hogy a tavaszi vették
ütema. sportolókat ér Igy egyezek vá'a-ztások sikere érdekében
munkálatok Műteni elvégzésé a bé- hatalmas pénzeket
gozó parasztság
figyelmét
arra Szélpá! István elvtárs. _
tervet dolgozott ki. amit az
üzemi
váglak
z-ebre.
De ezek
Dlh.'. bíis, hogy a
tavaszi
vetőmagvakot a nehé'Ségek nem1 olyan halalmn- l eiábor erősödését, illetve a másik Ilyen ma is a /por. azokban iz or- pár!- és szakszervezeti és
éroldal, rz imperializmus
gyengülé- szágokban, ahol 17. imperialisták van- sággal megbzszelt. A megbeszélés
mielőbb, haladéktalanul
szerezzék sr-k. hogy ne lehc'ne őket
telmében a káoerek klválasztéuuiban
leküznak
uralmon.
Ezekten
a:í
or.izlgoksét vonja maga után.
be, hogy a vetómaghiány'
felszá- deni.
blzo'ts.igunknuk
ban vannak olyan sportolók,
akik •k--sorban a DISZ
oogy
molva minden gátlás nélkül megcsatlakoznak a béke
legyőzhetetlen kell ragy segítséget nyújtani,
Makra elvtárs fel'zéla'ása
után táborához.
megfelelő
/záma
vál
asz!
ások
oorán
Legfénye
ebb
példa
erre
kezdhessék a vetést.
Minden dolgozó psraszln k még számosan szólaltak fe| és az- a Helsinkiben nemrégiben
megtil- ban kerüljenek a vezetéere alkaltn te.
zal az érzéssel, nzzal a gondolattal tott olimp'a. ahol a sportolók függet- tehetséges, becsületes fiatal káderek.
— A vetés időbeni elvégzése és
egyéni érdeke
.
,
,
lenül
oltó!,
hogy
boriik
milyen
sz; DISZ-tagok.
mentek haza Szeged dolgozó paa növényekkel való gondos
fogBohata József
nü, őszinte lelkesedéssel
barátkoztak
lalkozás érdeke
minden dolgozó az, hogy a
ve'ömagvakat be&'í- rasztjai, hegv a béke mezszi'árdítá. meg egymással, am: fényesen bizoeportkőri elnök
parasztnak, mert a szakszerűen el- rezze, mielőbb elvégezze a vetési ! - ' f a terméshozam fokozása érdekéKosáriabda
végzett
mezőgazdasági
munka munkálatokat. A mi országunkban hen a nehézségeket leküzdve minA MAI SPORTMŰSOR
magasabb terméshozamot
biztosít. nincs háború, a mi fejünk
fele" den ltö-ülménvck között minél előbb
Labdarúgás
Rókusi tornacsarnokban
dé'olött 0
Ha több a termés, több jut a sza- nem zúgnak az imperialisták bum- teljesítik ve'ési tervüké'.
női, 10
Lokomo'-lv sportnál va:
Déle.ott (él óra: Ped. Fől/k-— Lokomotív
10 órakor Sz. Lokomotív II—Sz. Por- óra 10 perckor Ped Főisít— Lok. férPortás—Petőfi nő.,
táé barátságos, negyed 2 óraki r to fi- 11.20 órakor
,óunkrierőtartalék—H > ivéd
MOTORKERÉKPAFt. alig ha/znált, 125 i FOROITOT keresek.
Kúpezár. szalma
DOiÁRASJEL ENTÉS Honvéd—Orosházi Kl.tizsl Magvar Núp- 12.30 bor
eladó. HoMó u. 7.
ems Csepel, eladó. Jósikit u. 22.
mórkőzóo 2 óra: férfi kosárlabda bajnoki mérkőzések.
1953
Rj
Várható Időjárás köztár-a, ági Kiltvt
HÁLÓSZOBA bútor é*
vasií«y aod EGY Jó női varrógép olcsón
MÁRCIUS f » vasárnap cstq:Fű- Szegedi Lokomotív—tzu'r.okí ' okomoeladóDélután 2-től u-íg tartják meg uz
ronnyal eladó. Bóké u. 1, emelet. 2. ' Szende Béla u. 7. (Kálvária kápolnáhfiátvonuíáiok,
né- tfv. Lokomotív Kupa ntorkőzéfl
A Vörös Lobogj Kender újszeged! országon középííko'ás kosártob iá dönajtó.
hány r.e'veo, föe.)
nál).
tő
a budapesti bajnok
Úsz-kkeotop
kl- sporttetapén 9 óra: VL Újszeged Km eág mérkőzé/eket.
férfi é/ női győztesei, a bókés1
TAMASKÓ méhkaptár készítéséhez nl-w—- 1 '
— —»- baráfeágój.
II
seob futoesö, időn der ifi—Sz >rej(i ifi
álta'ínos
gimnázium
é3 n'n éa
kalmas képtárak, új üvegezett válaszA Szegedi Fodrász Szövetkezet
VASÁRNAP
Ként álunk
északi éra VL (I!szeged; P e d e r I'- Szőn-c a hódmezővá tarhclyj férfi
általánoc
gimfalak. Kéiszárnyú ajtó,
keramit laés
MJZT
szervezete
megyei
II.
baráttago-.
1
óra
«z<
gedi
Ju'al'" szél, ?. hőmérsék- árugyár—Hódmezővásárhelyi
pok, nöl kerékpár eladó.
Alföldi u.
Vörös názium férfi és női ocnpatalnnk rész1
t
o
d
r
á
s
z
v
e
r
s
e
n
y
t
•réreszn^r.-."*
'et
ahq
«-a:t*z.'.
vételével.
23. szám.
Lobo'ó éremmórkőrés a 3—4- helyeVárható
hórrcr- résért. 3 órakor VL UJ zegedl Ker
rendez vasárnap délután fél 1
Délután 5 órakor
VLSz
Kendersőklsri értékek , v nr'zá j erúictároi der—VLSz Kender
órai kezdette; az MSZT szék
éremmérkőzes a Iicnvéd női rangadó; 6.10-kor Posi-ie
Víisárnsp reggel min-.is7 1—p'usz 2. legtöbb textiles wrpat clméér'
házban (Horváth Mhély u 3—Orvostudományi
kar
férfi
várod
délben 3—11 fok klz.itt. A várható
szám). A verseny ulán kultúrPelsőváro I Honvéd edző pá'-ya: Délnapi kőzéphőmérséklat -nárcivs 1-ón, előtt fél IC' órakor: Sz. Honvéd II — bajnoki mérkőzések.
műsor és tánc A város és me
vasárnap 4 fok felett lesz.
gye minden dolgozólát
meqA JTSB sport naqyaktiva értekezlete
Sz. Dózioi bsráteópos mérkőzés.
^ P f ö D U O ^
hív
ifvja
a Vezetőség
Atlétika
MOZI
A Szeged Járá/I
Testnevelési
é«
M <y" Xzrttjwté
Szabadság: Feledhetetlen 1919 (már.
órakor
Az Sz. Petőfi rálya környékén ren- S|x>rt Bizottsága délelőtt IC'
cius
4-IR)
tarijn
sport
nngyaktíva
értekezletét
dezi meg délelőtt 10 órai kezdettel
FÉHYKÍPEIÖGEP
Vörös Csillag: GyapottUndérke (már- uz Sz Petőfi SK mezei futóbajnoksá- a Szegedi Kenderfonögyár kuttúrte:*
Méhátvevő telepeink-c átvételi,
tliSSlGBEÁLllIASSM
' mében.
cius
:t-ig)
gait.
méhészeti munkára;
méhfelváőtáN.'CYőAS
Fáklya: Csillagok világa
(ma utolsárlásra: méhéezeti akciók lebolENYtftC
jára):
héttő
tol:
Késik
a
vonal
(n.ár
nyolitáíát'a gyakorlott
ciu? 5 ig).
A RADIÖ MAI MŰSORA
Az előadások vasárun 'él -1 fél <i
Indulók. 22 Hírek
22 10 Tán-zene,
Március 1, vs'árnap
és fél 8 órakor, hétköznap fel 0 és
keresünk. MotorvezetO. Írásbeli
23 Ilangvci mnv 24 Htrek.
KOSSUTH RÁD
Ó
fél 8 órakor kezdődnek.
r
fhunkábin
Jártas
pályázók
PETOFI-RADIO
0 Reggel: zene, ü.4 > Lapszemle, 7
Ma délelőtt fúl 11 órakor matiné a
előnyben.
Kézlr.í. r>« életrajzot
8 Vidám dalok, 8.30 Falurádió,
9
Han'glemezak 0 Hírek, 8.15 IlangleKapható az OFOTtRT bobokban
Fáklya-moziban: Késik a vynat.
kér: Országos Méhészeti Szö•oezek,
0 Egy fatu — egv nóta 9.30 Operarcszletek 9 43 Ev. félóra, 1C15
SZEGED. LENIN-U. 14.
HETI SZÍNHÁZI M-J5ŰR
vetkezeti Vá'Ltlat, Butlapeet, II.
Zenés fejtörő. IC Va/árn.ipi levol IC Rcf. ptentlsztc'et, 11 Lcmczc/'ála, 11
Ma délután fél 4:
Fáklyaláng. Fa- óra 10 CVinn Bumr.i,
SZEGED. SZTÁLIN KRT. 42
Baltáts u. 8.
írjü/á10.50 Fú'ószo- óra 35 BánydszriOsor. 1205
gye |ev bérlet (7).
ne. 11 Békcinü/or, 11.33
Hangver- i gurk dalsl, 12.50 Felolva/ás, 13 HeEsle fél 8: Háry János. Bé-letsiü senyzenc, 12.03 Hírek. 1255 Hangle- cc,Ki zongora, 13.50 Vidám fúvé/zone
nct.
mezek, 13.30 Hangos újság. 14.15 Mü- M Mai operettekből. 15 Tudományos
Hétfőn nincs előadtp.
v észlemezek, 15 30 Lengyel i.iuvctka. l e i rtó, 15.20 CF,árdá»:!<-polkák. 1545
Minden fajtájú és minden mennyiségű
16
Gyermek;•..nh.lz.
3 án. kedden 7 órakor: Háry János. 16 Előadás, 13 3) Filmzene. 17 Egv I.api mertetés.
17 ZenéB irodalmi
Moheré bárlet (7).
hét a külpolllkúl.an.
17.15 Eiűadús 10 40 Sziv küldi.
4-ém szerdán délub'o fél 4 órakor, 1740 KincsáOi ka'endárium. 10 Tánc- müror, 17.30 Tánczene. 18 IIrgedú,
rák'yaláng Sze—v, •f.iúeáwi előadás.
zene. 20 Hírek. 20.20 Rádió! il. k. 21 10 45 Irodalmi riport, 19 Operarés-5-én, csütürtúk.'in ©te <-:p.r Gilelez, (ra 20 Vasárnap enortja, 21-50 Vidám I'jtck.
Sztálin
díjas
szovjet
zo
ágáraművész
szerződésre 12 Ft szerződés nélkül lü Ft 0/ áron megveszünk
bf ngver. enve
JAALLAPOTBAN lévő S'níTcr
varró- FI.HASZNÁLT rossz bőrkabátból lemA belga óriásért
2 forln'tufl keve/ebbet fizetünk.
Nyüiböre t
6 én, pónická-i nste 7 órakor: Háry gép /űrgősen eladó. Batthyányi u. 3. beriekk sralozerücn kéezül.
Szent
70 száza'ékka1 mugnrabb áron értékesítheti, ha szerződést köt n
János. Blahu Lujza bérlet >F,).
Mikló: u. 7.
Úcisz'.
bal.
PREMESALLATTENYÉSZTO V Á L L A L A T MEGBÍZOTTJÁVAL
7-én, szombaton délután fél 4-ko": HOKLE, Sztálin
lat
27.
kesztyű, KIFOGÁSTALAN kétszemélyes modern
Tclop u 25.
Békéscsaba
Háry Jáao<. ifjú ági bérlet (t)l
pvó'vfüző, melltartós kombiné, für- úl rekamié eladó. Sándor u. 35.
Szent István u. 20.
Orosháza
Eete fél 8 órakor: Fák'yiláng Dé- dőruha Juvítáj'. készítés, eremtől ::e- FGY 1 éve.; éz egy féléves üsző elryné bérlet (7).
adó. Halt vas /or 53
Bem József u. 240
Szarvas
dőa.
•ALSÓVAROcl
czohakonyfcá'
lakó o- ÍRÓGÉP, 2 drb ú| ablak eladó. TáBéke u. 25.
MUZEUM
Gyoma
pé. Dózsa u. 114.
irat
elcserélném
rókusi
vagy
fel
óváSomogyi Céla u 7
RaHonya
KeJkJdé-tftrténen klá! Uft«: Móru l'eszobabútor télikrazlüm. ágvSzekeres u. 36.
Szeqed
1-enc emlékklá'lltás
Fehértó élővilága rosiért. Alsúnyomis or 22. Koroméit. SZÍNES
előszobabütor, stb.
eladók.
I kabátok,
cipők.
ruhaoeri.lek, lerftő,
Dóz:a György u. 24.
kiállítás: hélfő
klvéteiévei
minden M
Makó
Ov-'i-y
u. 6, fldszt. 2.
stb o'udók Pulcz u, 24.
Vaaérnap
József Attila u. 41
nap IU órától esle 6 óráig.
Hódmezővásárhely
KÉT drb rekamié inegbfzá/ból etodó.
8 - i 2-lg.
Huryadi tér 1.
Csongrád
KONVVTAR
ELMENNE
idíkebb nő
gyermekhez Vidra u. 4. -rám, a/zta'o nál.
vagy beteghez.
háztartáa
vereté/ét- RÁDIÓT, lehjtőlog gramofonnal egyKiváló minőségű lenyé-znyulak rendelhetők a
Somogyi: Délelőtt
II).töt este 7-lg, váLal. Pille a. 11.
bcT-pttettet. kéz-'n't veszek.
Farka/
PfUMESALLATTENYÉSZTÖ VALLALATNAL
iKőnyvkóIcsőnzév:
délután 2-tM e/te
7o'1án. Szegőd. Köloev u. 4. I bal. 3.
Budapest. V. Sütő u 1
6 orá«.)
Nöl tavaszi dnappk'ibát, hosszú. JóTelefon-. 181—465. 383—130.
állapotban eVidó. Vásárhelyi egt. 8.
Gorkll lllor váth M .u 3. MSZT székház):
Hétköznapokon riélelőti lű-tői
12 RÉSZÉR festett háló,
vaskályha,
2-lg. délulán
3-tól 7-le
Ifónvvkől
férfi kerékpár, piro; snortkoc/i
elcsönzó/.
rdóv. PUks-álh K. u. 13, udvar 5
TT-'óASZTALT,
iratscehrén-'t
vezünk.
Az
EgveteíU)
Könyvtár
iiyttvalarta/l
A NÉPMŰVÉSZETI
DC4mag)'nrorazági
R01tklkészitő Sze(deie hétkőznapnkon: Olvasóletem dél.
ÉS HÁZIIPARI VÁLLALAT
red. I©/'n 'J. 6.
előtt 10-től este ít ig: Iritfőn 2-től e/ÜZLETÉT
BECSÜLETES 65 éves özvegy sőnrőte O-ig
Kölcsönzés (2-tAi este fl-lg.
cn •'helyezkedne
lakó ért. ko ztért
hétfőn 2-től et(e 3-ig VnsáunaD í v ű
kisebb
háztartásba. T c'nform' lhato
Kosáráru, horgolt é.- kütőttái u kü'önleges cserépáru. szőttesek, népi
va 9 tői n órálo
Rzcrkáné,
Sóskút,
Pest
m. Po. ta resSZEGED, Lenin utca 13. szám alatt,
hlmzúeek művészi
ktvitélben.
tante.
BÉKEIRCDA HÍREI
EGY
darab
5
éves
közelellős
hnaaÉrtesítjük -jz üzemi és hi.ata'.;
tehén e'adó. Tápén, Juhn/z Gyula u
kebizottr.ági fj'tci-öket.
hogv már9 rzem.
cius 4-én, szeréén délután 5 órako
12 BA«SZUSOS tangóha.rrronlka
ela Városi
ltel.eimda
helyiségébe-:
adó. éB as vagv mgvobbért elcseréli,v>échenyi tér 11. • z)
értekezlete'
hető ráfizetéssel.
Hőnlg,
Ceongráditartunk. Kérjük az eívluvak feltét32.
len & pontos meg.ielenósái
F.GY kl/fiab tehén. cg"éves ü/zőboi—
Ju eladó.
Göbölyös
Is'ván,
Tápé,
TANÁCSTAGOK FOGADÓÓRÁI
Csíki u. 2.
1953. müralns l é n , vx.;iniap dé1előtt 3—10 lg Bodor JóBso.'n :. a F.ttgDÉLMAGVARCR5ZAG
vdrl belepi Iskolában: R—''0-ig DunollUkai nanitop
nai József az ó-Pe'Őfi-t-ie :l iskolá1
Fotolöx
szer-i<^szfö /„ kfadá:
ban. 10-12-1,4 Váltai «é!a a S-.' '?;Tartsd be a vetési határidőkéit— Fejezd be a gyümölcsfák téli fa
ZOMSORl
IANOS
sugárúti lskohiben;
4-én.
szerdán
Szerkeszt:
s sze: kesztöblzottoAg
tisztogatását] — Idejében szórd ki a műtrágyái! —
Kezd meg a
délelölt 10—12-ig dr. Sz-ghv F m i a
s-e/kes7tö.réa
Szered
lenin u. 11
gyümölcsösben a télvégi permetezést! — A termelési előírások befanácsház; délután 5—7 g
Ma-yv 1 Telefon 35—35 á.e 40—80
Béláné a rókusi Lskolábun. ö-en. csütartásával nagyobb és jobbminöségű termésed lesz.
'vvntai:
Szeged
Lenin
u «
törtökén dé'u'án 5—7-ig l.őli Fcrcnr
T'-lefon: 31-16 fe 35-00
n móravárosi iskolában: 6- m. pertukén délután 5--7-U Itoios Sándor a.
Csongr-ádmegvei Nyom lalpar:
Péke-telepi
lakol J br n
tart
fogadóVállalat, Szeged
órát .
Felelős vezetői Vincze Gvőrev

MÉHESZEKET

2 kg-on felüli élő házinyulat

Tekintse meg

Szerződéses 2ö:rfség~

és gyümölcstermeléssé!
a dolgozó!* obb
ellátásáért

n ö v e k s z i k

j ö v e d e l m e d

sroiu

