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TESÜLTETEK!
Jugoszlávia gazdasági élete
a külföldi monopolisták érdekeit szolgálja
A Dózsa-tszcs vezetősége haladéktalanul számolja fel
a meglévő hibákat
Minden nap 100 százalékos minőség mellett teljesítik
tervüket a Ruhagyár DISZ-íiataljai
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Meg kell akadályozni, hogy az amerikai atomgengszterek
meggyilkolják az ártatlanul elitélt Rosenberg-házaspárt
' Berlin (MTI). Az amerikai reakció áldozatainak védelmére alakult
német bizottság, amely Berlin demokratikus övezetében működik, a
Rosenberg-híizaspár életét fenyegető nagy veszély óráiban felhívást
intézett a német hazafiakhoz.
A felhívás a többi között a következőket mondja:
„Az a tény, hogy az Egyesült Államok legfelső bírósága Ethel 63
Juiius Rosenberg harmadik perújra.
felvételi kérelmét is elvetette, az
amerikai rendőrállam fasizálódásá.
nak gyors ütemét bizonyítja A bíróság két tagja a kormány ellenkező utasítása ellenére a per felülvizsgálása mellett foglalt állást. Ez
azt mutatja, hogy a legfelső híróság egyes tagjai is meg vannak

Május 28-án J. A. Malik, a
Szovjetunió nagybritanniai nagykövete a következő levelet intézte
Passanthoz:
Igazolom május 26-án kelt levelének vételét.
Az ö n levelében felvetett kérdéssel kapcsolatban május 25-i levelemben kifejtettem a szovjet fél
álláspontját. Ez a levelem mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterhelyetteseknek az osztrák államszerződéssel
kapcsolatos tanácskozása nem valamiféle állandó, négyoldalú szerv.
A miniszterhelyettesek
tanácskozásának az összehívására a külügyminiszterek tanácsa
illetékes,
amely semmiféle utasítást sem
adott a miniszterhelyettesek emlí-

átadta

I I . Erzsébet
London (TASZSZ) J. A. Malik,
a Szovjetunió nagybritanniai nagykövete május 28-án átadta megbízólevelét II. Erzsébet királynőnek
és bemutatta a királynőnek a londoni szovjet nagykövetség felelős
diplomáciai munkatársait.
A megbízólevél átadásánál jelen
volt Winston Churchill, Nagy-Bri-

A Béke Világtanács budapesti ülésszakának tiszteletére
harcban a félévi terv sikeréért

győződve Ethel és Julius Rosenberg
ártatlanságáról.
Az „Április
4"
Cipőipari
Meg kell akadályozni, hogy az
KTSz
dolgozói
amerikai atomgengszterek meggyilkolják az ártatlanul elítélt Rosen.
nem maradnak
adósak
berg-házaspárt! A Rosenberg-házas.
a nép
államának
pár életéért
folyó nagy
harcban
minden német hazafinak, minden
A z „Április 4" Első Szegedi Kisnémet békebarátnak
részt
kell ipari Szövetkezet az első negyedévvennie."
ben adósa maradt a nép államának.
Dolgozóink nem akarnak szégyenkezni adósságuk miatt, s már a
Kaufman szövetségi bíró
második negyedév beindulásakor el.
kitűzte a Rosenberg-házaspár határozták, hogy
több és
jobb
kivégzésének időpontj'át
munkával a második negyedév vé.
A Reuter jelentése szerint
Ka- géig behozzák lemaradásukat.
A választási békeversenyben soha
ufman szövetségi' bíró a
június
15-ével kezdődő hétre tűzte ki a nem látott eredmények születtek
szövetkezetünkben. Május 17-ét, a
Eoaenberg-házaspár kivégzését.
választások napját nemcsak fogadalmunk túlteljesítésével köszöntöttük,
hanem azzal is, hogy adósságunk
nagyrészét letörlesztettük,
mert
adósságunkból 2 4 százalék maradt.

J. IL Malik levele a kiilligyminiszterhelyettesek
osztrák államszerződésre vonatkozó tanácskozásának
főtitkárához

tett tanácskozására.
Ennélfogva
alaptalan az ö n állítása, hogy az
osztrák államszerződés tervezetének kidolgozása az ö n levelében
említett miniszterhelyettesi tanácskozás feladata lenne.
Mint ismeretes, az osztrák szerződés kérdésének a miniszterhelyettesek tanácskozásain — így ez
év februárjában is — történt többszöri megvitatása, nem vezetett
kellő eredményekre s a fentemlített tanácskozások eredménytelenségéért a felelősség semmiképpen
sem a szovjet felet terheli.
Mindez azt igazolja, hogy a jelenlegi körülmények között sokkal
célszerűbb diplomáciai úton, megfelelő véleménycsere útján megvizsgálni ezt a kérdést,

megbízólevelét
királynőnek
tannia miniszterelnöke, Guy Salisbury vezérőrnagy, a diplomáciai
testület marsallja és Marcus Cheke, a diplomáciai testület almarsallja.
J. A. Malik
megbízólevelének
átnyújtása után beszélgetést folytatott a királynővel. A beszélgetésben részt vett W. Churchill miniszterelnök is.

Megmozdulások
Angliában
a koreai
háború
megszüntetéséért
és a
Szovjetunióval
folytatandó
tárgyalásokért
London (TASZSZ).
A
„Daily
Worker" közli, hogy Lanarkban
1200 ember írta alá az ,,Országos
női gyűlés" helyi csoportjának felhívását. A felhívás követeli a koreai
hadműveletek megszüntetését, valamint azt, hogy kezdjenek tárgyalásokat a Szovjetunióval a nemzetközi problémák rendezésére. A fe'.
hívást megküldték Churchill miniszterelnöknek.

A „Daily Worker'" közli, hogy az
Essex-grófságban lévő Woodford
békebizottsága népszavazást tartott
a haladéktalan koreai tűzszünet kérdésében. Valamennyi szavazó a haladéktalan tűzszünet mellett szavazott. A szavazás eredményét megküldötték Churchill miniszterelnök,
a kerület parlamenti képviselőjének.
Hasonló szavazást tartottak Lon.
don egyik körzetében is. Ott a sza.
Lanark egyik kohászati üzemének vazók 97 százaléka nyilatkozott a
400 munkása felhívásában hasonló haladéktalan koreai tűzszünet mellett.
követeléseket támaszt.

Az amerikai szenátus hadügyi
bizottsága jóváhagyta
az új vezérkari főnökök
kinevezéséi

Hazaérkezett a Szovjetunióból
a magyar szakszervezeti
küldöttség

Az „AFP" jelenti, ho-gy az amerikai szenátus hadügyi ^bizottsága
csütörtökön jóváhagyta az új vezérkari főnökök kinevezését. Igy
Redford tengernagy lett a vezérkari
főnökök egyesített
bizottságának
elnöke, Ridgway tábornok a szárazföldi erők vezérkari főnöke,
Camey tengernagy a haditengere,
szeli erők vezérkari főnöke, Twin.
ing tábornok a légierő vezérkari fő.
nöke

A Szovjetunióban kéthónapos tanulmányúton rész; vett 18 tagú magyar szakszervezeti küldöttség Török István, a SZOT titkára vezetésével pénteken visszaérkezett hazánkba.
A küldöttséget a ferihegyi repülőtéren Gáspár Sándor, a SZOT
titkára, Mekis József, a vas. és
fémipari dolgozók szakszervezetének
elnöke, Gyenes
András, a
SZOT osztályvezetője és több más
szakszervezeti
funkcionárius fogadta
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Itt a határszélen
A Béke-Világtanács ülésének
még nagyobb felelőséggel
tiszteletére befejezzük
kell dolgoznunk
második negyedévi tervünket
A Szőregi Il-es számú Tégla
gyár dolgozói jó munkával készülnek június 15-re, a Béke Világta.
nács budapesti ülésére.
Lendülettel, odaadással dolgozik a gyár kollektívája, hogy emelt fővel jelent,
hesse a Béke Világtanács ülésének;
Kötelességünket
teljesítettiik.
Nagy feladat elölt állnak a t-ég.
higyár békeharcosai. Csak
szívós,
kitartó munka eredményeként tudj á k teljesíteni féléves előirányzatú,
kat, mivel jelenleg esedékes ter
vükkel 11 százalékos elmaradásuk
van.

Egy emberként harcolnak a munka arcvonalán a kihordó brigád
tagjai Rácz Gábor vezetésével és
egy hét alatt 5 százalékkal emel.
A munka lendülete a választátek munkateljesítményüket.
Jelensok után sem esett vissza, sől
leg 147 százalékot
teljesítenek.
állandóan fokozódik. 28-án 208
Szorosan felzárkózik mögéjük Molnár István 12 fős behordó
briszázalékos üzemátlaggal zártuk
gádja 136 százalékos
átlagereda műszakot.
ményével. A
brigádot
Bibuskov
A tegnapi napon például Tisza Lá- Zvetozárné délszláv dolgozó a közár szabász 209 százalékos teljesít- vetkező szavakkal buzditott
még
ményével harcolt a békéért, Benkő jobb munkára;
Józsefné és Gergely Józsefné 195,
— Két kilométer választ el benKovács Mihály 181,- Csiszár II. Fe.
nünket Tito Jugoszláviájától.
Itt
renc 169 százalékot teljesített.
a határszélen
még nagyobb feleSzövetkezetünk
dolgozói
most lőséggel kell
dolgozni.
Mindenki
újabb hősleltekre készültek
fel. vésse emlékezetébe
Rákosi
elvtárs
Megfogadták, hogy június 15.re. <1 szavait, melyet a választási
nagyBéke Világtanács budapesti ülésé, gyűlésen mondott:
,,A béke megnek tiszteletére még fokozottabb védésének
nálunk miwlenki
harmunkával készülnek, hogy a meg- cosa, aki jól végzi
munkáját:'
levő adósságunkat le törlesszük. DolBabuskov Zvetozárné a
munka
gozóink tettekkel tesznek tanúbi- frontján példát is mutat; naponta
zonyságot szilárd bókeakaratukről. 7—8 ezerrel több nyerstéglát hord
Gál Tamás be társaival a kemencébe.

A választási békeverseny eredményeit tovább kell fokoznunk, hogy
mé'lóképpen köszönthessük a Béke
Vi ágtanács budapesti ülését- Itte.
műnk, az Üjszegedi Kender- és
Lenszövő Vállalat dolgozói mennyiségi és minőségi felajánlást teltek
és ezek teljesítésével készülnek június 15-re.
Válla'atunknál minőségi
ankétul
rendeztünk és itt felszínre kerültek
azok a hibák, amelyek akadályoz.,
ták minőségi munkánkat. A Szegedi Kenderfonógyárban lg tartottak
ankétot, ahol a tömlőfonal minőségének javítására tettek felajánlást
a dolgozók. Az ankét óta örömmel
tapasztaljuk, hogy a tömlőfonal so.
kat javult. Az e hó 23-án megjelent
újságcikkből értesültünk, hogy a
Szegedi Kenderfonógyárban minőségi brigádok alakultak. Ezek a brigádok harcot indította^ a kiváló minőségű fonal gyártásáért. Ml elhatároztuk, hogy a tömlöszövő minőségi brigádja a Béke Vllágtanács
ülésének tiszteidére versenyre hívja
ki a Szegedi Kenderfonógyár tömlőfonalat fonó brigádját, a következő versenypontok alapján:
Vállaljuk, hogy:
1. minőségi tervünket 97-ről 98
százalékra javítjuk;
2- A Béke Világtanács tiszteletére
második negyedéves tervünket befejezzük;
3. a brigádtagok valamennyien
békeőrséget állnak
Klspéler Ferencné
brigádvezető, sztahánovista
tömlőszövő

\ jó inunk a szer vezéssel9 a kommunisták példamutatásával
egyenletessé vált a termelés és idő előtt teljesítették
az exporttervet a Szőrme és Bőrruha készítő Vállalat dolgozói
Néhány héttel ezelőtt a „Délmagyarország'' megbírálta a Szőrme,
ós Bőrruhakészítő Vállalat vezetőségét és a műszakiakat, mert nem
biztosították április hónapban az
ütemes termelés előfeltételeit. Ke.
veset törődtek a munkaverseuy szervezésévei 'és nem figyeltek fel minden legkisebb, a termelést gátló
akadályra.
A bírálat megjelenése után több
olyan intézkedést hajtottak végre,
amely egyenletesebbé tette a naponkénti tervteljesítést Többet foglalkoztak a termelés folyamatosságával, a műszaki feltételek biztosításával. A legkisebb munkarészekig
felbontották a tervet és
minden
dolgozónak tudomására
hozták,
mennyi a napi tervelőirányzata.
Régebben a napi értékelést csak
az egyéni teljesítményeknél készítették el. Az üzem termelését is
csak a készárú raktáron keresztül
mérték. Ezért nem tudták megállapítani, hogy melyik munkacsoportnál és miért történt lemaradás. A
napi részlegenként! és csoportonkénti értékeléssel ez megoldódott.
Például a szőrmeszabó gépész csoporton egy ú j fazón gyártását kezdték meg- A dolgozók gyakorlatlansága miatt nagyfokú visszaesés mutatkozott, ami veszélyeztette május
hónap második felében a terv teljesítését.
Itt a műszaki vezetők átcsoportosítást hajtottak végre és a
legjobb szaktudással rendelkező
dolgozókat küldték a szőrmeszabó gépész csoport segítségére,
ami helyes megoldás vott.
Az anyagellátás sem volt folyamatos. Sok esetben késve érkezett
meg az alapanyag. A zökkenőmön,
tes termelés érdekében szilárdabb
kapcsolatot teremtettek a Budapesti
Szörmekereskedelmi
Vállalattal,
amelytől alapanyagot kapnak, s ez
nagyiban hozzásegíti az üzemet a
„apónként; ütemesség betartásához.
Május első munkanapjától kezdve
az exnortgyártmányok minősége is

fokozatosan javult
Bevezették a
napi egyénenkénti minőségi pontozást. Hetenkint kiállíást rendeznek, ahol nemcsak a selejtgyártók
munkáit teszik közszemlére, hanem
a minőségi követelményeknek mindenképpen megfelelő munkadarabokat is- Ezzel is elősegítették, hogy
94 százalókra javult a minőségi
munka. A dolgozók közül kiváló
minőséggel Végzi munkáját Ábrahám Mária sztahánovista, aki a
bőrrészlege® 140 százalékra teljesíti
normáját Szúnyog Lajos 170 szá.
zalékos átlaga mellet; a legjobb minőséggel dolgozók egyike. Kis s Már.
ton, Varga Lajosné, Csorba Andrásné is hibamentesen dolgoznak
magas normateljesí-mönyük mellett.
Komoly eredmény a vállalatnál,
hogy e havi exportkötéleazttségüket
már május 25-én teljesítették.
A Szőrme- és Börruhakészítő Vállalat pártszervezete jelentős mér.
tékben hozzájárult az elért eredményekhez. A pártaktiváknak megbízatásakat adtak, hegy milyen irányban végezzék politikai munkájukat
és azok minden esetben tudatták a
pártszervezet titkárával, ha valahol
hiányosságot észleltek. Megjavult a
párttagok példamutatása is, sokkal
„agyobb odaadással dolgoznak, min;
április hónapbanA termelésben mindig az elsők
között vannak Molnár Sándor
157 százalékos, Forgó Teréz
161 százalékos teljesítménnyé).
Deák Ferencné 150, Kukumán
Rózsa 130, Fehér Rózsa 133
százalékos eredményével mutat
példát a pártonldvüllekaek.
A pártszervezet vezetősége a verseny agitációra és a verseny nyilvánosságára is nagyobb gondot for.
dít. Hangoshiradó n és falitáblán
népszerűsítik az élenjárókat. A meg.
javult politikai munka eredményeképpen emelkedést mutat a dolgozók átlagteljesítménye. Áprilisban
a bőrruharészlegen 119.9 százalék
volt a dolgozók átlaga, mely e hónap második tíz napjában 134.1-re

emelkedett. A szőrmerészlegen az
előző 126,8
százalékkal
szembín
most 130.2 százalékra javult az átlag. A normán alul teljesítők száma
50 százalékkal csökkent. Jelenleg a
dolgozók kilenc százaléka
termel
száz százaiékon alul
Ezekből az
eredményekből látjuk, hogy ahol a
pártellenőrzés megvau és jó
a
munkaszervezés, eredményes munkát lehet végezni.
Májusban' az első tíznapi dekád,
tervet 101.3. a második tiz nap ter.
vét pedig 108.8 százalékra lelj-sí.
tették.
Megváltozott a munka az üzemben és kiküszöbölődtek az alapvető
hibák. Ez azonban nem teszi elbizakodottá a dolgozókat, hanem újabb
munkasikerek elérésére serkenti.
A Békp Világtanács ülésére elha'ározták,
hogy az exportgyártmányok minőségét 95 százalékra javítják.
A brigádok közötti versenyt, ami
még gyenge, kiszélesítik. A Kovaljov
munkamódszerátadási
mozgalom
felújításával harcolnak a száz százalék alatt teljesítők szúrnának további csökkentéséért A DISZ szervezet vezetősége rendszeresíti a bé.
keőrségeket és a legjobb békeőnick
vándorzászló jutalmat tűz ki.
Az üzem dolgozói a felajánlások
teljesítésével megvalósítják ígéretüket és ezzel tesznek bizonyságot,
hogy helytállnak a béke megőrzéséért folyó harcban, egybe® tova' b
fokozzál; munkájukat a félévi terv
időelötti befejezéséért-

Amerikai

fegyverszállítás
Thaiföldre

Bangkok (TASZSZ). A ..Bangkok
Post" című lap jelenti, hogy a
thaiföldi fegyveres erők .számá.a
május 22-én Bangkokba érkezett
egy fegyverekkel, hadianyaggal és
más hadfelszereléssel
megrakott
hajó.
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osztályainak
Pénteken bt fejeződtek .. M gyár
Tudományos Akadémia osztályainak tudományos ülései. Az utolsó
napon a műszaki tudományok osztályában két előadás került sorra.
Gillemot László Kossuth-díjas, az
Akadémia levelező tagja a hazai
ötvözetekkel gyártott
szerkezeti
acélokról beszélt.
Verő József Kossuth-díjas akadémikus pedig -A bór, mint egyéb
ötvözöelemek helyettesítője az acélban* címmel tartotta meg előadását. Az előadáshoz többen hozzászóltok.
it

Az agrártudományok
osztályának
délelőtti ülésén Manninger Rezső
Kossuth-díjas akadémikus tartott
előadást »A szarvasmarha-brucellózis elleni védekezés a nagyüzemi
gazdálkodós keretében* címmel
Az előadást vita követte.
A matematikai és fizikai
tudományok osztályában
vitaülést rendeztek az algebra fejlődéséről. Különös tekintettel a hazai algebrai kutatásokra. A vita-

Tudományos

tudományos

ülés referátumát Fucbs
László
Kossuth-díjas, a matematikai tudományok kandidátusa tartotta. A
vita során igen sokan szólaltak fel.
A délután illések során az
agrártudományok osztályún
Sehandl József, a mezőgazdasági
tudományok doktora, az Állattenyésztési Kutató Intézet igazgatója
tartott előadást -A juhállomány
növelésének népgazdasági jelentősége és szaporításának módozatai*
címmel.
Az előadást vita követte.
A matematikai és fizikai tudományok osztályában vitaülést rendeztek a hazai alkalmazott matematikai kutatások helyzetéről. A
bevezető referátumot Hajós György
Kossuth-díjas, az Akadémia levelező tagja tartotta.
A kémia tudományok
osztályán
Lengyel Sándor docens tartott előadást "Elektrolitoldatok egyensúlyi
tulajdonságainak
elmélete*
címmel. Az előadáson megjelent
Erdey-Gruz Tibor
Kossuth-díjas

Akadémia
ülései

akadémikus, felsőoktatási miniszter, valamint több külföldi tudós,
élükön m. M. Dubinyin akadémikussal. Az előadást követö vitában felszótalt Erdey-Gruz Tibor
Kossuth-díjas akadémikus, felsőoktatást miniszter, Schay Géza
Kossuth-díjas, az Akadémia levelező tagja és Lányi Béla, a kémiai
tudományok kandidétusa. Felszólalt
m.
m. Dubinyin akadémikus is
Délután négy órakor A. V. Palladin, az Ukrán Tudományos Akadémia elnöke, a hazánkba érkezett
szovjet tudományos delegáció vezetője előadást tartott az Akadémia
dísztermében "A nagyagy
anyagcseréje a felsőbb idegtevékenység ingerlés! és gétlási folyamataiban* címmel. Palladin akadémikus részletesen ismertette az
Ukrán Tudományos Akadémia Biokémiai Intézetében hosszú éveken
át folytatott kísérleteit.
Ezután Van Fan-csan, a Kínai
Tudományos Akadémia küldötte
tartott beszámolót a kínai tudomány jelenlegi helyzetéről.

Vizeink g a z d a s á g o s felhasználására

törekszik

a M a g y a r Hidrológiai T á r s a s á g
r

Az a hatalmaa feliondülés, amely
• felszabadulás óta hazánkban a
tudományoa munkában minden téren mutatkozik, vízügyi téren ls
ére*(et.i hatását, Az évenként tartott ankétok sorozaté, amelyek egyegy országrésznek vízügyi kérdéseit tárják fal. oly élénk életet teremtettek, ami példátlan a
magyar vízügyeknek évtizedes
multíáben. Ezeken uz ankétokon n legkülönbözőbb
szaktudományok má.
velői járulnak hozzá ahhoz, hogy
a kérdéseket a legnagyobb alapossággal lehessen tisztázni. Ezt segíti a Magyar Tudományos
Aka.
dómiának iránytmu|ató
tevékenysége. valamint a különböző szake kiadás ok tartása Budapesten &s n
nagyobb vidéki
városokbun. A
megfelelő szervezet kialakítású
a
Magyar Hidrológiai
Társaság ér.
demo, amely
újjászervezése óta,
kiváló elnökével, a
Kossulh-díjns
akadémikus Mosonyi Emil műegyetem; tanárral az élén, minden olyan
megmozdulásnak
kezdeményezője,
irányítója és szervezője, ami a
vízügyek fejlődésével bármi
vonatkozásban áll.

sével, igen jelentős energiái szol
gáltató
vízierőművek
létesítésével elérünk. A szőke magyar folyó,
amelyuek eddig úgyszólván
csak
kárát és veszélyét ismertük, mérhetetlen hasznok áldásos forrásává válik. Nagymértékben
segíli
majd a kérdés megoldását a Magyar Hidrológiai Társaság rendezésében ezév június 13-án a Szegeden tartandó kétnapos országos
linket, amelyen a Tisza-csatornázás
kérdését — a munkabizottságok cd.
digi kutatásai alapján — a szakemberek nagy serege vitatja meg.
A Magyar Hidrológiai Társaság
szegedi csoportja keretében márci.
tisbam lelkes szakemberek bevonásával Hódmezővásárhelyen
alcsoport alakult. Ez kimondottan a város és környékének, illetve Csongrád megye
tiszántúli
részének
speciális vízügyi kérdéseit
kutat.

ja és oldja meg. Fő problémaköve j
ennek az ulcsoportnak a városok
ós falvak egészséges ivóvíz ellátá.1
sán. a belvízrendezésen és a települések vízmentesítésén kívül, az
öntözéssel kapcsolatos kérdések tanulmányozása.
A Magyar Hidrológiai Társaság
és vidéki csoportjának
munkáját
nagymértékben elősegíti majd az a
vízgazdálkodási keretterv, amely,
nek összeállítását kormányunk
a
közelmúltban elrendelte. Ebben
a
keret-tervben az egyes országrészek vízügyi lehetőségeit nagyvonalakban megjelölik. Ezzel mátis
igen nagy lépést teszünk
abban
«z irányban, hogy a károk elhárításán kívül vizeiül: gazdaságos kihasználása teljes mértékben
biztosítható legyen.
Dévény István
főmérnök

Holnap déluián 5 órától színes kultúrműsor várja
Szeged dolgozóit a Gyermek Nap alkalmából
az újszegedi szabadiéri színpadon

A Szovjetunióban
végrehajtott
hatolmas építkeznek, amelyek
a
Holnap délután 5 órakor nz Uj. nekkara szovjet indulókkal és mozvizek rendezésével és
hasznosítá- szegedi szabadtéri
színpadon
a gnlmi dalokkal szórakoztatja a je.
sával n legszorosabb kapcsolatban Gyermek Nap keretében színes, leniévöket. A Pedagógiai Főiskola,
állanak.
példaképpen
szolgálnak gazdag műsorral szórakoztatják az a Madách-uleai
iskola
Kodály,
számunkra is.
Habár szerényebb általános iskolák, .•» Pedagógiai Fő. Komjáti, Kemény és. Szabó Ferenc
keretek között, de hazánkban
i« iskola, n Tanítóképző, az új.szegedi sseraeméiryeit adják elő. A Szabad,
feltétlenül erre mutat a fejlődés és a Szegedi Kendei-fonógyár kul- ság-téri. a Boros József-utcai,
a
útja. Az erdősávok
létesítésével túresoportja, énekkara, népi tánc- Gutenberg-utcai leány'skóté, a Du.
kapcsolatos vízrendezés és vízgaz- csoportja Snegeil dolgozóit. A mű- gonies-utcai általános iskola,
va.
dálkodás
megoldása az egyetlen sorban Borisz Rajevfizkitől. Kónya lamint a Tanítóképző
népi tánc-!
lehetőség arra. hogy hazánk ked- Iajoslól. Benjámin Lászlótól. Zelk csoportja pedig orosz népi táncot,
vezőtlen klimatikus viszonyait m e r Zoltántól verseket szavalnak. A kosaras táncot, parnatáncot.
rojavítsuk és « nagy károkat okozó Dózsa György Ahntáno® iskola ze- mán népi táncot mutat be.
belvizek
rendezésével és a még
pusztít óbb
aszályok leküzdésével
hazánkban ténylegesen virágzó, fejlett,
elemek szélsőséges csapáÁrubőség nyári r u h á k b a n Állami Áruházainkban
saitól
független mezőgazdaságot
teremtsünk.
Az állami áruházak szépen deko- köztük új balonvászon pantalló.
A divatáruboltokban
a
nyári
A Magyar Hidrológiai TórSo.ság rált, izléses kirakatokban mutatják
vidéki csoportjai a
problémákat be a szocialista ipar bő termékeit: idényre a különböző színű, izlésss,
munkabizottságokban
megbeszélik, az idén forgalomba hozott új textil, mintás karton és vászon strandken.
amelyekben a legkülönlwzőbb «7.ak* áruloat. 552 különböző színű és min. dök mellett czidén először kerülnek
ágazatok képviselői
komplex-mó- tájú selyem kerül leszállított áron forgalomba a tájképcs műselyem
don vizsgálják a kérdéseket és a dolgozókhoz, 18 féle új színes, é s tisztaselyem kendők. A szép kibővíti a választé- állítású, színes kendőkön nagy béueoknak megoldását
szaktanácsa- miatáu karton
ikkal segítik elő. Ezek n muuko. kot. 48 féle különböző mintájú és koműv'eink — Sztálinváros, Komló
bizottságul: nem irányító szervek, minőségű új női ruha modellt é3 a — látképe és balatoni tájképek lát.
mintuhogy a Magyar
Hidrológiai régi bluzniodeHek mellett 10 új női hatók. Ezenkívül nagymennyiségű
Társaság és annak vidéki csoport" bluzmodellt is árusítanak. Mindezek újszerű hímzett gyermekjáiszóruhn,
jai sem azok, hanem ctak n kérdé- mellett változatos, nyári strandra, gyermokkötény, napozó, gyermeksek szakszerű megvizsgálásává' se. hák. strandpongyolák, sportruhák. és női zsebkendő kerá forgalomba.
ritaéget nyújtanak azok szakszerű
megoldásához nz állami
.sacrvekncít, hivataloknak, esetleg üzemek,Ismerd
meg
hazánkat""
nek, vállalatoknak.
A Magyar Hidrológiai Társaság
Vándorüdültetést
szervez az MlH
a kiváló
szegedi csoportja nz Alföld
déli
részének, különösképpen Csongrád
ipari tanulók
részére
megye és elsősorban Szeged
kör
nyékének vízügyi kérdéseivel fog.
A nép állama az ipari tanulók nius 15-én indulhatnak pihenni,
hilkozik.
Jelenleg a legfontosabb szakmai képzése mellett messze- szórakozni.
probléma, amely a Hidrológiai Tár- menően gondoskodik
A kétheti egyhelyben nyaralás
szórakozásaság szegedi csoportjában
tömö- sukról és pihenésükről is. Ebben mellett az MTH kezdeményezésére
rüli vízügyi szakembereket, geoló- az évben mintegy 10 millió forin- új mozgalom indult az ipari tanulógusokat, a földrajz tudományának tot fordítanak az ipari tanulók intézetekben: "Ismerd meg hazánművelőit, talajkémikusokat, város- üdültetésére. Elsősorban tanulás- kat*.
rendezőket, mezőgazdákat fogkil- ban, a szakma elsajátításában kiA
mozgalom keretébén az
koztaitja: a Tisza
csatornázásá- váló eredményt elérő tanulókat
MTH lehetővé teszi a jól tanak kérdése. Ennek megoldását küldik üdülni.
nuló, a termelésben kiváló
kormányzatunk a legközelebb meg.
eredményt elért ipari tanulók
Az ország legszebb helyein
oldandó feladatok körébe
sorolia
vándorüdültetését.
lévő valamennyi ipari tanuló
és ennek első lépéseként az ötéves
A tanulók a turista jellegű üdülés
üdülői rendbehozták és korszetervünk hatalmas nlkojúaa a Th
során megismerkednek hazánk tárűsítették.
szulöki Vízlépcső ós n tiszántúli
jaival, természeti kincseivel, megnagyszabású öntöző és
hajózható Az üdülőket könyvtárakkal, sport- nézik a történelmi nevezetességű
csatorna nagyrésze már a
jövő eszközökkel szerelik fel. Gondos- helyeket s épülő új szocialista váévien elkészül Szinte beláthatatlan kodnak fürdőruhákról, kultúrese- rosainkat.
az a fejlödé*, "mit a Tisza mentén ményekről, filmvetítésekről. Azok
A tanulók húszas csoportokban
egy nagyteljesítményű vlziút lét- a másodéves tanulók, akik jótanu- indulnak a vándorüdülésre az orrehozásával, sok százezer
holdas 1 lásuk eredményeként előbb tehetik szág különböző ipari tanuló intéöntözéses gazdn.-ágok megteremté- ' le a szakmunkás vizsgát, mér jú- zeteiből.

El a kezekkel

a

Roscnberg-házaspártól

dolgozói az alábbi táviratot küldték:
"Országos Bóketaráícs.
Budapest.
Mi, a Szegedi Víz- és Csatornamű dolgozói, akik a napokban ünnepeltük
békeharcunk
eredményei után másodszor a büszke élüzem címet, megbotránkozva értcsültünk az ártatlanul elítélt Rosenberg-házaspár
perújrafelvételi
kérelmének elutasításáról. Követeljük azonnali
szabadonbocsájtásukat! Egyben ígérjük, hogy még
egységesebben sorakozunk fel pártunk vezetésével a világ békeharcos tábora mellé.
Szegedi Víz- és Csatornamű
Csatornamű
dolgozói*.

Szeged dolgozói mély megbotránkozással értesültek a Rosenberg-házaspár perújrafelvételi kérelmének elutasításáról és tervezett kivégzéséiül. Számos üzemben
röpgyűléseken beszélték meg az
amerikai imperialisták aljas cselekedetét és tiltakoztak a fasiszta
gyilkossági terv ellen. Az üzemek
dolgozói megfogadták a röpgyűléseken. hogy munkájuk fokozásával még elszántabban harcolnak a
béke ügyéért. A röpgyülésekről
több üzem táviratot küldött az Országos Béketanácshoz, melyben tiltakoztál: a Rosenberg-házaspár kivégzése ellen.
A Szegcdi Víz- és

Taft beszéde Cincinnatiban
New-York
(TASZSZ).
A „New, agresszió elhárítására. Nem kevés
York Times" Cincinnatiból (Oliio) Jolyan békés módszere van, amelyek
közli Taft republikánus szenátor, segítségével békés meggyőzés erednak a „Keresztények és zsidók kon- ményeként megakadályozhatja és elferenciája4' díszlakomáján inoodott háríthatja a háborút.
beszédét.
Ügy gondolom, értekezletet kell
Taft ebben a beszédében rámu- összehívnunk az alapokmány módotat, hogy az Egyesűit Államok „ami
a koreai háborút illett. teljesen sítására
Az Egyesült Nemzeteket Koreával
megfeledkezhetnének az
Egyesült
Nemnetek Szervezetétől.
Feltété, kapcsolatban érintő javaslatomnak
senki* seni
lezem, hogy most minden erőnket azonban nem szabad
latba, kell vetoüpk. hogy a fegy. megdöbbentenie, mert
verszünetet tárgyalások útján meg.
Európában gyakorlatilag teljekössük és ha ez nem sikerül, aksen megtagadtuk az Egyesült
ker Anglia és a többi
szövetséNemzetek Szervezetét.
geseink tudják meg, hogy nem va- Midőn elfogadtuk az északattantt
gyunk hajtandók részt venni a ko- szerződést, nem kértük az Egyesült
reai békétől folytatandó tárgyaié, Nemzetek jóváhagyását, nem kértük
sokon.
Feltételezem, hogy
ki véleményét. A legutóbbi franciaországi és angliai eseményei: azt
teljesen megtagadhatjuk azt a
zonyítják, hogy ezdk az országok
gondolatot is, hogy az Egyeszomjúhozzák a rendezést Oroszorsült Nemzetekkel együtt cseszággal és minél szélesebbkörű kelekedjünk Keleten és teljesen
reskedelmet szándékszanak vele felszabad kezet biztosíthatnánk
újítani . „
magunknak*.
A „New York Times" rámutat:
Taft beszédében azt is állította,
hegy nyilván nincs semmiféle „kielégítő megoldás" az Egyesült Államok elölt álló egyetlen külpolitikai problémára sem.
A szenátor
a továbbiakban rámutatott:
„Az elmúlt három esztendőben az
Egyesült Államok külpolitikája —
függetlenül attól,
vájjon a de.
mokraták vagy a
köztársaságiak
irányították-e,
általábanvéve azon
alapult, hogy seemboszálljanak a
kommunizmusnak, mint
ideológiának mostani határain túl való terjedésével . . . politikánk
természetesen nem a« Egyesült Nfinzetek
vagy valamely más ország számbeivételével épült f e l . . . Nem az Egyesült Nemzeteken keresztül
történő cselekvés politikája ez. hanem
a katonai szövetség politikája."'
A fegyverszüneti tárgyalásokat
illetően Taft kijelentette: „A mos.
tani körülmények között még a
legjobb fegyverszünet is nagymértékben elégtelen
lenne.
Koreát
ugyanis
nem
lermésaetes vonal
mentén vágná ketté és bizonytalan
helyzetet teremtene.
Ez a helyzet bármely pillanatban
háborút okozhatna. Kezdettől fogva
ragaszkodnunk kellett volna a Kínával folytatandó általános béketár.
gyatésokhoz, beleértve azt, hogy
Koreát a szabad koreaiak hatalma
alatt egyesítsék. „Szabad koreaiakon" Taft Liszinmánékat érii és
azt, hogy vállaljanak kötoleae+tségel arra, hogy Délkelet-Ázsiában
nem terjeszkednek tovább, ha megkötjük ezt a mostani fegyverszünetet, akkor függetlenül attól, mit
írunk elő ebben az egyezményben a
Korea egyesítését szolgáló további
tárgyalásokról.
Korea egyesítése éppoly kevéssé
valószínűnek fog bizonyulni,
mint Németország egyesítése".
Taft, miután
kijelentette, hogy
az Egyesült Államok teljesen meg.
tagadhatná az egyesült nemzetekkel
Keleten folytatott közös cselekvés
gondolatát, ezt mondotta: „Ez a
kijelentés nyilván megdöbbent sok
olyan embert, aki még mindig hisz
az Egyesült Nemzetek Szervezetében. Magam is hiszek az Egyesül*
Nemzetek Szervezetében, bár nem
tortora azi hatékony eszköznek az

Nehtu

Az "Associated Press* cincinnati tudósítója kiegészítésül hozzáteszi, hogy Taft beszédében az
északatlanti tömböt az Egyesült
Nemzetek alapokmánya "teljes ellentétének* nevezte,
rámutatott,
hogy az atlanti tömb katonai szövetséggel helyettesíti az Egyesült
Nemzetek Szervezetét és kijelentette, hogy az Egyesült Nemzetekre való támaszkodás koreai "meddő
kísérlete-® mellett az Egyesült Államok állandóan a katonai szövetség politikáját folytatták »a Kommunizmus feltartóztatására*.
"Világos — mondta Taft —,
hogy az északatlanti tömb, a Görögországgal és Törökországgal kötött megállapodás, valamint a Spanyolországgal tervezett megegyezés
után régi típusú katonai szövetség.., Ml valójában megkíséreljük felfegyverezni a világot a kommunista Oroszország ellen, vagy
legalább is megadni minden segítséget, amely hasznos lehet az egyes
orzségoknak a kommunizmus viszsza verésében.
Vájjon ez a politika lesz-e a
szabad világ (Taft így nevezi a kapitalizmus országait) kommunizmus
elleni békeidőben történő
egyesítésének hosszúlejáratú gyakorlati politikája?
Mindig kétkedéssel ítéltem meg
az északatlanti tömb célszerűségét katonai tekintetben.
Katonai téren nem vagyok szak.*
ember, de sohasem hallottam meggyőző érvet arra, hogy az Egyesült
Államok szárazföldi csapatai hatékonyan
megvédhetnék Európát,
Mi, ügy látszik, valójában azt vállaltuk,
hogy
megvédelmezünk
olyan országokat, mint Norvégia
és Dánia, amelyeket Oroszország
váratlan támadása esetén majdnem lehetetlen volna megvédeni.
Mindig az volt a véleményem,
hogy nem szabad megpróbálnunk
Oroszország ellen az európai szárazföldön hadműveleteket folytatni, éppúgy, ahogy nem szabad Kína
ellen az ázsiai szárazföldön hadműveletekkel próbálkoznunk. Mindig az volt a véleményem, hogy a
védekezés legyen azoknak a dolga,
akik
Nyugat-Európában
élnek.
Végtére is, legalább 225 millió ember él ott, azaz 50 százalékkal
több, mint az Egyesült Államok
lakossága*.

nyilatkozata

Mini az „AFP" jelenti, a Londonba utazó indiai miniszterelnök
Kairóban megszakította útját
és
megbeszélést folytatott
bfagib tábornok
egyiptomi miniszterelnökkel. Neliru a megbeszélés Után
rajlóértekezlelet tartott. Az angolegyiptomi ellenetekről szólva Nehru kijelentette, hogy bízik a kér.
dós megoldásában. „Nem fér két.

Kairóban

ség ahhoz — mondotta —, hogy
van mód a világ több pontján fel.
merülő összes kérdések
rendező,
sére."
A koreai kérdéssel kapcsolatban
Nehru kijelentette: „A koreai kérdés rendkívül fontos a világ szá.
méra. Ha létrejön a fegyverszünet,
ez azt jelentené, hogy kevesebb len,
ne a nehézség a világon.*'
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A Délmagyarország

portyázó

brigádja

jelenti:

A kiváló munkaszervezéssel, a technológiai fegyelem betartásával
jelentősen emelkedett a munka termelékenysége a Falemezgyárban
A felszabadulás előtti időben a
kapitalisták csak akkor létesítettek iparvállalatot, ha azok hasznot ígértek számukra. Igy létesült
közvetlen a II. világháború előtt
iSzeged határában a budapesti országút mellett a mai Falemezgyár.
Modern, korszerű gépekkel szerelték fel a gyárat. A magántőkés
vállalkozó mögött ott állt a mindenható nagy bank és a remélt
busás haszon bőkezűvé tette a
bank vezetőjét. Olyan gépeket hoztak, amelyek az akkori magyar
furnér és lemeziparban egyedülállóak voltak. A dolgozóknak filléres keresetet, a tőkésnek busás
hasznot hozott a modern gyár.
Ebben a modern gyárban a m i
.'szocialista
termelési viszonyaink
között, a dolgozó nép kezében megsokszorozódott a termelékenység a
dolgozók javára. Az üzem termelése m a

330 százalékkal több,
mánt a felszabadulás előtt!
A Szegedi Falemezgyárban az
utolsó egy-két esztendőben olyan
műszaki
intézkedéseket
tettek,
amelyek jelentősen meggyorsítják
a gyár termeivényeinek
átfutási
idejét, nagymértékben megkönnyítik a dolgozók munkáját. A nyersanyagmozgatás
könnyítésére
és
gyorsítására saját maguk készítettek a vagonkirakáshoz
villannyal
meghajtott darut. A mult évben
közel 3 kilométeres ú j sínhálózatot
létesítettek a rönktéren és ma már
a gömbfát tároló medencék mindkét oldalán sínhálózat van. Használt anyagból az Autójavító Vállalat egy kis vontatómozdonyt készített a gyár dolgozóinak. Ennek
b mozdonynak a segítségével

az üzem legnehezebb
munkáját, a rönkök
mozgatását gépesítették.
A kis mozdony vontatja a rönköket a tároló medencékhez, de ez a
mozdony húzza is ki csörlő segítségével a gömbfát a medencéből.
Igy szabrdult meg az üzem sok
dolgozója a súlyos, nehéz testi
munkától és így gyorsult meg a
munka.
A termelő gépekhez mindég megfellő méretű anyag kerül. Ezzel is
biztosítják a gépek jó kihasználását, a munka
folyamatosságát.
Ugyanakkor a technológiai fegyelmet pontosan betartják. Minden
művezetővel, gépkezelővel írásban
közlik a saját munkájukra vonatkozó technológiai eljárást, amit
mindenki kötelességszerűen be is
tart. Do ezen felül a gyár összes
művezetői külön szakmai tanfolyamokon sajátítják el nemcsak a
gyártás technológiáját, hanem tanulmányozzák a fát, mint nyers-

«
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anyagot s annak minden tulajdonságát alaposan megismerik.
A Szegedi Falemezgyárban az
ötéves terv eddigi teljesítésének
grafikonja egyre felfelé ívelő utat
mutat. 1950 elejétől kezdve ezideig
lemezgyártásban 182 százalékkal,
bútorlapgyártásban 190 százalékkal emelkedett a termelékenység.
Ugyanakkor pedig a munkáslétszám csak 104 százalékkal emelkedett. Az üzem szocialista akkumulációja jóval túlszárnyalja
más
hasonló üzemek akkumulációját.
A Gazda-mozgalmat is jól valósítják meg. Olyan anyagokat, melyeknek nagyrésze azelőtt tüzelőanyag lett, feldolgoznak kisebb méretű lemezek termelésére. Ezeket a
bútoripar igen jól fel tudja használni. A Gazda-mozgalom
alkalmazása naponta körülbelül négy
köbméterrel

növeli a lemeztermelést,
emeli az anyagkihasználást, csökkenti a selejtet.
A május 17-i választás tiszteletére az üzemfenntartó műhely vállalta, hogy a bútorlap bélésdeszka
második szárítóját is elkészítik. A
vállalást becsülettel telejsítették és
ezzel megkétszerezték a deszkaszárító kapacitását. A Szegedi Falemezgyár
laboratóriuma is bizonyítja a szocialista termelés magasrendűségét. Az üzem műszaki dolgozói nem topognak egyhelyen, hanem állandóan kísérleteznek azon,
hogyan lehetne a külföldről behozott ragasztóanyagokat belföldivel
pótolni. Űj technológiai folyamatokkal kísérleteznek a laboratóriumban felállított miniatűr gépeken. Most kísérleteznek azon, hogyan lehetne infravörös
sugarú
lámpákat használni a furnérlemezek szárításához. Üpításokkal
ls
hozzájárulnak az üzem dolgozói a
termelés növeléséhez. Ebben
az
évben mór 17 újítást vezettek be.
Most egy olyan újítással kísérleteznek, amelynek megvalósításával
a lemezek bakelizólását
olcsóbbá
teszik és ennek bevezetésével közel félmillió forintot takarítana meg
az üzem.
A mindenirányú jó munkának
bizonyítéka az, hogy a termelési,
átfutási időt az országos normatívhoz viszonyítva, a lemeznél 32.2, a
bútorlapnál pedig 46.8 százalékkal
csökkentették! De az üzem vezetősége, karöltve a dolgozókkal, nem
áll meg. Még ebben az évben a
lemezgyártásnál két párhuzamos

szalagrendszert vezetnek be.
Az egyiken a száraz
eljárással,
másikon pedig a nedves eljárással
készült lemezeket fogják gyártani.
A nedves eljárásnál például lehántolt lemezeket transzportőrrel felviszik a magasba, az ollóhoz —,
hogy alatta a helyet ki lehessen

a

— A háború eddig eltelt három éve alatt a
koreai néphadsereg több
mint egymillió ellenséges
katonát semmisített nieg,
illetve tett harcképtelen
né. Az amerikai imperialistáknak
sohasem fog
sikerülni a koreai
nép
legyőzése.
Képzeletében ő is olt
va n a Gin Kan
folyón
való átkelésnél ,,Valóban

Minden nap 100 százalékos
minőség melleit teljesítik
tervüket a Ruhagyár
DISZ szervezetének tagjai
A választási
ifi-műszak
ideje
alatt a Ruhagyár fiataljai
együttesen harcoltak a Népfront
győzelméért. DISZ-fiataIj'nink
a
terme.
lésben minden nap kiemelkedő eredményt értek el. A mostani
taggyűlésen elhatároztuk, hogy a
választási
munkaverseny
tapasztalatait
felhasználva
készülünk
a
Béke
Világtanács
budapesti
ülésére és a IV. VMgifjúsági
Találkozóra és a következőket
vállaljuk:
1. Minőségi munkánk 100 százalékos megjavításával
harcolunk
a
félévi terv sikeres
teljesítéséért,
hogy elnyerjük
az
élüzem-jelvényt.
2. Üzemünkben
minden
fiatalt
beszervezünk
a
DISZ-be.
3. Munkamódszerátadással
segítjük az ifjúmunkásokat,
hogy egyetlen egy se legyen, aki normán alul
teljesít.
i. Jő agitációs munkával
üzeni iink minden ifjú
dolgozó ját
a
,JSzabad Ifjúság"
előfizetőjévé
szervezzük.
A Béke
VűágtanAcs
budapesti
ülése és a bukaresti Világif júsági
Találkozó tiszteletére a 2-es
terem
ifi-békeszalagja
versenyre
hívja
ki üzemünk minden egyes
dolgozóját, Vállalásuk,
hogy
tervülcet
minden nap
teljesítik,
munkájuk
•minőségét 98.8
százalékról
100
százalékra javítják. A
Világifjúsági
Találkozó megkezdése előtt
egy.
hetes békeműszakot
tartanak.
A Ruhagyár
DISZ-szervezete
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Emlékezés
Ha olyat akartok látni,
ami megmulatja, milyen
hős a nép, különösen akkor, amikor hazája megvédéséről van szó, nézzétek meg a korerá kiállítási. Gyönyörű festményeken a koreai művé
szek mély emberi ábrázolással mutatják be népük
hősi harcát az amerikai
betolakodók ellen Felejt
hetetlen ez a kiállítás.
E szavakkal számolt
be Tóth Fehér Gyula, a
Ruhagyár 10-es teremmestere dolgozótársainak
a „Korea a szabadságért •
kiállításon szerzett élményéről. Nem tudta kifejezni
teljes egészében
azt az érzést, amit a kiállítás
hatása
keltett
benne. Csak nézte a képeket és eszébe jutett.
llan Hjo Szan elvtárs,
koreai követség vezetőjének kiállítást megnyitó
szaval.
I

használni —, aztán
feldarabolják
és onnan a vizesfurnér osztályozóba, majd az enyvfelhordóra kerül a lemez, ahol egy úgynevezett
lapozó összerakja a beenyvezett
furnért. Innét tolópadon bekerül a
présbe. A hulladék eltávolítását a
padlószínt alatt működő transzportőr szalag végzi. Ez az átalakítás minden feltétele már megvan,
csak négy motorolló hiányzik, melyet eddig csak külföldről lehetett
beszerezni, de ma már ezt is Magyarországon gyártják az üzem részére.
Ezek az eddigi eredmények és
ezek a közeljövő tervei a Falemezgyár dolgozóinak az átfutási idő
csökkentésére, a munka termelékenységének növelésére, az anyag
jobb kihasználására, hogy népünk
nagyszerű programmját megvalósítsuk.
Török Attila.
a Falemezgyár kormánykitüntetett főmérnöke.
Barát János,
a »Délmagyarország« tudósítója,
Markovits Tibor,
a "Délmagyarország"
munkatársa.

soha trem lehet legyőzni
a koreai népet1' — jut
gondolatába. A
koreai
nép iránti sezretet és a
közös ellenség elleni gyűlölet pírja cg az arcán. S
a képek megelevenednek
előtte. Ni ott az öreg
megsebesült
parasztit
milyen szeretettel cipeli
a hátán az a koreai katona. Talán soha nem
látták
még
életükben
egymást s most vérrel
pecsételik meg barátságukat.
A teremben a katona
véres ruhája egy székre
van téve, A sebesült a
műtőasztalon. Magyar orvosok operálják. Amott
már kiadták a parancsot:
— átkelni a folyón! A
bárkák már a vízen, a
porton a polgári lakosság segít a rakodásná'.
— Vigyétek a lőszert,
semmisítsétek
meg
az
ellenséget — kiáltják búcsúzóul. Hogy összefonódik n néphadsereg és a
polgári lakosság a harcban. A parasztok az éj'rzaúa leple alatt vetnek
kint a földeken. A város
ég az amerikaiak barbár
támadásától, de a munka nem áll ineg. A ha rohan nincsenek
egyedül
Velük vannak a kínai ön
kéntesefc s az egész világ
békét akaró emberisége,

a

kiállításról
A Szovjetuniótól élelmet
kaptak, s végtelen szeretettel hálatelt szívvel nézik a drága Sztálin képét.
A békéért harcolnak,
büszkén a győzelembe
vetett hittel írják alá a
Béke Vllágtanács felhívását é s az életüket áldozzák érte.
A
gyűlölet
lángja lobog minden becsületes ember szivében
az amerikai betolakodók
iránt. Megkínzott arcú.
hős anyákat,
öregeket
hajtanak
a
kl végzési
helyre. Cso O Kni, u
koreai nép hősnője gushakötött karral, megkínzottan. vérző homlokkal,
de elszánt arccal áll a
vallató amerikai pribékek
előtt. — Csak egy szól
kellene mondani, hogy
hol a partizánok tábora?
A más'k
agyonkínzott
hős partizán büszke tartással, fejével
int —
Egy s zót sem! A gaz hóhérok
csodálkoznak
a
hősnő magatartásán. A
yenkik nem akarják tudomásul
venni,
hogy
nincs az a kínzás, nincs
az a megpróbáltatás, ami
megtörné az Igaz emberei; seregét. Szöul véde'rnénéi i s egy maroknyi
csoport maradt már. de
a haldokló utolsó teltével
egy gránáíot ad harcos,
társainak: — Az utolsó

csepp vérig . . . Kim Ír
Szen elvtárs pedig bizta.
'óan néz reájuk. A vezér
képe ott forrósítja minden koreai szívét...
A koreai művészek csodálatosan élethű ábrázolásba,, vetitik a kiállítás
látogatói elé győzelmes
harcukat. — A koreai
nép szereti a kultúrát és
művészetet. A koreai nép
művészete különösen a
felszabadulás után
fej'ödött ki hatalmas mértékben -r- mondotta Han
Hjo Sza n elvtárs. Valóban a mély tónusú keled
művészet ezernyi
szépségben csillogtatja gazdagságát.
Örülnek Szeged dolgo•.ói, hogy megismerkedhetnek a koreai művészet
alkotásaival, amely még
?rfeebbé teszi a koreai
•*» a magyar nép testvéri
kapcsolatalt. Eddig aayonta több mint ezren >i.
'ogatták meg a kiállítást
é 8 soka,, írták meg véleményüket. Janó Erzsébet, aki Hódmezővásárhelyről jött el a kiállítást megnézni, a következőket írta:
„A harcos hazaszeretetet láttuk a kiállításon
ábrázolni s ez bennünket
még harcosabb heiytálió>ra ösztönöz."
M. T.

Kodály Zoltán vezényeli az összkart
a mai „Ifjúsági dalos ünnep"-en
Az Országos Filharmónia 1952
május 30-án, ma, szombaton délután 5 órakor az újszegedi szabadtéri színpadon — rossz idő esetén
fél 5 órakor a Szegedi Állami Nemzeti Szinházban — a Gyermek-hét
keretében ifjúsági dalos ünnepet
rendez. Szerepelnek a szegedi óvó-

dák, az általános iskolák
últörő
énekkarai, a Pedagógiai Főiskola és
a Zeneművészeti Szakiskola korusa. A műsoron Kodály kórusművei
szerepelnek. Az 1200 tagú összkart
Kodály Zoltán kétszeres Kossuthdíjas, a Magyar Népköztársaság kiváló művésze vezényli.

A tanulmányi
eredmények
javítása
a békeharc
jegyében
válik
igazán
szép és nemes
törekvéssé
A. Pedagógiai Főiskola dolgozói, hallgatói
készülnek június 15-re
Az évvégi vizsgák hallgatókat és
tanárokat egyaránt keményen foglalkoztató
időszakát
megállítja
olyan
jelentőségteljes
esemény,
mint a választások, vagy a Béke
Világtanács budapesti ülésszakára
való készülődés híre. Nem azért,
hogy kizökkentse őket a felelősségteljes, komoly munkából, hanem,
hogy új erőt merítve dolgozzanak
az alaposabb felkészültségéit, a
jobb eredményekért.
A Pedagógiai Főiskola
Békebizottsága egész évben abban a szellemben dolgozott, amelyet Benke
Valéria elvtársnő, az Országos Magyar Béketanács titkára igy fogalmazott meg:
*Az teljesíti igazi békeharcos
feladatát, aki a saját munkakörében a lehető legjobb szakmai munkát végzi".
Ezt iparkodott megvalósítani a Főiskola minden békeharcosa. Emellett azonban állandóan ott volt a
Békebizottság szeme a külpolitika
eseményein is és népes röpgyűiéseken tiltakoztak a Rosenberg-házaspár elítéltetése ellen, a Bizottság
táviratban fordult illetékes fórumokhoz az ítélet megváltoztatása
ügyében. Figyelemmel kisérte a
Bizottság a koreai eseményeket is
és részletes beszámolókban tájékoztatta a dolgozókat a fronthelyzetről, a háború borzalmai sújtotta
koreaiak életéről, hogy ébrentartsa
ezzel is a békéért vívott harc lendületét.

mai levelezést, mely bizonyára érdekes és gyümölcsöző lesz a fizikai tanszék munkájára nézve.
A Főiskola tanítási óráin sokszor történik utalás a bekemozgalomra.
Irodalomórákon felhívják a hallgatók figyelmét a békével kapcsolatos gazdag szépirodalmi anyagra; a
zenetanszéken egyre több békedal
próbája hangzik. A tanulmányi
eredmények javítása a békehnre
jegyében vált igazán szép és nemes törekvéssé.

Az egész ország június 15-re va.'ó
készülődésében a Pedagógiai
Főiskola Békebizottsága is résztvesz.
Amikor
napkelettől-napnyugatig
gyermek és anya, bányász és író,
orvos és dolgozó paraszt szive egyért dobog: békéért, a főiskola dolgozói is átérzik annak jelentőségét,
hogy éppen fővárosunkban jelennek meg a jól ismert barátok, békeharcosok, hogy üléseiken megvitassák a világbéke helyzetét.
A főiskolai dolgozók az államvizsgák zavartalan lebonyolítását és eredményeinek emelését
tűzik ki célul.
Ez az adminisztrációs kar pontos
munkáját, a tanárok részéről pedig
áldozatos és fáradtságot nem ismerő korrepetáló és konzultációs
munkát jelent. Ha a világ más
pontjain ártatlanok vére hullik a
békéért, emberfeletti szenvedéseket
viselnek el azért, hogy a háború
pusztító tüze lángba ne borítsa az
Tanárok és hallgatók egyaránt
egész földkerekséget, nekünk fokokapcsolatot kerestek neves külzott munkával védeni kell eddigi
földi békeharcosokkal.
Kiss István főiskolai tanár Dem- békés életünk eredményeit, erősíbomvsky lengyel biológussal vette tenünk hazánkat, a tervben ígérfel a kapcsolatot. Kövesdi Pál tan- kező ragyogó jövőt.
székvezető tanár pedig Ta-Kuan-Bu
Mucsi Józsefné
koreai fizikussal folytatott szakfőiskolai béketitkár,

Jugoszlávia gazdasági élete
a külföldi monopolisták érdekeit szolgálja
Gy. Yrélj, a „Za Szocialiszticsku
Jugoszláviju''-ban, a Jugoszláv Ha.
zafiak Szövetségének Moszkvában
megjelenő lapjában a löbbi között
így ír:
Az imperialisták a Tito—Rankovics klikk segítségével Jugoszláviát
gyarmatukká változtatták. Az ország politikai és gazdasági életének
minden területét hatalmukba kerítették.
A Tito-klikk szélesre tárta kapuit a külföldi tőke korlátlan behatolása előtt. A külföldi tőkebehaío.
lás módszerei egészen különbözőkAz amerikai töke egyrészt „segély"
és hitel formájában hatol be a jugoszláv gazdasági életbe, másreszt
pedig a jugoszláv üzemekben eszkö.
zölt közvetlen beruházások útján.
Az „Ekonomszka Politika" című
titóista folyóirat i g elismeri, hogy
az amerikai tőkét szolgáló ,,ncmz.-t.
közi újjáépítési és fejlesztési bank"
a legfontosabb jugoszláviai üzemek
iránt érdeklődik Tőkebefektetéseket
eszközölt a bank a benovicsl, avaresi, abelenjei, abnezai, szágorjei,
a krekai, a kolubarai bányákban, a
zenicai vasgyárban, a sziszaki hengerműben, a sztrniscsei aluminiumgyárban, a szveloránvevoi kábelgyárban, a zrenjanini keményítőgyárban. a
legnagyobb
cement,
gyárban, a paratyini üveggyárban,
a blazsuji tetolemezgyárban, sőt a
jugoszláv vasúti, tengeri és légi
forgalomban is. Az amerikai monopolisták koncentrálják a jugoszláv
ipart. A legnagyobb bányákat es
üzemeket kisebbekkel egyesítik és
monopolista
jellegű, úgynevezett
„közösségeket" alakítanak.
A burzsoá sajtó szerint az amerikaiak jugoszláviai tőkeberuházásai
100 százalékos nyereséggel járnak.
Busás haszonra tesznek szert az angol, a nyugatnémetországi és a
francia monopolisták is.
A mai Jugoszlávia a kapitalista
országok nyersanyagszállítója- A
belgrádi hatalombitorlók már a mutt
évben kötött Allén—Tito és Allén—
Kardéi j_fóle szerződésekben arra kötelezték magukal, hogy „továbbra
is megkönnyítik az Egyesült Államok számára szükséges nyersanya-

gok és félkészáruk termelését éa
kivitelét''.
T.ilóék, hogy az amerikai monopolistáknak a jugoszláviai természeti kincsek kirablását megkönnyítsék, nemcsak a külkereskedelmi ma.
nopoliumról
mondtak
le, hanem
sok árucikk, elsősorban az amerikai áruk behozatali vámját is eltörölték.
Jugoszlávia kivitele világosa^ mu.
tatja az ország gyarmati helyzetét.
Mint a titóista „Borba" 1952 június 17-i száma írta, Jugoszlávia
akkori összkivitelének 33 százaléka
nyersanyag és mezőgazdasági termény. 60 százaléka félkészáru. 7
százaléka készáru volt. Az összbehozatal 24 százaléka félkészáru és
53 százaléka készáru volt.
A titóisták évről-évre több, fő.
leg stratégiai
fontosságú
nyers,
anyagot szállítanak a kapitalista országokba, 1951-ben 9663 tonna rezét, vagyis a jugoszláv rézkiviVi.
nek mintegy 61 százalékát, 40.892
tonna finomított ólmot, vagyis a
jugoszláv ólomkivitelnek 76.6 százalékát szállították az Egyesült Államokba. Azok a stratégiai nyersanyagok, amelyeket Jugoszlávia exportál, elsősorban a támadó atlanti
tömb hadigépezetonek
ellátására
szolgálnak.
Jugoszláviában a polgári
szükségleteket szolgáló iparágak termelése évről-évre
csökken A jugo.
szláv mezőgazdaságot a Titc-klikk
az iparhoz hasonlóan kétségbeejtő
helyzetbe sodorta. A legfontosabb
gabonafajták termése egy év aiatt
3,274.000 tormával csökkent.
A jugoszláv gazdaság ilyen méretű kirablása eredményezte azt a
kétségbeejtő helyzetet, amely Jugoszláviában jelenleg minden területen
uralkodik. A munkások és alkalma,
zottak reálbére állandóan csökken.
A közszükségleti cikkek ára emelkedik. Éhínség tombol az országban,
a betegségek ezer és ezer embert
pusztítanak el.
Ezért a helyzetért teljes mértékben a belgrádi hatalombitorlók felelősek — állapítja meg végűi a
Jugoszláv Hazafiak
Szövetségének
lapja
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SZOMBAT,

A Dózsa termelőcsoport vezetősége
haladéktalanul számolja fel a meglévő hibákat
A legiöviidebb
Tavalyi íiísályos esztendő után
az idén bú csapadékos, jő tiermést
ígérő év köszőnlött ránk
;Ennek
következtében
növényeink
szépen
fejlődnek.
Gabona tábláink
dús
kalásszal ringanak a tavaszi szélben. De szépek a kapásnövéejyeink
is, mert a meleg nappalok, a v. esős
éjszakák szinte húzzák felfel
hizlalják a növényekel. A nö" tények
között — pontosan a kedvező
idő
járás hatásúra — a gaz is f< Hűtötte
fejét. Ez a lény arra
késztette
tszcs-ink tagságát, egyénileg dolgozó
parasztjainkat, hogy teljes
erővel
fogjanak hozzá
a nővén yá)>olási
munkákhoz éa
,

mielőbb távolítsák el a gazt
a növények közül.
A várost körülvevő fökleken ma
is szorgalmas embereket
látunk,
akik serényen végzik a gyomirtás
utolsó kapavágásait.
A szentmihálytelekt
részen
például már alier lehet gazos
tcriileiel
Ütni. A Táncsics.tsz
pedig
teljesen befejezte a
növényápolást.
Más u helyvet azonluan n Dózsn*
t.szcs-!>cn. Itt ínég mindég találunk
jócskán gazos torülctet. A btirgonyavetés még mkndég csupa g a z és
mindezidedg alig tettek benne
néhány kapavágást.
Ugyrtncsak ott
áll gnzosan, egyeléAvc várva még a
csoport takarmányrépa veté'e is.
Egyszóval a í a helytzet, hogy
a
Dózsa-tszes
tagsága
mindezideig
csak 60 százalékban végezte el a
növényápolást.
Ez
a lemaradás pedig
onnan
ered, liogy a csoport tagsága között
még mindég

nem alakult ki egv egészséges
versenyszellem.
A tagság csaknem minden lendítőerő nélkül végzi munkáját,
nml

időn

belől

fejezze

be a

azt hozza magával, hogy lényegese® lassabban dolgoznak, mint például olyan csoportban, ahol
versenyben végzik a munkát. A versenytábla üresen fityeg a falon é 3
a csoportban nincs gazdája a ver.
senynek. A csoport népnevelői nem
végeznek semmi felvilágosító munkát a tagság között. Nincs senki,
aki megmagyarázza a csoport tagjainak a verseny jelentőségét.
Az
értekezleteken is alig vesznek részt
a népnevelők, közül.
Ennek
oka
pedig az, hogy magában a csoport
pártszervezet
vezetőségében sincs
meg
összhang, s így a pártszervezet képtelen betölteni azt a szerepel, amelyre hivatott.
Hiba az
is a csoportnál, hogy

növényápolást
egy pillanatra semB H feledkezzenek
• • •
meg orrol, hogy a part a legszebb
feladattal, — a dolgozók
állandó
neveléséve! — bizfa meg őket,
A
párttagok érezzék a nap
minden
órájában, hogy a pártonkívüli dol-

tőlük várják a példamutatást.

»

1953, MÁJUS SO.

Pártkirek

Értesítjük a Bolsevik Párt L éves szokott helyeken (Radnóti gimnázipropagandistáit és hallgatóit, való. um, üzemekben) május 30-án, szoiúmint a Sztálin
elvtárs életrajza baton délután 2 órakor konferenc át
| propagandistáit és hallgatóit, hogy tartunk.
,
részükre a brosúra megérkezett a
Értesítjük a Politikai gazdaságpártoktatás házában, átvehetik,
tan I évfolyam hallgatóit, hogy s
Párloktatás Háza
Pártoktatók Házában május 3Ö-án
Értesítjük a
Politikai Gazdaság szombaton délután 2 órakor konfetan szak I. és I L évfolyamának renciát tartunk.
hallgatói} és propagandistáit,
e
Értesítjük a Párttörténci 1. évfoPárttörténei I I . évfolyamának hall- lyam
propagandistáit, liogy 1953
2
gatóit és propagandistáit, hogy a május 30-áa, szombaton dó után
órakor
a Radnóti gimnáziumban
soronlévő anyaghoz az útmutató konferenciát tartunk. fcl konferenmegérkezett. Kérjük, vegyék át a cián a Párttörténet V. fejezetét dolgozzák fel.
Pártoktatók Házában.
Pontos megjelenést kérünk!
Értesítjük a J . V. Sztálin rövid életVárosi IVirjúizoUság
rajz tanfolyam hallgatóit, hogy a
agtt.-prop. osztály

Ha az
ő példamutatásuk rossz,
gyengül a munkafegyelem,
lanyhul a munkakedv, amely hátráltatja a csoportot a feladatok
időbeni elvégzésében.
A növényápolás szerves része a
a magasabb terméshozamért
folyó harcnak. Éppen ezért ne tűrje
a csoport fogsága, hogy Szeged határában éppen a Dózsa-tszes terüleegyes párttagok nem járnak tén éktelenkedjék még mindég, a
gaz. Fejezze be mielőbb a növényelől a munkában
ápolást, hogy az aratás idején teljes erővel részt tudjon venni
a
és nem mulatnak jó példát, a csoszemveszte.ség nélküli betakarításért
MHK versenyre hívta ki a Szegedi Honvéd
port pártonkívüli tagjainak. Ilyen
folyó küzdelemben.
a szegedi sportegyesületeket
például Börcsdk János /. és Brezfr
nyik György, akinek 153 és 159
Szegeden mind nagyobb
méretek,
Az értékelés a következő: a legna.
munkaegysége
van addig míg a
IDŐJÁRÁS-JELENTÉS ben bontakoznak ki az előkészületek gyobb létszámmal résztvevő sportkör
Váeható
időjárás
pártonkívüliek
között
jónéhány
az MHK-héttel
kapcsolatosan.
üze- (egyesület) 50 por.t; II. 40 pont I I I .
1953
szombat estig-. Fel- m e l r k sportkörei lelkesen csatlakoz, 30 pont IV. 20 pont, és az V.
10
csoporttagnak ennél sokkal több a
MÁJUS
hőátvonulások,
nak a Ruhagyári Sportkör kezdemé. pont.
munkaegysége. Gémes Pál például
több
helyen
cső. nyezéséhez iis molSi a Szegedi HonSzintelérések eportolőnklnt és
szí
vei.
Még
élénk véd sportolói elhatározták, hogy Szo
278. Büvcsök János II.. pedig 185
30
nyugati,
északnyu- ged összes sportegyesületeit verseny- monkért: I. fokozat elérése eeeién 3
munkaegységet teljesített eddig.
pont,
II,
fokozat
elérése
6
pont.
szél, " aa
hóSZOMBAT H | gati
gáti"* szél,
hó. I re hívják az **MHK-hét teljest:menyei
Ilyen hibák mellett természetes,
A versenyen a leigazolt versenyzők
mérséklet alig vál. nek fokozása érdekében.
A Szegedi
eredménye számolható.
hogy nem lehet jó munkát végezni,
(ozik.
Horvéd SE versenyfelhívása:
Az értékelés Időpontja ée
helve:
Várható h ö m é r
szép eredmény! elérni a csoportA Szegedi Honvéd Sport Egyesület
Június 19.ér' déleltflt 10 órakor
ban. Ez persze, nem azt jelenti, Sékleti értékek az ország területére: a Béke.Világtanáce ülésének tisztele- 1953.
a
VTSB
helyiségében.
Az
értékelő
szombaton reggel 6—9, délben IS— tére és az MHK.hét sikere érdekében
hogy a csoport belenyugodjon a je- 21 fok között
VTSB
részéről
versenyre hívja ki a:z összes sport- bizottság tagjai: a
Csikós Ferenc MHK előadó, a Szegő
lenlegi helyzetbe.
egyesületeket az alábbiak alapján:
MOZI
MHK
1. Melyik sportkör (egyesület) leiga. dl HSE résaéröt Papp Irtván
A pártszervezet és a csoport vezolt versenyzői vesznek részt, legna- felelős és Selmeczi Mlhájy MHK tlt.
Szabadság: Bajazzók (május 31 ig).
kár.
zetőségének (j legfontosabb
feladaVörös Csillag: Rejtelmes sziget (má. gyobb számban az MHK-héten (százaiPerényi Oszkár főtitkár
lék szerint),
ta a. meglevő hibák azonnali
felszá- Jus 31-ig).
2. Melyik sportkör (egyesület) leigrf
Fáklya: Karéi Finn Köztársaság. —
Kun Sándor agtj, prop. felelőt
molása , legyen.
Kezdje
meg
a
hi.
legtöbben
z .„ „ „ „ „ . Automata gyár. — Méh és galamb. — zolt versenyzői érték el
Papp ls;ván MHK felelős
az MHK I és MHK II. fokozat szintbak felszámolását, a partszervezet S l l o v á k n é p i táncosok (május 3Ug).
Selmeczi Mihály MHK titkár
jeit.
Az előadások háromregyed 6 és 8
vezetőségénél, majd pedig teremt"
sen sürgősen egységes versenyszel- órakor kezdődnek.
y
SZÍNHÁZ
VASÁRNAPI SPORTMŰSOR
A MAI SPORTMŰSOR
lemet a csoportban. A népnevelők
Labdaruaás

SPORT

V Az MHILhét
megnyitása
Este fél 8: Három a kislány. VasCeerepeaeor: Háromnegyed 0
óra.
vári bérlet (12).
Vasárnap reggel 8 órai
kezdettel
kor Szegedi Kinizei—Kistelek megyei
HANGVERSENY
I. o. bajnoki; előtte háromnegyed 4. az újszegedi VL pályán a torna, MHK
Az állattenyésztő gazdaságokban pontos
verseny, az újezegedi versenyuszoda
„Ifjúsági da'-oe
ünnep" az üjsze- kor a ké) sportkör ifjú-ági csapatat bar' az MHK úszópróbák
Vásár,
n
gedi szabadtéri színpadon délulán 5 küzdenek a bajnoki por.áokért.
nyilvántartást kell vezetni a tenyészállatokról
Posfáe-otthon
e'.őft
Lokomotív pálya: 3 órakor Postás helvl sugárúti
órakor (ronsz idő esetén fél 5.kor a
kerékpárverseny, az Sz. Petőfi
tartalék baj- MHK
Nemzeti Színházban).
Az 1200 tagú II—Haladás II. vároei
és
célgazdaságok,
valamint
a
törzs,
pályán
pedig
az
MHK
atlétikai
verEddig csak a járási tanácsok meórakor
Fáklya—Lokomotív
ösezkart Kodály Zoltár,' kétszeres Kos noki, 5
seny lesz, a mezei futószámok MHK
Népköztársaság Igazgatóság várod II. o. balnoki.
zőgazdasági osztályai vezettek
a tenyészettel rendelkező termelőszö- suth.díjae, a Magyar
Külső Lokomotív pálya:
5 órakor próbál az újszeged! ligetben kerülnek
kiváló tenyészállatokról
hivatalos vetkezetek farm. és brigádvezetök, kiváló müvétsze vezényli.
Ruhagyár—Lendülel városi I. o. baj- sorra. Az MHK.hetét ünnepélyes fel.
zoo
technikusai
és
állattenyésztői
vonulással nyitják meg a ,
pályákor'.
K
I
Á
L
L
Í
T
Á
S
törzskönyveket, most « földműve.
noki.
A versenyek déluján 2 óráig
tartr
Ady tér: Fél 4.kor
Fáklya—Előre
lésügyi minisztérium és az állami maguk jegyzik fel egységes nyilván,
„Korea a szabadságért"
képzőművárosi I o. bajnoki, fél 6_kor Börö.
Labdaruqás
gazdaságok é s erdők minisztérium tartási űrlapokon a tenyészállatok vészeti kiállítás (Horváth M u. üveg. sök—Vőrüs
Meteor városi II. o. balDélelőtt 9
órától esle
8
együttes részletes utasítást adött ki értékmérő tulajdonságait é s ők vég- csarnok):
A Lokomotív sportpályán
délután
óráig. Tárlatvezetés
délelőtt 10—11, noki.
zik
a
tenyészállatok
minősítését.
Az
Üjszegedi
VL pálya: 3 órakor Elő- fél 6 órai kezdettel Sz. Lokomotív- n törzskönyvezési tevékenység- megdélulán 5—7 óra között. Csoportos lá.
egyénileg
dolgozó
parasztoknak
is
Békéscsabai
Építők
NB
H-e?
mérkö
re
II—MTSK
városi
II.
o.
bajnoki;
5
toqatásnál, bejelentésre bármikor,
javítására és széleskörű kiterjissztéórakor Üjszegedi VL II—Szeged A ' , zé*. előtt© fél 4.kor Sz. Lokomotív l í
nére Az utasítás kidolgozásánál az ilyen egységes nyilvántartást kell
MUZEUM
—Textilművek
megyei
I.
o
balnoki
loináí városi tartalék bajr.okl.
termelétélen járó szovjet állattenyésztés jól vezetniök tenyészállataik
Szabadság tér: 3 órakor TávlrdaTextilművek pálya:
Fél 4 órakor
Szegedi Iparfellődée a céhektől
a
kenységéről, " szaporulatáról és más szociálisig
városi II. o. Stikra városi II. o. bajroki, 5 óra
iparig:
Fejlődéstörténeti Jutaárugyár II—Petőfi
bevált gyakorlatát vei lék alapul.
Jutaárugyár—Ped. kor Fűtőház—Vaeas váróéi I, o. bajtulajdonságairól.
kiállítás; Móra
Ferenc-emlékkiálHiás; bajnoki; 5 órakor
Ezentúl az állami, kísérleti, tannoki.
Fehértó élővilága kiállítás; hé"fő k! Főiskola városi I. o. bajnoki.
Fniemezgyári pálya: 5 órakor Va.
Üjszegedi VL pálya: Fé! 5 órakor
vételével mindennap
10 órától e^te
sas—Kinizsi IV. városi II. o. bajnoki. Spartacus—Traktor városi T. o.
bajm - 1 5 - 2 0 LITERES
Autógetzert ko-1DKW 350 kem. MOTORKERÉKPÁR el. 6 óráig.
Szabadság
tér:
5
órakor
OMSÉG—
resek
megvételre
Czégély,
Attila
u.
adó.
Bnjcsy-Zs.
u.
20.
I.
em.
noki.
rések
megvételre, v <.« j
eesek tncgvueire.
| . ! s K ) r 4 MÉTERES szőnyeg, fényké.
KÖNYVTAR
Épület'ilnkalots városi II. o. bajnok'.
Csereoessori pálya; 3 órakor FűA SZEGEDI Konzervgyár
felhtvla
a | pezőgép eladű.
Kossuth" utca
19, Somogyi: Délelőtt 10 órálól ea'e 7 lg
Hunviadt tér: 5 órako- VLSz Ken. tőház II—Kinizsi II. városi II. o. b a j .
borsótermelől
figyelmét fldmtt. 2.
.
(Könwkölcsönzéfi:
délután 2-től este der II—Sz. Dózisa IL városi tartalék noki.
szerződéses
boreóátvételt
Június
ELADÓ
kapuajtó,
kerekesmángorlö
bajnoki.
6
óráig).
arra, hogy »
párnázóttszék. asztal,
fér.yképezőáll
Vasárnapra halasztották a Bp Vataa
8úlyemelés
1 í n megkezdi n Földművosszöve'ke
Gorkij (Horváth M.-u. 3. MSZT szék
vánv
forrasztó, benzlnlámpa.
Zárda
—Sz. Honvéd NB l es mérkőzést
zét begyűjtő helveln.
Nyomatékos in
7
ház):
Hétköznapokon délelőtt 10-től
A Lokomotív sportpálya
tornateru.
felhívja a termelőket, hogy szerződé,
2.lg: délután 3 tói 7 óráig. Könyvitől" méber. esté 7 órai kezdettel a VTSB
A Bp. Vasas—Sz. Honvéd
bajnoki
fürdőruhát, melltartőt, csönzés.
scs kötelezettségüké 1
Idejében telje- KASHEGYINÉ
rendezésében tartiák meg Szeged vá- labdarugó mérkőzést az eredeti tervsítsék. A Szegedi Fö' dmíl vesszővel ke- melltartóé komblnét Szt. László u. 8.
baj. től eb érően nem szombaton, hanem
A Járási Könyvtár: Könyvkölcsömés ró? ifjúsági, egyéni súlyemelő
zet konzervgyári gyüjtőtelep a Marx alatt készít.
minden hé'köznap szerda kivételével nokeágát.
vasárnap délutár' 5 órai kezdettel a
téri lak anvrtvnl
.zemben és 1. az.
(léhRan 4 órától 7-l-p; vasárnap dél- Ma az Atlétikai Társadalmi Szövet- népligeti
Vafas.ftadionban
bonyolít.
röldmüvcvyzövetkezetl
Boltnál
Bakó.
előtt
9 tői 12.ig felnőttek réezére Az
ség értekezlete
MNDSZ
HIREK
Ják le.
KVABTEI.Y két dolgozó férfinek fürIfjúság részére szerda és
vasárnap
A
Szegedi
Társadalmi
Atlétika?
dőszobával. Ágyneművel. Sztálin krt.
Az MNDSZ titkárság
közli,
hogy kivételével minden nap fél 2-tól 4-tg.
Az Sz Postás MHK mezei f ű l ő .
ma.
9. T 3
kivételé Szőve'ség öfsze* taglal részére
30.An csoporton lótogalárt rendez né. Olvasóterem nyílva szerda
versenye
BÚTOROZOTT szoba munkáeférflakr'tk hánv
délután 2 tői 7-ig. este 7 órai kezdettel fontos értekezgyermekintézménybe,
31-é.r vei minden nap
letét tart a VTSB.ben.
kiadó.
Felső; iszapari 6,
udvarban reggel Iskolánklnt
csoportosan hall- Vasárnap 9-tíil 12.lg.
A Szegedi Postáé MHK mezei futóAz értekezleten az OTSB képviseb u ' m , 1. a Hó.
, , ,
, ga'ták meg az MNDSZ főtitkárának,
versenyt rendezett csütörtök délután
F.líEDLOBERENDEZES
FELHÍVOM a7 érdekelteket, hogy «z lője is ró-zt vesz.
EBEULObbkenukk-jí eetleg1 lakása' Vafe IMvénré elvtársnőnek
rádiöbe.
a rókusi állomás mögötti vásáriéren,
Labdarugó látékvezetői tanfolyam
6
V
aratást
szerződéseket
legkésőbb
Jú' f í f / * ü f iaw ^ ™ o o ^ p ' F f n n i m
I szódét, délelőtt fél 10-kor gyermek.
mel von 90 .en Indultak. Eredmények:
indul Szegeden
Tanácsi ál
A é k í t e k ' t t l v o n u l á s
lesz. gyülekezés az MNDSZ nius 10.lg kössék meg a
3000 m : 1. Ba';a 11:33.2, 2. Stirkány
SZALMA 2 öl ée gyékény méhkasok; székház
it,vona|.
iLenin
.enin
„t-a
(Tanácsháza)
J. em. 111. szám.
Flutca
.- A Labdarugó Játékvezetők Tanácsa
11:33.5: 3. Barátit 11:40.5; 1000 m :
eladó. Sár-dor u. 18.
Széchenyi tér, Horváth Mihály ulcat,, gvelmeztetem.
hrgy ai-a'ast
szerző- játékvezetői tarfolyamot indl» lúnius
RECAMIfi olcsón eladó. Marx tér 12. Dő7*:a György utca,
akik 15.tői a VTSB.ben. Felhívjuk az üze- 1. Lakatos 2:59.4; 2. Sztlkai 2:52. 3.
Sztálin
körút, déseket csak azok köthetnek,
sarokűztet, mindennap 4—8 között.
több ördögh 2:55.8. Női ei-edméryek: lOPu
Sztálin sétár.y. a felvonulás szétcwz. nem l u d j á k faját, maguk az aratá-1 mek sportköreit, hogy minél
RECAMIÉ eladó. Zákány u. 21. I. em. lik a kultúrpalota előtt. Délután
szerződést dolgozót vonjanak be a tanfolyamra'. n r 1 Lakattos 4:05: 2 Tóth 4:09; 3.
3 elvégezni. Határidő után
3. altó.
kötni
nem
lehet.
Zsikai
Jelentkezés a Játékvezetők Tanácsú, Feketéné 4:09.8 : 500 m : 1.
órától :t szabadtéri színpadon kultúrKOMBINÁLT szekrény Spttzer aszta. műsor lesz gyermek- és felnőtt brl.
Ismételtet' felhívom azokat akik a: mit a VTSB-ben nörden este 6 órá- 1:50: 2. Hajdú 1:52;
3. Laudlezn^
Jósnál Eés-en kanlintó, Alt.lln U, 10. gádok bevonásával. A ligetben báb. város területen füveket még nem ka. tól június lO.ig.
1:52.8.
FIUKEREKPAR
24 es. 2+l.es r á d i ó (tzinház és büffé.
gzáliák le. hogy r. hó 31.ig végezzék
eladó. Néprádiót
beveszek.
Hámán
el. ezen az időn túl Jelentkező igényKató u. 0.
A DÉLMAGYARORSZÁGI Áramszol- lőknek a vágatlan füvet átadom le.
A RÁDIÓ MAI MŰSORA
ERTESITJCK t.
vendégeinket, hogv gáltató Válla.'iit
Szegedi Üzemvezető, vágásra.
Május 30. szombat
József szil házból 21.57 Hírek sport,
V9.-elnök
lúniu? 1-én a GözfUrdőber megnyílik sége közli, hogy Június 1-én, hétfőn
Kossuth rádió
23.30 Tánczene, 24 Hírek.
:i közöe strandfürdő. Igazgatóság.
reggel 6 órálól
délután 15
óráig
5
Falurádió
5.30
Hírek,
5.45
RegKÖZLÖM
_
a:z
érdekeltekkel,
hogy
a
KITÜNO gyár mánvü
gvermekkerék
Petőfi rádió
geli
zené,
6
levelezők
jelentik.
6.45
pár eladó. Vásárhelyi sgt. 98.
dél. Újszegeden Szőregi út, Temesvári krt. (szegedi révörg f. évi
m á j u s 31-ír'
Lapszemle. 7.05
Hanglemezek, 8.03
Bérkert utcák által határolt területen
6 Magyar népi muzsika, 6.45 Tor
után 2—3 lg
délelőtt 9 órakor a Tiszán Jártassági Énekkar, 11.30 Elbeszélés, 12 Hírek. na, 7 Hanglemezek. 7.35 Bolgár d.t
u-.cában
áramszüt et
HÁROMAJTÓS
tö'gyfiwzekrénv ebéd- és a Csanádi
12.10 Keringők. polkák.
12.30 Népi lok, 8 05 Balettzene, 8.40 Kórusok, 9
vizsgát tart.
lóeslllér. női kerékpár eladó. Petőfi leez.
zene, 13 Szimfonikus kö!iemér.y.
13 Könnyű dallamok, 9.45 Görög fivér
VB. e'nök
telen fii 100.
óra
20
Népek
dalai,
14.15
Állami mekek műsora. 10 Hírek, 19.10 H.inyKTSFIAS tehén, féderen kocsi
eladó.
vállalatok
hírei
14.21
Operettkettóversery, 10.50 Régi magyar operákAlnóváro", Tisza Italos u. 35/a.
sök, 14.40 Regénvrészlet
14.50 Vi. ból
15 Előadás. 15.30 Zongora.
15
Sztállnvárosban Felveszünk va—
. KÉTAJTÓS h'-geralr-énv. korvhaasztal,
dám
körű
ok.
15.30
Hangszerszólők.
óra 45 Népek zenéje. 10.35 Közgáz,
szerkezetek gyártásában és szeszékek eladók Apponvt u. 18, T. em.
j 16 Beszélő atlasz. 16.1.3 Nópi
zene. da/ági negyedóra.
16.50
Tanullunk
relésében
Jár".®'?
viilaryhegesz
Togliatti
választási
beszéde
3. altó.
17 Előadás. 17.10 Művészeti híradó. énekszóra oroszul, 17.10 Sziv küldi
tő. vasszerkezeti lakatos
FI ADÓ ngv frjőfkecske: déltEín 1-lg
17.30 Hangverseny, 18 Falurádió, 18 17.30 Hírek, 17.40 Havdn dalok.
18
ieho» érdeklődni. Teréz u 26.
óra
30 Sztv küldi. '9 Hangos úlság. Tánczene. 18.40 Dalok, 19
Előadás.
szakmunkásokat
Novarában
EI.ADO ray alté használt fehér sport
20 Hírek, 20.10
Közvejilés
Katona 19.45 Sport.
kocsi r í n i : Tabán n 8.
és segédmunkásokat
Róma (TASZSZ). A "-l'Unitá«
RAKHATÓ paprlkapalántu eladó. Pál
t'i u. 85
Lakást ingven,
napi
három.
közli, hogy Palmiro Togliatti be- A FELNŐTTEK Gépíró.. Gyorsíró- és KOMBINALTSZEKRÉNY, szekrény, asz.s7.orl
főétkezést
Ft
6.41"
téri.
MOTORCSÓNAK
oldalmotorral príma:
Irodiakezelő Szakiskolájában
(Klauzál t Halok, székek.
mázsa. ntb.
e adók.
szédet mondott Novarában egy vá- lér
lésért biztosítunk.
Jelentkezés
állapotban. 3.25 szor Hlos ú j motora
3.) minden hónapban ül tar.foiyat. JÖ fürdőkád eladó. Érdeklődni
Ui
levélben
vagv
személyesen:
körcny eladó C or grádl Sgt. 56.
mok kezdődnek.
káné, Pál u. 8/b.
lasztási
gyűlésen,
amelyen
mintegy
Sztállnvárosi
Cső- és
Ei-őmüEOY fekete sü'dö eladó.
Bihari u.
GYAKORLOTT könyvelőt, e/rtergálvost l'OOjas SACHS eladő, vagy r.-agvobb
-zerplésl Válla Ultrái.
Budapest.
40 ezer ember vett részt.
4-1 szám.
lakatost felvételre keres a
Szegedi ért elceerélhető. Tápé KosMitli u 67
VI. Ba|csyZ*tólt 33 vagv Sztá
KOMB'NALTBUTOR. légszekrény
el
Jelentkezés munkakönyv- Török.
Az Olasz Kommunista Pált — Késárugyár
llnváros,
Kokilla
út,
Martin,
adó s-ahiv. Somogyi u, 19/b.
vet és öt.életrajzzal
naponta 8--10 ZENEPEDAGÓGUSOK
Munkacsoport la
iroda.
VASÁRNAP élaraka elve'zrtl Kos-urh
mondotta Togliatti — olyan politi- óráig.
május 31_én n Gvemiaknap keretéL. Fugárút végén nengetöa hanvs'e.
BŐRKABÁT alakítás, Javítás vízhatlan ben tartja növendék hangversenvót a
kát védelmez, amely megfelel a festéssel készül Csordás
rem: megtaláló
Jutalom
ellenében
bőrruháké Zeneművészeti Szakiskola,
r.agytermé
atdla le Szt. György u. 15. HázgondDÉLMAGYARORSZ&G
ben, esle fél 6 órai kezdettel.
haza
érdekeinek és a nép óhajai-, szitőnél, Szent Miklós u 7.
• ok.
politikai napilap
HÖFLE kesztyű,
melltartó,
f ü r d ö r u . FEHÉR, mély gyermekkocsi Jókárbán
nak. Amikor a választók a kom- ha különlegesség Szí'tűin krt. 27
TELJES hálúezobabütor. asztalok f-sz.
Fe'elős szerkesztő és .'clartó:
eladó. Csongrádi sgl'. 26, em.
szer- ukhaöó v a s á g y Jégszekrény
«1.
ZOMBORI JÁNOS
kétlángú
villany rezsót A
SZEGEDI
FöldrnűveíH-'zf) vetkezet
munista pártra adják szavazatu- SZAZTIZES
nd-tk l engyel u. 28.
Szerkes7,tl: a szerkesztőbizottság
vagy sparheltot vennék. Maros n. 9, Igazgatósága
felhívja
szövetkezeti
S7EP fehér
gyermekkelrec
eladó.
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. II
kat, bizonyosak lehetnek afelől, hogy 5. altó.
ragjainak figyelmét, hogy
évi tenHnttvti.i s-nr "1
Telefon: 35—35 és 40—81)
május 31. éu.
va
gyobb létra etédó.
Gvevi des közgyűléséi
olyan erő mellé állnak,
amely KISEBB.r.'a
Kiadóhivatal: Szeged, l-enin u S.
TANGÓHARMOMIíA eladó. Zákány u.
ita.rna.p délelőtt 10
óraj
kezdct.teí
nor 4
Telefon; 31-16 és 30—00
in qzám.
egyetlen becsületes olaszt sem fe- GYERMEK sportkocsi é s kétszemélyes tartja a Tolbuehir.' sgt. 10. szám alatNAGYON «zén
oortkoe-i r'adó. Gu.
ti Szakszervezeti Székházbar. ame'yr©
kajak eladó. Szivárvány tt. l/a.
nyeget" és amely a nép jelentős Honvéd tér 3. Megtekinthető délután. a tagértekezleten megválasztott kü'1-nhcrr u 28. fld-:-l, 6
Csongrádmeonel Nyomdaipari
ÍU'OFU varrógép ©>: .tó. öthatom tt.
Vállalat Szeged
dötteket és a
tagságot
ezúton
té
C7EGÉLY Irtván e erelőmester úi te
többségének érdekeiért harcol.
Felelős vrzetö: Vincze György
meghívja
4. aztun.
Icfcnscáina 4559 Atilla u. 1.

