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Ne tűrjük meg üzemeinkben 
a szociáldemokratizmns bomlasztó kísérleteit 

Pártunk Központi Vezetősége 
többször felhívta a dolgozók figyel-
mét a szociáldemokratizmusra, 
amely legtöbb üzemben igen erősen 
bomlasztja a munkaverseny-szelte. 
met. Most az új kormányprogra mm 
ismertetésénél teljeg valóságában 
mutatkozott meg, hogy a dolgozók 
elmaradottabb rétegeiben, de itt-ott 
még az üzem vezető köreiben is 
nagymértékben rombol a szociálde-
mokratizmus. Bizonyítja ezt az, 
hogy az új kormányprogramm is-
mertetésekor, amikor az ellenség 
azonnal ellentámadásba ment át, a 
dolgozók, de az üzemvezetők egy. 
része is az ellenség uszító demagó-
giájának az uszályába került. Az a 
néhány nap amely Rákosi elvtárs 
beszédéig eltelt, alaposan megértette 
a dolgozókkal, hogy még sokkal 
éberebbeknek kell lenniök, mert ha 
nem ügyelnek a szociáldemo-
krata ideológia megmérgezi a ver-
senyszellemet, lefékezi a munkaver. 
seny lendületét 

Az Ujszegedi Kendergyár egyik 

művezetője Szél Pál László, aki 

szociáldemokrata párttag volt és 

moslt a Magyar Dolgozók Pártjánajk 

a tagja, olyan kijelentéseket tett a 

dolgozó társai előtt, amely alkalmas 

Tolt arra, hogy pártunk, népi de-

mokratikus rendszerünk ellen iz. 

gassa a dolgozókat. A vásárhelyi 

üzemek egyrészében, de a megye 

más részében is tapasztalható volt, 

bogy az üzemek egyes vezetői úgy 

vetették fel a kérdést: nem tudják 

fenttartani a munkafegyelmet, ha 

eltörlik a pénzbüntetést. Nem más 

ez. mint a legmélyebb opportuniz-

mus. a dolgozók nevelésének fel-

adása. a dolgozók lebecsülése. A vá. 

eárhelyi Mérleggyárban, ahol igen 

eok ellenséges és osztályidegen elem 

dolgozik, azt kezdték híresztelni, 

hogy most már nem számít, ki ki-

csoda volt, bárkiből lehet akár ve. 

rető is. A Vásárhelyi Téglagyárban 

eltűrték, hogy az egyik taggyűlésen 

valósággal lázítő beszédet tartson 

az egyik dolgozó. 

Pártunk szava egycsapásra meg-

álljt parancsolt az ellenség ellentá-

madásának és megállította a szo. 

ciáldemokratizmus további bomlasz. 

tását. Rákosi elvtárs, a Magyar Dol. 

gozók Pártja aktíváé rteke zle t én 

mondott beszámolójában, világosan 

megszabta a feladatokat, hogy mi 

a teendő pártunk politikája, a kor-

mányprogramm végrehajtása terén. 

Csongrád megye üzemeiben elsősor-

ban a pártszervezetek, az üzemi 

szakszervezeteik, de az igazgatók és 

a, műszaki dolgozók is számolják 

fel az eddigi hibáikat minél sürgő, 

aetoben és még nagyobb odaadással 

foglalkozzanak a dolgozóikkal, még 

jobb szervező munkával segítsék elő 

a harmadik negyedévi terv teljesí-

tését. Ne tűrje el egyetlen üzem 

pártszervezete sem, hogy a terme, 

lési értekezleteken és az egyéb al-

kalmakkor elhangzott javaslatokat, 

amelyeket a dolgozók felvetnek, fi-

gyelmen kívül hagyják. Dolgozza, 

nak együtt a sztahanovistákkal, 

vonják be őket javaslataik meghall-

gatásával a tervezésbe és akkor 

minden bizonnyal jobb eredményeik 

születnék. 

A tervismertető értekezleteken az 

üzém vezetői nem ismertették eléggé 

a dolgozókkal, hogy egyénenként és 

munkapadonlként milyen feladatok 

várnak rájuk a terv végrehajtásé, 

nál. A Szegedi Kcndietrben annyira 

lebecsülték a dolgozóikat, hogy a ter-

melési értekezlet megtartásánál sem 

rendes tereimről, sem ülőhelyről 

bem gondoskodtak az üz«m vezetői-

A dolgozók részére az öltözőben 
tartották az értekezletet. és állva 
kellett végighallgatniok a beszá-
molót. A legtöbb tervismertető ér. 
lekezietet bürokratikusán, a dolgo-
zók aktivizálása nélkül tartották. 
Majdnem úgy nézett ki legtöbb he-
lyen a tervismertető értekezlet, 
mintha a terv teljesítése csupán az 
üzemek vezetőinek az ügy© volna. 

Az önteltség, a kényelmesség, 
amely a szociáldemokratizmus szü-
lötte igen sok üzemben elharapód-
zott, Amellett, hogy a dolgozók 
problémáival, javaslataival nem tö_ 
rődnek, nem törődnek azzal sem, 
hogy a munkaverseny hogyan áll az 
üzemünkben. Nemcsak az üzemeik 
igazgatói, de az üzemi párt- és 
szakszervezetek is tájékozatlanok 
legtöbbször abban, hogy hányan 
tettek felajánlást munkaterületeiken 
és ha erről a felsőbb szervek ér-
deklődnek akkor szaladnak a sta-
tisztikushoz A versenynyilvánosság, 
amely a munkaverseny egyik len-
dítő ereje, nemhogy fejlődölt volna, 
hanem legtöbb üzemben visszaesett, 
így van ez a Makói Gépgyárban, a 
Ceglédi Mélyfúró Vállalat vásárhe. 
lyi telepén a Bocskai-utcai üzemben 
és még számtalan más helyen. Igen 
sok olyan üzem van, ahol a napi ki-
értékelést meg lehetne valósítani, de 
erről hallani sem akarnak és a de-
kádlonikénti versenyjelentés is sok-
szor késve és pontatlanul kerül ki 
a versenytáblákra. Elhanyagolják 
az üzemrészek és az egyének közötti 
párosversenyt. 

Ha valóban el akarjuk 'érni azt, 

hogy az új. kormányprogramm, pár. 

tűnik ú j gazdasági politikája sikere-

sen megvalósuljon és életszínvona. 

lünk minél gyorsabban emelkedjék, 

akkor ezeket a hibákat sürgősen ki 

kell javítanunk. Az üzemek párt-

szervezetei tanuljanak az eddigi 

hibákból, legyenek éberebbek, javít-

sák meg az ellenőrzés munkáját és 

törődjenek sokkal többet, mint ed. 

dig, ,a dolgozókkal. Ne tűrjék meg 

az önteltséget, a megalkuvást, a 

kényelmességet. Gondoskodjanak ar-

ról. hogy az üzemekben az élenjá. 

rók, a jó minőséget gyártók, a szta-

hanovisták megbecsült tagjai legye, 

nek az üzemnek, akiket tisztelettel 

és szeretettel vesznek körül a dolgo. 

zók és követik őket. Az üzemi szak-

szervezetek ne tűrjék meg a feke. 

tén ásító versenytáblákat, s a mű-

szaki dolgozók és a versenyfelelő-

sök hanyagságából adódó rendetlen 

versenyjelentéseket. Tartsák első-

rendű kötelességüknek, hogy a dol-

gozók legapróbb sérelmei is orvos, 

lást találjanak. 

Harmadik negyedéves tervünk tel-

jesítése hatalmas segítője kormány-

programmunk fokozatos megvalósí. 

fásának. Éppen ezért kell harcol-

niok még sokkal nagyobb lelkese, 

déssel és odaadással a pártszerveze-

teknek és szakszervezeteknek, mű-

szakiaknak. sztáhánovisitáknak és 

valamennyi dolgozónak a harmadik 

negyedéves terv teljesítéséért. Pár. 

tünk újabb, nagyszerű célkitűzései 

lelkesítsék az üzem valamennyi dol-

gozóját arra, hogy az augusztus 

20.ra tett felajánlások is már ennek 

a jegyében történjenek. Segítsenek 

a műszakiak, a sztahanovisták és a 

népnevelők a dolgozóknak abban, 

hogy Alkotmányunk ünnepére méltó 

felajánlásokat tegyenek és jó ered-

ményekkel köszönthessék augusztus 

20-át. Ehhez szükséges, hogy állán, 

dóan éberen őrködjünk a munkaver-

seny lendülete fölött, irtsuk ki a 

szociáldemokratizmus szellemét az 

üzemekből és számoljuk fel a ké. 

nyelmességet és opportunizmust, , 

A takarékosság szem elolt tartásával biztosítják 
a fennakadás nélküli áramellátást az Erőmű dolgozói 

A harmadik negyedévi terv nagy 
feladatok elé állítja üzemünk 
mindenegyes dolgozóját. Július 
1-től az országos energia távveze-
téken beütemezett három hónapi 
karbantartások miatt a Szegedi 
Erőműnek önellátottként kell vil-
lamosenergiával ellátni Csongrád 
megye valamennyi üzemét. 

A feladat sikeres megvalósítá-
sának egyik alapja az üzemben 
lévő kazánok és gépegységek 
előző jó karbantartása cs a to-
vábbi üzemmenetének zavarta-

lan biztosítása. 
Ezen a tejen nagy munkát vég-

zett üzemünk pártszervezete és 
szakszervezete. Az egyes karban-
tartási munkák megkezdése előtt a 
műszaki vezetőség a párt és a 
szakszervezet irányításával, az 
élenjáró dolgozók bevonásával ér-
tekezletet tartott, közösen vitatták 
meg a már jól előkészített karban-
tartási munkák terveit. 

A dolgozók helyes javaslatok-

kal kibővítve, a munkaverseny 
fokozásával végeztek el a kar-
bantartási munkákat. így min-
den kazán cs gépegység kar-
bantartási munkaterv idejét 
két-három nappal a határidő 

előtt fejezték bc. 
A karbantartási munkák elvég-

zésében jó munkát végzett Sel-
meczi Mihály művezető, aki jó 
előkészítő munkával irányította a 
munka zavartalan menetét. Min-
den egyes munkafolyamatnál jó 
szakmai segítséget nyújtott. Kü-
lönösen felhívta minden egyes kar-
bantartó szakmunkás figyelmét a 
minőségre, mert, ha egy nagyfontos-
ságú gőzszelepen rosszminőségű 
munkát végzünk, az már csak ak-
kor mutatkozik meg, amikor a 
kazán üzemben van és a szelep 
nem állja a gőzt. A kazánnak le 
kell állni s ez egy, vagy két napi 
kiesést jelent, ami nagy kárt 
okozna nemzetgazdaságunknak. 
Karbantartó dolgozóink értékelve 

a művezetőjük felvilágosító muiw 
káját, megfogadták, hogy harcol-
nak a minőségi munkáért. A jó 
munka mellett a karbantartó dol-
gozóinak teljesítményszázaléka is 
nagymértékben emelkedik. Legki-
emelkedőbb eredményt Szűcs 
György élmunkás érte el 135 szá-
zalékos teljesítésével. 

Brigádok párosversertye 
az Űjszegedi Kender- és Lenszövő-

gyárban 
Az ÍJjszegedi Kender-Lenszövőgyárban telkes 

küzdelmet vívnak a terv teljesítéséért és túlteljesí-

téséért és a kormány programmjának ismerete óta 

a minőség állandó javításáért. Művezetők, szövők 

egymással vetélkednek, ki ad jobbminőségű gyárt-

mányt. 

Kispéter Ferencné minőségi brigádja híres az 

üzemben. Ugyanígy a legjobbak közé tartozik Apró 

Istvánné brigádja is. Érthető tehát, hogy amikor 

versenyre hívták ki egymást és 98 százalékos mi-

nőségi munkát vállaltak, mindenki kíváncsian, nagy 

érdeklődéssel figyelte vetélkedésüket. A verseny 

eredményét több nap óta hatalmas tábla hirdeti a 

szövődében: "Kispéter Ferencné minőségi brigádja 

versenyben van Apró Istvánné brigádjával. 98 szá-

zalékos minőségi munkát vállaltak, teljesítésűk 100 

százalék*. 

A két brigád tagjai elérték, hogy kiváló mi-

nőséget termelnek, de a lelkesedés hullámai nem 

ültek cl. A párharc tovább folyik. Nehéz volt el-

érni a száz százalékos minőséget, de nem kis do-

log megtartani sem és másokat segíteni, hogy ilyen 

eredményeket érjenek el. 

De nem marad el mögötte a 
többi karbantartó sem. A har-
madik negyedév eddigi szaka-
szában mindannyiuk százaléka 
meghaladta a 120-at. Fiiak Ig-
nác 123, Baiia Lajos 125, Han-
cseruk Miljály 126, Krista Fe-

renc 127 százalékot ért cl. 
Az üzem karbantartó dolgozói a 

kazánházi dolgozókkal karöltve in-
dulnak harcba a harmadik negyed-
évi terv sikeres megvalósításáért és 
a széntakarékosság szem előtt tar-
tósával több villamosenergiát biz-
tosítanak a dolgozóknak. 

Misán György 

Fegyelmezett, pontos munkával 
harcolnak tervük teljesítéséért 

a Bútorgyár dolgozói 
Rákosi elvtárs szombati beszédét meghallgatva, 

egyre világosabban látom pártunk hatalmas erejé 
tisztánlátását, bölcs vezetését. 

A beszéd elhangzása óta én magam is, dolgozó 
társaim is még jobban, még nagyobb örömmel, * 
jobb kedvvel végezzük munkánkat. Az imperialis-
ták, akik sok millió dollárt fordítanak szabotázsok 
szervezésére. aktivizálják ügynökeikei, kémeilcel, 
mint a Szovjetunióban most felderített Berija-ügg 
is mulatja, s a béke cilen törnek. Mi, Bútorgyári 
áolgo-ók valamennyien helyeseljük aztazerélyt, ha. 
tárpsoUságot, melyet a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának Központi Vezetősége ebben a kérdésben 
tanúsított. Ebtől is láthatjuk, hogy szakadatlanul 
éberen' kell örködnijnk pártunk egységén és tiszta-
ságán, s szocialista építésünk zavartalansága feled. 

Rákosi elvtárs beszédét hallgatva, solrsok 
mindenre gondoltam, s mondatról-mondaira erősö-
dött bennem a gondolat: biztos úton járunk, biz-
tos kézzel, bölcs előrelátással vezet bennünket pár-
tunk és kormányunk. Erősödött bennem az elhatáro-
zás: a kormányprogramm nagyszerű célkitűzéseinek 
•megvalósításáért legjobb tudásom szerint harcolok 
és még jobb munkával fejezem ki, hogy magamévá 
tettem pártunk, kormányunk új programmját, 
melynek megvalósítása mindannyiunk ügye és ér-
deke. Így gondolkodik a Bútorgyár valamennyi dolgo-
zója, s fegyelmezett, pontos munkával harcolunk 
tervünk maradéktalan teljesítéséért. 

HALASZ LAJOS 

Megtaláltam számításomat a csoportban 
— mondotta Szekeres Antal, az Űj Elet tszcs tagia 

Dolgozó parasztságunk nagy ér-
deklődéssel fogadta Rákosi elv-
társ beszédét. Egyénileg gazdálko-
dók, termelőszövetkezeti csoportok-
lian dolgozók megnyugvással vet-
ték tudomásul a kormány pro-
grammját és olvasták Rákosi elv-
társ beszédét, s szorgosan végzik 
munkájukat a párt útmutatása nyo-
mán új erőt merítve Rákosi elv-
társ szavaiból. 

A munka lendületének fokozásá-
val harcolnak a jó termés betaka-
rításáért. jövőjük t°vábbi meg-
alapozásáért. 

Ismét meggyőződhettek arról,, hogy 
pártunk a parasztság felemelkedő 

sét akarja s ennek érdekében min-
den segítséget megad számukra, 
hogy a közös úton haöadva mind-
annyian megtalálják számításukat-

Igv gondolkodnak az Uj Élet.ter-
melöszövetkezeti csoport tagjai 
is. Ennek a gondolaínak adott ki-
fejezést Szekeres Antal, Pásztor-
utcai lakos, tszcs-lag, aki Rákosi 
elvtárs beszédének meghallgatása 
után hosszan beszélgetett Kiss Fe-
rencné népnevelővel. 

Szekeres Antal elmondotta, hogy 
ő 4 hold földdel lépett be a cso-
portba, s megkedvelte a kollektív, 
gazdálkodást , 

— A csoport egész földterületét 

és vagyonát a magamának érzem — 
niondot'a. — Munkámait mindenkor 
becsülettel végzem, s szorgalmasan 
dolgozom. Nem vagyok lusta meg-
fogni a munka végét, így meg ia 
laiálom a számitásomat. 

Ugyanígy megtalálja számításit 
minden csoporttag, aki a csopor-
tot magáénak érzi és szívvel-lé-
lekkel dolgozik, 
— Én bizony nem lépek ki— -mon-

dotta nyomatékkal Szekeres Anta], 
— a csoportban haladok tovább a 
megkezdett úton, mely a párt ulmu. 
tatásai nyomán egyre közelebb vi-
szi a parasztságot a t°'j<-® megelé-
gedéshez. 

Nyári munka az iskolában 

Iskoláink tanulóifjúsága a nyári 

szünetben kipiheni az elmúlt év fá-

radalmait- A pihenés mellett azon. 

ban jut idő az ismeretek fejleszté-

sére is. Képünkön: a Petőfi.telepi 

I sz. általános iskola tanulói Szij-

jáitó Gabriella tanárnő vezetésével 

a vegytani szakkörben kísérleteznek. 
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Az SZKP tapasztalataiból 

A kollekiivitás a pártvezetés legfőbb elve 
A pártvezetés egyik alapelve, 

hogy a pártimunka minden fontos 
kérdésének eldöntésénél a kollekti-
vitásnak kell érvényesülnie. Nem 
lehet szó helyes vezetésről, ha a 
pártszervezetben megsértik a pár. 
tonbelüll demokráciát, ha nincs kol-
•ektív vezetés, fejlett kritika és 
önkritika. A kollektivitás a pártve. 
zetés hatalmaa ereje. 

A kollektivitás elve a munkában 
elsősorban azt jelenti, hogy minden 
Jutároeat, amelyet a pártvezetésé, 
gek fontos elvi kérdésekben hoznak, 
kollektív megvitatás eredménye IN 
gyen. 

Bármilyen tapasztaltak is a ve. 

zetők, bármilyen ismeretekkel és 
képességekkel rendelkezzenek is, 
nem pótolhatják egy egész kol-
lektíva kezdeményezőkészségét 

és tapasztalatát. 
Minden vezető kollektívában vannak 
emberek, akik olyan sokoldalú ta. 
pasztalattal rendelkeznek, melynek 
felhasználása nélkül a vezetők nem 
hozhatnak helyes határozatokat, 
nem tudnak magasszínvonalú irá-
nyító munkát végezni. 

Az egyénileg hozott határozatok 

mindig, vagy majdnem mindig egy-

oldalú határozatok. Ezért igen fon. 

tos követelmény az, hogy 

a határozatok többek tapasztalatán alapuljanak, 

kollektív alkotó munka eredményei 
tegyenek i .1 • ; 1-1 • I • | (iái 

A politikai vezető nem állíthatja 
magát szembe a kollektívával, ha-
nem mindig arra törekszik, hogy 
összekovácsolja a pártaktivát, meg. 
ismerje a széles párttagság tapasz-
talatait és re adminisztratív jellegű 
hatalmi intézkedéseikkel, hanem te-
kintélyével, hozzáértésével és ta. 
pasztalatáva! érje el a kívánt ered-
ményt, 

A kérdések kollektív megvitatásá-
ban éa eldöntésében fontos szerepet 
játszik a páltvezetőség üléseinek 
rendszeres összehívása és helyes le. 
vezetése. Amikor a párt egyes funk-
cionáriusokat kritikával Illet azért, 
mert ülésező módszereket használ-
nak a vezetés munkájában, akkor ez 
nem azt jelenti, hogy a párt általá-
nosságban elítéli az ülések tartását-
Ellenkezőleg, nem arról van szó. 
hogy ütéseket tartanaik, hanem ar. 
ról, hogyan vezetik le azokat. A 
pártvezetőség üléseinek rendszerte-
len összehívása nem más, mint a 
kollektív vezetés elvének megsértése 
és a vezetésnek ürca adminisztratív 
és bürokratikus módszerekkel való 
helyettesítése 

Egyes esetekben • kollektív veze-
tés elvének megsértése nbbhn nyil-
vánul meg hogy a pártvezetöségek 
üléseit a tagok egyrészéndk távollé-
téiben tartják meg. Ez nem más, 
mint 

a pár (vezetőségi tagok 
szerepének lebecsülése. 

A kollektív vezetés elvének meg. 
sértése nz ls. amikor körkérdés út. 
ján hoznak meg fontos határozato-
kat. 

A kollektív vezetés elvének leg-
elterjedtebb megsértése az ülések 
rossz előkészítése: a pártvezetőség 
ülésére kellő előkészítés nélkül visz-
nek kérdéseket, & vezetőség tagjai 
nem kapják meg előre az ülés anya. 
gát és csak az Ulóseki-n ismerked. 
nek meg a határozattervezetekkel. 
Az ilyen esetekben órákig tart a 
kérdések megtárgyalása, de hasznos 
határozat nem születik. Az ilyen 
terméketlen ülések megcsúfolásai n 
kollektív vezetés elvének — össze-

hívásuk nem annyira a kérdések 
aktív megvitatása céljából, mint in-
kább csak forma kedvéért történik. 
Számos esetben jelentéktelen vitat-
kozás helyettesíti a kérdések beható 
megvitatását és a kritika önkritika 
csak alig hallhatóan érvényesül-

A kollektív munka egyik előfel. 
tétele, hogy a vezetők meghall. 
gaBsák a vezetőség tagjainak 
véleményét, figyelembe vegyék 
Mriló megjegyzéseiket és ja-

vaslataikat. 
A vezető fogadja el bátran a kri-
tikát, mutassa meg, hogy kész a 
maga akaratát a kollektíva akara-
tának alárendelni. Ha a vezetőből 
hiányzik ez n tulajdonság, ha nem 
tudja hiúságát leküzdeni éa akara. 
tát a kollektíva akaratának alávetni, 
úgy nem beszélhetünk kollektív ve. 
zetésröl, nem beszélhetünk kollektí-
váról. 

A kollektív munkának nagy Je-
lentősége van a bádernevelés szem-
pontjából is. Kollektivitás nélkül 
egyáltalán nem is lehet komoly po. 
littkai vezetőket nevelni. Ha olyan 
kádereiket akarunk nevelni, akik ki. 
emelésre érdemesek, akik rendel-
keznek a lenini-sztálini típusú veze-
tőt jellemző tulajdonságokkal, dk. 
kor szorosabban be kell őket vonni 
az aktiv pártéletbe és módot kell 
nekik adni arra, hogy megismerjék 
a munka teljes súlyát. A kollektív 
munka elvének megsértése nemcsak 
komoly hibákra verethet hanem a 
káderek fejlődésének is fékjévé vá. 
lik. 

Ahol a kollektivitás elvét 
megsértik, 

ott nincsenek meg a kritika és ön-
kritika érvényesülésének előfeltéte-
lei, ott eltompul a felelősségérzet, 
a funkcionáriusokat veszedelmes ön-
hittség és beképzeltség fertőzi meg. 
Az ilyen viszonyok között pedig 
egyes vezetők kezdenek úgy visel, 
kednl, mintha egyedül csak ők tud-
nának mindent. Csak ők mondhat-
nának okos és értelmes dolgokat, a 
többiek pedig legfeljebb csak támo-
gathatják az ő véleményüket. 

Az ilyen légkörben kedvező ta-
laja van az elvtelenségnck, a hizel. 
gés ós talpnyalás tőlünk olyan ide. 

gen szokásainak. Vannak esetek, 
amikor valamelyik pártszervezet ve. 
zetője helytelen magatartást tanú-
sít a vezetőség tagjai pedig elnézik 
azt, hogy ne rontsák el vele viszo-
nyukat. Eltűrik az elvtelenséget, 
nem tartják szükségesnek és lehet, 
ségesnek a tiltakozást ez ellen, eőt 
olykor még alkalmazkodnak is a 
vezető véleményéhez és minden cse. 
lekedetét helyeslő fejbólintással ki-
sérik. 

Pedig a kollektív vezetésnek az 
a feladata, hogy a vezetők ne-
veljék és megbírálják egymást. 

Ahol a hízelgés tűrhetetlen légköre 
uralkodik ahol nem bírálják a ve-
zető elvtársakat, ott rendszerint ko. 
moly hibák vannak a munkában is. 

A kérdések kollektív megvitatá. 
sát és eldöntését helyesen kell ösz-
szekapcsoini a végrehajtásért való 
egyéni felelősséggel. Amilyen szűk. 
ség van a fő kérdések kollektív 
megvitatására. annyira szükséges 

az egyéni felelősség a végrehajtás 
során, hogy ne lehessen a határozat 
végrehajtásáért való felelősség alól 
kibújni. 

A kollektív vezetés módszere a 
pártvezetés alapelve, amelynek meg-
sértése a pártmunkában nem más, 
mint a pártszervezetek és a pártta-
gok kezdeményezőkészségét és ön. 
tevékenységét gúzsbakötő bürokra-
tizmus megnyilvánulása E legfőbb 
elv szigorú betartása a helyes ve. 
zetés záloga. Ez rímeli magasabb 
színvonalra pártunk murkáját an-
nak érdekében hogy eredményesen 
haladjunk előre a kommunizmus fel-
építésének diadalmas útján. 

(L. Szlepov cikkéből, mely 
megjelent a Pravdában.) 

A nép nagy művésznője 
(M. Jermolova születésének 100. évfordulóján) 

Marija Jermolova, a nagy orosz 
színésznő 100 évvei ezelőtt szüle-
tett, 1853- július 16 án. A Moszkvai 
Kisszínház súgójának leánya volt. 
Élete (1853—11)28) és művészete 
egész korszakot jelent az orosz szín-
játszás történetében. Jermolova 
kortársainak általános elismerése 
szerint többi mint 50 éven át 
(1870—1921-ig) legkitűnőbben alakí-
totta a színpadon Puskin Turge-
nyev, Osztrovszkij, Shakespeare, 
Schiller és Goethe drámáinak hős-
nőit. 

Gyermekkorától fogva azon áb-
rándozott, hogy színésznő lesz. Míg 
apja Sosepkinnek és Mooialóvnak 
súgott, a kis Marija a súgólyukból 
figyelte a nagy Színészek játékát. 
Már gye rnaok korú ban sok Shakes-
peare. és Schiller monológot tudott 
kívülről. 

A színház Iskoláját végezte. Ba-
lettre tanították, die ő mindenáron 
drámai színésznő akart lenni. 1870 
január 30-áa lépett először "a Kis 
Színház színpadára. ..Beugrásban'4 

kellett játszania G. Les&ing „Emi-
Um Ga!otti"Jjáoak címszerepét. Ez 
az előadás eldöntötte* a színházi 
iskola fúttal növendékének sorsát. 
Marija Jermolova játékával lenyű-
gözte rf közönséget. 

Jermolova félévszázados színpadi 
pályafutása Során körülbelül 300 
szerepben lépett fel. A tragédia 
nagy művésznője volt, elmélyülten 
hitelesen és nagyszerűen játszotta 
Puskin, Shakespeare, Schiller és az 
egykori orosz drámáik hősnőit. 

A nép hü leánya volt. lelkesedet) 
a forradalmi demokraták — Bjelin-
szkij, Dobroljubov felszabadító 
eszméiért. Legkedvesebb költője a 
paraszt fr»Tradalom dalnoka, Nyek-
rnszov volt. Közvetlen kapcsolata a 
70TOS évek forrada'mi mozgalmának 

résztvevőivel nagy hatással volt 
művészetére, ö maga is a szabad-
ság eszme képviselőjévé lett 
orosz színpndon-

Első jutalomjátéka (1876) alkal-
mával Lope De Vega >,A hős falu " 
című tragédiájának sziarchozala.at 
kért*. Ebből az alkalomból mutat-
ták be először Oroszországban » 
feudális zsarnok ellen lázadást 
szervező hős paraszti eány történe-
tét. A forradalmi hatású színmüvei, 
a cári cenzor hamarosan betfloéta. 
Csak a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom győzelmié után hozták 
újra zzínpadra, 

Jermolovának mindig nehéz volt 
dviseni a cári rendszer színházának 
légikörét es különösen elviselhetet-
lenné vált az 1905. évi forradalom, 
veresége után. Jermolova kénytelen, 
volt eSy évre visszavonulni a szín-
padtól. Csak a közönség kitartó 
sürgetésére kezdett ismét játszani a 
K's Színházban. 

A Nagy Októberi Szocialista For-
radalom megnyitotta a Kis Színház 
ka.pui't az új közönség: a dolgozó 
tömegek előtt. Ez $ közönség érté-
kének megfelelően méltányolta Jer-
molova játékának eszmei mélységét, 
bölcs egyszerűségét. Jermolova szín-
padra lépésének 50. évfordulóját 
lelkesen megünnepelte az egész 
szovjet nép. Az ösazcts Színésznők 
közül ő kapta meg elsőnek a köz-
társaság népművésznője megtisztelő 
címet, 

Jermolova heroikus művészete 
nagy erőve, és hjtelcscn fejezte ki 
az oroBz nép szabadság-törekvését. 
A nagv színésznő művészetével kö-
zönségét az emberiség szabadságáért, 
nz új, jobb életér! vívott, harcra 
hívta fel. 

Szergej Dnrtí.'n 
a filológiai tudományok doktor» 

A Német Demokratikus Köztársaság közvéleménye 
felháborodottan elítéli az Egyesült Államoknak 

a „segélynyújtással" kapcsolatos 
propagandamesterkedését 

Beriln (TASZSZ). A Némiet De-
mokratikus Köztársaság lakossága 
helyesléssel fogadta az Egyesült Al. 
lamok kormánya propaganda-mes. 
terkedésér.ek lelepterését és felhábo-
rodását fejezi ki az úgynevezett se-
gély ötlete felett. 

A „Berliner Zeitung" „Leleplezett 
propagandafogás" című cikkében 
hangsúlyozna, hogy az Egyesült Al. 
Iamok kormányának mesterkedése, a 
Nőmet Demokratikus Köztársaság, 
nak szánt „segély4' egyik láncszeme 
<1 „háború pszichológiai előkészítésé-
nők", amelyej Washington folytat, 

A lap megállapítja, hogy a há-
ború utáni amerikai „segély" súlyos 
terhét már sok ország népe érezte 
Az amerikai mágnások „segélye", 
amelyet az Egye9ült Államok által 
megállapított feltételek mellet ad-
nak, a „gyámolított'" országok gaz. 
dasági és politikai leigázására vo_ 
zet. 

A „Wall Street'4 bankárai és po-
litikusai a Német Demokratikus 
Köztársaságnak felajánlott 15 millió 
dolláros élelmiszer-segéllyel két le-
gyet akartak ütni egycsapással — 
folytatja a lap. — Egyrészt — 
amint ez Hendlernok. a „New.York 
Times" tudósítójának szavaiból ki. 
tűnik — így akartaik túladni a 
nyakukon maradt élelmiszereken, 
amelyeket nem tudtak eladni, más-

részt „a június 17-1 helyzetből hasz-
not akartak húzni" 'éa „meg akar. 
ták javítani Adenauer esélyeit a 
küszöbönálló szövetségi gyűlési vá. 
lasztásokon" 

A „Neue Zeit", a Keresztény De-
mokrata Unió lapja kigúnyolja az 
amerikai monopolistáknak azt az 
esetlen kísérletét, mellyel más né-
pük „jótevőinek4' és „gyámjainak" 
szerepét akarják játszani. 

Két hét alatt 3000 vagon kiváló minőségű 
élelmiszer érkezett a Szovjetunióból 

a Német Demokratikus Köztársaságba 

Vt^llKrt * * I 

Berlin (MTI) A -Neues Deutsch-
!and« jelenti, hogy Július 1-től 
14-ig 3 ezer vagon magas tápér-
tékú élelmiszer érkezett a Szovjet-
unióból Odera-Frankfurtba, a Né-
met Demokratikus Köztársaság ha-
tárállomására. 

I I É I t l 

A Szovjetunió a szállítmány ke-

retében 221 vagon vajat, 62 vagon 

zsírt, 174 vagon étolajat és 29 va-

gon halkonzervet küldött a Német 

Demokratikus Köztársaság lakos-

ságának. 

A szegedi írók folyó'rata, a 
Tiszatáj — főképpen ois elmúlt év 
folyamán — örvendetesein szépen 
fejlődőt'. Ez a fejlődés megmutat, 
kozott a folyóirot szerkesztésének 
egyenletességében, arányosságában 
is. Egyre jobhain foglalkozik a Ti-
szaié] a problémákkni, s cz ram 
utolsósorban a szerkesztői munka, 
nz anyag összeállításának érdnme. 
És természetesem nem k's érdeme 
az íróknak, a művek alkotóinak is. 
Az utöbbi évben meggyorsult fejlő, 
dés nyomán a Tiszatáj egyre job. 
ban valósítja meg pártunk célki. 
lűzéseit, egyre jobbén betölti fel-
adattál. 

A kétségtelenül megmutatkozó 
fejlődés mellett, azonban vannak 
olynn jelek is, amelyek azt mutat-
ják, hogy egyes liibák megszün-
tetése, kijavítása nem eléggé si-
került. Egyes hibák, ha nem is áL 
landóak, do visza.viss rátérnek már 
hosszabb idő óta. Ez azt mutntj», 
hogy ezek a hibák túlságosan mé'y 
gyökeret verjek az írócsoport mun. 
kajában, azt mu'atja, hogy a eso. 
port nem eléggé harcolt ezeknek 
megszüntetéséért. 

Jellegzetesein mutatja ezt n fo-
lyóirat új száma is. Ebben a szám. 
han 'öbb régi hiba 'ér viasza, is-
métlődik meg, ha nem is úgy, nem 
is olyan színvonalon, mint akár 
egy évvel ezelőtt. 

Az egyik ilyen hiba a szer. 
kesztés oránytríloníágn. A folyó, 
irat szerkesztésinek munkájút több. 
ízör bírálták már azért, hogy egy-
egy számba sűrűn, túlságosan sok 
pnrasztproblémával foglalkozó mű 
került. Ezen a hibán nem egy. 
ezer javított is már n szerkesztn-
bifotttág, A hibe azonbon ismé' 

Jegyzetek a Tiszaf-áj új számáról 
visszatért: az új szám mindkét el. 
beszélése paraszttémájú. Tern.é. 
•szetesen önmagában nem hiba 
hogy a parasztság problémáival 
ilyen intenzíven foglalkoznak a 
szegedi írók, sőt bizonyos körül-
mények között ez szükséges is. Az 
ozutáni számban például helyes 
lenne minél több műben foglalkozni, 
a szépirodalom sajátos eszközeivel, 
bemutatni azokat a változásokat a 
falu, a parasztság életében, me. 
lyek pártunk új gazdasági rendsza-
bályainak megvalósításából kö. 
vetkeznek. Olyan formában azon-
ban, ahogyan az új számhun szere-
pel a paraszti.tematika — nem a 
legszerencsésebb ez. Különösen nem. 
ha mögötte az húzódik meg, hogy 
a szegedi íróknak egyoldalú, pa-
raszti érdeklődését még nem sika. 
rült ki erjeszteni, kiszélesíteni a 
munkássá® (a cz értelmiség mun-
kájának ábrázoláséig. A ivét pa-
raszttárgyú elbeszélés egy számon 
bolüli megjelenése mögött ugynris 
feltétlenül ez o tény rejtőzik. Ez 
a irta ugyan ma már nem olyan ál-
laláno?, mint régebben — mutatja 
ezt pé'dául András Sándor „BaL 
Iada o szövőlányről" című verse is 
— de azért a szegedi írócsoporínak 
foko-ottan kell ellene küzdeni. 

A másik hiba az irodalmi áb 
rázo'ás probl * náival kapcsolatos 
Arról van szó, hogy a szegcdi Író-
csoport fagjait 'öbbször bírálták 
már ezért, hogy műveik főhőséül 
különc, exetikus embereiket válasz-
tottak, a típus visszáját. Jellegze-
tesen mutatkozott meg ez a hiba 
Tóth Béla két elbeszélésében, me-

lyokban az irodalmi ábrázolás egyéb 
érdemei, a jó stílus, a kép és hely. 
zetteremtő képesség sem tudták 
helyesen visszaadni a valóságot, 
mert az elbeszélések hősei, különc, 
„érdekes" emberek voltak, llelycs, 
hogy n szegődi írok i« igyekeznek 
elkerülni az átlag, az átlagos iro. 
dalmi bemutatását. Helytelen azon. 
ban, hogy ezt nem a t'P'kus kete. 
'ésével. hanem a tipikus visszájá-
val. a különc, az érdekes, az exo-
tikus űilak ábrázolásával helyette-
sítik. Különösen sajnálatos ez, 
ha olynn, egyébként tehetséges 
író. mint Szfios András esik ebbe a 

hibába. A Tiszatáj új számában 
megjelent elbeszélésnek főhőse az 
öreg könyves Csalán, a „legtipiku-
sabb különc". Csatári a falu ka-
násza, a könyvel; szerelmese, a 
regényeik és a versek nagy isme. 
rőjo. Olvasási kedve szinte szen. 
vedéilyé nőtt: minden percét ol-
vasásra használja fel, s tudása eb-
l»rn o tekintetben hajazza n tanító, 
a pap ismereteit. Függetlenül at-
tól, hogy ennek az eretnek megvan 
e a ma"a egyedi realitása, az ilyen 
Irodalmi ábrázolás csökkend a mű 
társadalmi hatását, s különösen, ha 
a máról vnn szó, gátolja, hogy az 
író bel"avatkozzék a valóság alakí-
tásába. 

Az úi szám mutálja azt is, 
hogy a szegedi íróknak további 
fontos feladataik varrnak a sema-
tizmus elleni harc terén. Somfai 
László: Varjak lakomáján című el-
beszélésében is föllelhető még a 
sematikus ábrázolás nem egy ma. 
radványa. Különösen a kulák, nz 
öreg Varjú alakjában mutatkozik 

ez meg. Varjú vacsorára hívja 
meg rokonait és hasotnszörü Is-
merőseit, még az öreg cselédjét ls 
A vacsorán berúg és egy hozzá ós 
a helyzethez illő, sokszor értelmet-
len „beszédet" mond al. A beszéd 
végén jelenti be — erre nz aktus-
ra hívja be a cselédjét —, hogy 
elválik feleségétől, s ezzel meg-
szűnik « kulák volta, így túljár a 
kommunistáik eszén. Neliezon hihe-
tő, hogy lenne olyan kulák, aki 
iilyen nyiltan lefleplezné magát, iki 
ilyen széleskörű nyilvánosság ciőtt 
publikálná becstelen céljait, s ezért 
ilyen gyülekezetet hivnn össze. A 
kulák ábrázolásának ez a módja 
elaltatja az éberséget, mert nem 
mutatja meg a kulák veszedelmrs-
ségót és agyafúrtságát. A kulák 
nem ilyen ártalmatlan, nem ilyen 
ügyefogyott, hanem nagyon is ve-
szedelmes és ravasz ellenség. Az 
irodalmi ábrázolásnak ezt, a ku-
lák igazi arcát kell megmutatnia. 

Hogyan harcoljon a szegedi író-
csoport az i'yen hibák ellen is? 

Az első és legfontosabb feladat: a 
marxizmus-leninizmus állandó ta-
nulmányozása. A marxi zmus-lenin. 
izmus tudományának ismerete nél-
kül nz írók oern tudnak n valóság 
szövevényei között helyesen tájé-
kozódni. Éppen ezért a szegedi 
íróknak is állandó felad ttuk: 
marxista műveltségük 3zínvonalá-
nak következetes emelése. A való. 
ság lényeinek, bonyolult jelensé-
geinek és folyamatainak megérté-
sét és megmagyarázását segíti a 
marxizmus tudománya. Természe-
tesen: senki sem kíván dogmati-
kus tanulási a szegedi Irókiől, ha-

nem a tanultak alkalmazását sutját 
írói munkájukra, az éleire, r.ieiyet 
még jobban kell tanulmányozni ok, 
megismermök. 

Segíti a hibák megszüntetésé' 
a jó munkamódszer alkalmazása 
te Az eddigi hibák elkövetését aa 
;s elősegítette, hogy a szegedi író. 
csoport munkamódszerei fogyaté. 
kosák voltak, A csoport például 
csak jó vagy rossz, illetve közöl-
hető, vagy nem közölhető müveket 
ismeri. Egy-egy irodalmi müvet 
úgy bíráltak, hogy a két végső 
eset, a jó vagy rossz eldöntésére 
íörekedlek. Azt, hogy egy muvet át 
ifl lehet dolgozni és hibái kijavítá-
sával közölhetővé vagy még jot-bá 
lehet tenni, nem igen vették figye-
lembe. Pedig nem kell bizonygat-
ni, mennyire fontos eszköz ez ah-
ban, hogy az irodalom fejlődjék, 
abban, hogy mindig jobb, szín-
vonalasabb irodalmi müvek jelen, 
jenek meg. Sőt, az írócsopoit dol-
gozzon úgy, hogy a Tisza'ái szer-
kesztőbizottsága a közié* olőtt meg-
vitassa — nem a kész írást, — ha-
nem a mű tervét, g hn szükséges 
változtaoson, alaikí'tsoji a tervezeten. 
Ez természetesen több munkát je-
lent, de így nagyebhak leszntk az 
eredmények is, s ezzel n többlet-
munka sokszorosan vissaatérüb 

A követelmények nőnek. Fej. 
lődik népi demokráciánk, s cz*el n 

fejlődéssel lépést tartani csak ál. 

landó tanulással, jó munkával le-

het; azek számára méginJaább, akik 

a valóság művészi megmutatásá-

val akarják a boldogabb jövőt épí-

teni. Ennek figyelembevételével 

javítsa tovább munkáját a szegedi 

írócsoport. 
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A kombá j nveze l ök versenvében Ba l l a József, az aralögépkezelők közölt Varga Sándor, 
a cséplögépkezelök versenyében pedig Vásár Dezső az eisö 

A kombájnvezetők versenyében 
továbbra is Balla József és segéd-
vezetője, Balla István az első. Ed-
dig 182 holdról aratták le a gabo-
•oát és 2542 mázsát csépeltek el. 

Kivá ló munká j áé r t Bal la Jó-

zsef elseje óta 1728 forintot 

keresett. 

A verseny második helyezettje 
Kasza István testvérével, Kasza 
Imre secéd vezetővel, akik szintén 
a deszki gépállomás dolgozói. 
Százhatvannyolc holdról 2087 má-
zsa gabonát csépeltek el. A ver-
senyben harmadik Keresztúri Jó-
zsef, a makói gépállomás kom-
bájnijstája, aki 134 holdról 1643 
mázsát csépelt. Negyedik Bagi Jó-

zsef deszki kombájnvezető 132 hold-
dal, ötödik pedig Herzsán György 
nagykirályhegyesi kombájnista 110 
holdas teljesítménnyel. 

Az aratógépkezelők versenyé-
ben 

117 holddal Varga Sándor 
deszki traktorista az első. 

Második: Persl László, ugyancsak 
a deszki gépállomás traktoristája 
116 holddal. Harmadik: Keller Já-
nos (Derekegyháza) 116 hold, ne-
gyedik: Eperjesi István (Batida) 
104 hold, ötödik: Imecs Péter (Szék-
kutas) 100 holddal. 

A cséplőgépvezetők és munka-
csapatok között is mind élénkebbé 
válik a verseny. 

Magvar államférfiak üdvözlő táviratai a magyar-bolgár 
baráisági, e g y i M ' r ö d é s i és Kölcsönös segélynyújtási 

szerződés alairásának ötödik évfordulója alkalmából 

A verseny élen jelenleg Vá-

sár Dezső, a dorozsmai gépál-

lomás cséplőgépkczelője áll, 

aki Csipak Ferenc munkacsa-

patával együtt 1145 mázsát 

csépelt el. 

Második: Pintér Szilveszter 097, 

harmadik: Császár János 952, ne-

gyedik: Papdi Sándor 944 mázsás 

cséplési eredménnyel. Mindhár-

man a mórahalmi gépállomás csép-

lőgépkezelői. A versenyben ötödik 

Hajdú István, a nagykirályhegyesi 

gépállomás cséplőgépkezelője 940 

mázsa cséplési eredménnyel. 

A Haladás tszcs-ben megjavult a munkafegyelem, 

Nagy Imre és Rákosi elvtárs beszéde éta nincs se késenjövő, 
se igazolatlanul távollévő a csoportban 

Az új szegedi Haladás-termelő.. előtérbe helyezték a háztáji gaz. 
•csoportban seréinyen. folyik az ara-1 daságukat és napokig feléje se 
tás. Reggel négy órakor már 32 ] néztek a csoportnak. Az e n.ipok. 
kasaapár vágja a rendet és birkó-
zik a vastagszárú, dúskalászú ga. 
b&nával. Nagy Imre elvtárs és 
Rákosi elvtárs boszéde után még 
világosabban látják munkájuk ér-
telmét a csoport tagjai ós a be-
szédek elhangáaa óta élénkebben 
halad a munka, mint azelőtt- A 
Haladás-tszcs nem kötött aratási 
.szerződést a gépállomással. Annak 
idején a tagság éis a vezetőség úgy 
látta, hogy lesz elég kaszapárjuk, 
s a gépállomások gépei segítsenek 
inkább azoknak a csoportoknak, 
amelyek kevesebb munkaerővel ren-
delkeznek, mint ők. 

így kezdték meg ezelőtt két 
héttel az aratást és így fejezik 
be még a hét folyamán a cso-

' port tagjai Pedig nem könnyű 
ilyen fejlett gabonát kis kaszá. 

, val aratni. 

Néhány héttel ezelőtt nem volt 
titka eset a csoport életében nz, 
hogy két-három csoporttag min-
den bejelentés nélkül, igazolatla-
nul távolmaradt a munkáló! vagy 

ban uralkodó munkafegyelmet 
azonban már össze sem lehet ha. 
Eonlítiani a két hét előttivel. 

Nincs későnjövő, nlucs igazolat-
lanul távollévő a Haladás terme, 
löcsoportban Mindenki komo-
lyan munkához látott és a cso-
portban minden tagnak egy a 
célja: Időben végezni a munká. 
val minél kevesebb veszteséggel 

betakarítani a többtermést 
Tudják, hogy minden szemhullás-
tói megmentett gabona, számottevő 
lesz a zárszámadáskor a jövedelem-
elosztásnál. 

Vecsernyés Pál október elseje 
ója például még egyetlen egy na-
pot sem hiányzott a csoportból. 
Mindenkor becsületesen végezte el 
a reábízott feladatot és az eltelt 
idő óta példaképe lett a csoport 
tagságának. Eddig is látta a nagy-
üzemi gazdálkodás előnyeit, de 
Rákosi elvtárs és Nagy elv-
társ beszéde uián, még nagyobb 
kedvvel dolgozik a csoportban. 
Mint a tszcs állatgondozója, szere-
lettel törődik a termelőcsoport jó. n«n használta ki gazdaságosan 

munkaidejét. Ennek következtében ] tzágállományával, s mert a csoport, 
elburjánzott a gaz e növények kö- i riak nincs éjjeli őre, elvállalta az 
sött. Számosan voltak olyanok a j éjjeli őrséget is. Az állatok etelé" 
tancs-ben, akik ebben az időben se közben nappal alszik néhány 

órát, éjjel pedig éberen őrködik a 
Haladás-termelőcsoport többszáz-
ezer forint értékű vagyona felett. 

Nagy Imre elvtárs és Rákosi elv-
társ legutóbbi beszéde éta látják, 
hogy a tavalyi súlyos aszályos esz. 
tendő után ebben az évben nyílegye-
nesen ível majd fél életszínvonaluk 
grafikonja, 

A csoport jövedelme ebben az 
esztendőben eddig csak a kerté, 
szetbftl nem kevesebb, mint 170 
ezer forint volt. Előreláthatólag 
a jövedelemelosztásnál munka-
egységenként 3—4 kilogramm 
gabonát kap majd a tagság. 

Ez a mennyiség pedig sok szorgal-
mas csoporttagnál közel 20 mázsa 
gabonát jelent ami soha nem. volt 
még a padlásukon. Julián János 
sznirgalmas tagja a csoportnak, ö is 
szépen megtalálja számítását eíevi 
munkájában. Egyáltalán nem is 
foglalkozott a csoportból val© kilé-
pés gondolatával, hanem lépten -
nyomon, azt hangoztatja hogy csak 
a lusták nem látják meg a csoport, 
ban a jót. 

így gondolkodnak a Haladásban, 

közöttük Simon János és még szá-

mosan, akik fáradtságot nem is. 

merre dolgoznak a csoport megerő-

sítéséért. életszínvonaluk emelési-

ért 

Vlko Cservenkov elvtársnak, 
a Bolgár Népköztársaság Minisz-
tertanácsa elnökének, 

Szófia 
A Magyar Népköztársaság és a 

Bolgár Népköztársaság között meg-
kötött barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segélynyújtási szerződés 
aláírásának 5. évfordulója alkalma, 
ból a magyar nép, a Magyar Nép-
köztársaság kormánya és a magam 
nevébeu forró szerencsokívánataimat 
küldöm önnieik, Elnök elvtárs. E 
szerződés már eddig is jelentősen 
hozzájárult a népeink közötti együtt-
működés elmélyüléséhez. Kívánom, 
hogy a bolgár nép újabb sikereket 
érjen el a szocializmus építésében. 

a bulgár nép jólétének emelésében 
és abban a küzdelemben, amelyet 
népeink a nagy Szovjetunió vezette 
legyőzhetetlen béketábor soraiban 
vállvetve folytatnak a tartós béke 
biztosításáért. 

Nagy Imre, 
a Magyar Népköztársaság 

Minisztertanácsának elnöke 
• 

Dobi István elvtárs, az Elnöki 

Tanács elnöke Gtorgi Damjaoov 

elvtársnak a Bolgár Népköztársa-

ság prezidiuma elnökének. Boldoczki 

János külügyminiszter pedig Mincso 

Nejcsev elvtár3, bolgár külügymi-

niszternek küldött üdvüzlőtáviratol. 

Ötéves a magyar—bolgár barátsági, 
együttműködési és kölcsönös segélynyújtási 

egyezmény 
öt évvel ezelőtt. 1948 július 16-án 

Magyarország és Bulgária barát-
sági, együttműködési és kölcsönös 
segélynyújtási egyezményt kötőitek 
egymással. Az azóta eltelt idő alatt 
bebizonyosodott, hogy az egyezmény 
hatékonya^ mozdítja elő a világ 
békéjének ügyét. 

A két nép közötti barátság fontos j a versenypályákon és 
tényezője az hogy mind Magyaror- küzdelmeik a két nép 

Helytelen intézkedéseinek felszámolásával segítse elö 
a Textilipari igazgatóság az újítások alkalmazását 

a Szegedi lextilművekben 

szagot, mind Bulgáriát a Szovjet 
Hadsereg szabadította fel és mind-
két nemzetet szorog baráti szálak 
fűzik a Szovjetunióhoz, melynej: 
példáján és segítségével építik a 
szocializmust fés & Szovjetunió ve. 
zette béketábor soraiban harcolnak 
a békéért, 

A magyar és bolgár nép barát-
sága egyre szorosabbá válik és 
egyre elmélyültebb lesz a két nép 
gazdasági és kulturális kapcsola-
tain keresztül is. A Magyar Nép-
köztársaság és a Bolgár Népköztár-
saság — a Szovjetunió és a többi 
népi demokratikus országhoz ha. 
sonlóan — a kölcsönös segítség 
szellemében megosztja egymással a 
termelési tapasztalatokat és az egy-
más közötti árucsere forgalom kere-
tében szállított nyersanyagok, me-
zőgazdasági cikkek, gépek és felsze-
relések végy, és gyógyszerek hat-
hatós tényezői a két ország gazda-
sági fejlődésének. Kulturális vona-
lon is hasonlóan 3zorosiak a két or-
szág közöttt kapcsolatok. A két 
nemzet írói, tudósai és művészei 
kölcsönösen támogatjáik egymást és 
ezzel hozzájárulnak a szocialista 
kultúra megteremtéséhez. Mindkét 
országban számos képzőművészeti 
kiállftás és filmbemutató népszerű-
sítette a képző, és filmművészeti al. 

Hogy hazánkban mielőbb fel-
építhessük a szocializmust, min-
den becsületes dolgozónak szív-
ügye kell, hogy legyen, az ehhez 
szükséges feltételek maradéktalan 
végrehajtása. Olyan dolgozókra 
van szükség, akik átérzik az 
anyaggal, idővel és pénzzel való 
takarékosság fontosságát. 

Üzemünkben az önköltségcsök-
kentéshez és a termelékenység 
emeléséhez nagy lehetőségek van-
nak. Az egyik nagy lehetőség dol-
gozóink munkakészsége. Ezt a 
munkakészséget dolgozóink szíve-
sen bocsátják rendelkezésre, ha 
kellő segítséget és irányítást kap-
nak. Itt kell, hogy műszaki dol-
gozóink megtalálják a segítség, ez 
irányítás helyes útját. Meg kell 
adniok a jó műszaki feltételeket, 
szakmai tudásukat át kell adniok 
a dolgozóknak. Ha műszakiaink 
megfelelő segítséget nyújtanak, 
úgy az előművek dolgozói jó mun-
kát végeznek, ez a jó munka a to-
vábbi munkafolyamat dolgozóinak 
munkáját könnyíti. A jó minőségi 
munka csökkenti a kötbérek ki-
fizetését s 

ene l is csökken 
az önköltségünk. 

— Tehát jól gazdálkodunk. így 
magasabb igazgatói alapot is ka-
punk, több dolgozónkat tudjuk ju-
talmazni. 

Harmadszor az egyéni felelősség, 
a munkafegyelem, minden perc jó 
kihasználása szintén a termelé-
kenység emelkedését eredményezi, 
ami által csökken az önköltség is. 
Vállalatvezetőségünk komoly erő-
feszítéseket tesz az önköltségcsök-
kentés érdekében. Szigorúan veszi 
a műszaki feltételek biztosítását, 
az újítások bevezetését. Azokat az 
újításokat, amelyek komoly meg-
takarításokat jelentenek népgaz-
daságunknak és már be vannak 
vezetve, hasznosítják. 

Azonban vannak komoly akadá-

lyok, melyek elhárítása érdekében 
bírálatot kell mondani iparigaz-
gatóságunk felé. Helyes lenne — 
ha nem is mindig —, de időkö-
zönként az iparígazgatóság kép-
viselője résztvenne az üzemünk-
oen tartott termelési, főleg mű-
szaki konferenciákon, ahol szemé-
lyesen hallaná dolgozóink problé-
máit az üzemmenettel kapcsolat-
ban. Azt hiszem, így könnyebb 
volna közös tárgyalás alapján a 
hibákat kiküszöbölni, a nehézsé-
geket elhárítani. Vannak olyan 
problémáink, ahol kizárólag az 
iparigazgatóság tud segítséget 
adni. Ezek a problémák erősen gá-
tolják üzemünk önköltségcsökken-
tési tervének teljesítését. 

Szerintünk nem helyes az, hogy 
ha egy elfogadott újítás előkalku-
lációjában az évi megtakarításból 
az újítás kivitelezéséhez szükséges 
munkaerő egy évi bérét közterhek-
kel együtt levonjuk. Mert akkor 

a szükséges munkaerőt 
az amúgy is szűk üzemi létszám-
ból kell elvonni, ha az újítást 
hasznosítani akarjuk, mert sem 
létszámot, sem béralapot nem ka-
punk hozzá. Egy-két ilyen újítást 
említek itt meg példának, melyek 
alkalmazásával több százezer fo-
rintot lehetne megtakarítani. 

1. Üj fonalasládák körülszegezé-
se használt ládapánttal. Ezzel az 
újítással 250 ezer forintot takarí-
tunk meg évente — mégis a be-
vezetése vontatott ütemben megy, 
mert egy fő állandó munkaerőkel-
lene hozzá, akinek évi bére kö-
rülbelül 10 ezer forint. 

2. A kónuszpapírcsévék regene-
rálása. Évi megtakarítás 800 ezer 
forint. Két főnek kellene a mun 
kát végezni, egy fő hiányzik, így 
a napi veszteség 1300 forint. 

3. A roncsládák bontásából ki-
termelt anyagból új ládát készí 
tünk. Ezzel eddig 75 ezer forintot 
takarítottunk meg népgazdasá-

kotásókat Budapesten és Szófiában 
a mult évber. megnyílt a bolgár, il-
letve magyar kultúrinfézet, ahol 
előadások keretében képekkel, köny. 
vekkel és illusztrációkkal ismertetik 
a két nép kulturális fejlődését A 
magyar és a bolgár sportolók mind 
gyakrabban találkoznak egymással 

színvonalas 
magasfokú 

sportkultúrájának bizonyítékai. 

A magyar nép élénk figyelemmel 
kiséri a testvéri bolgár nép gazda-
sági téren elért sikereit is. A má-
sodik világháború előtt még fejlet-
len bolgár ipar ma már a nagyszerű 
eredmények egész sorát mutatja fel. 
A bolgár dolgozók — szoros együtt-
működésben a szocializmus táborá-
nak országaival — a baráti népek 
segítségére támaszkodva, egy évvé] 
a határidő előtt fejezték be első öt-
éves-'tervüket, melynek során ipari, 
termelésük az 1939. évi ipari terme, 
lésüknek több mint négyszeress,-re 
emelkedett. Ezen idő alatt hétszáz-
nál több ipari létesítményt építettek 
fel, olyanokat, mint például & dimil-
rovgrádi Sztálin Vegyikombinát, 
amely évi hetvenezer tonna kiváló 
minőségű műtrágyát és sok más 
vegyiterméket ad az országnak. Jel-
lemző a bolgár ipar rohamos fej. 
lődésére hogy csupán az 195l-ben 
üzembehelyezett erőművek kapaci-
tása másfélszerese a kapitalista 
Bulgáriában feliépített összes villa-
moserőművek kapacitásának-

A magyar nép szívből kíván to-

vábbi sikereket a testvéri bolgár 

népnek a szocializmus felépítéséhez 

"és a béketábor erőinek növeléséhez. 

P. I. 

gunknak. A roncsok, bontását és 
szegtelenítését üzemünk dolgozói 
végezték munkaidő után. Egy 
köbméter kitermelt deszkaanyag 
után 100 kilogramm hulladékfát 
kapott a dolgozó. Most, mivel ezt 
a munkát az iparigazgatóság leál-
líttatta, azzal, hogy a bontást mun-
kaidőn belül kell elvégezni, a 
munkaerőt a jelenlegi létszámból 
kell, hogy fedezzük. A hulladékot 
pedig a TÜZÉP-nek kell átadni 14 
forintos áron. 

Ebből az anyagból dolgozott 
részben asztalosműhelyünk s új 
ládát készítettünk, vagy rossz lá-
dáinkat javítottuk belőle. Ott ál-
lunk, hogy nem tudunk ládát ja-
vítani, a roncsok pedig elfeksze-
nek, 

egy helytelen 
rendelkezés miatt. 

Átmenetileg úgy segítünk ezen, 
hogy alkalmi munkásokkal bon-
tatjuk, napi harminc forint díja-
zással. 

Számításokat végeztünk. A régi 
bontási módszerrel egy köbméter 
anyag tizenkilenc forintba került, 
most egy köbméter anyag bontása 
180 forintba kerül. Száz kilo-
gramm hulladékfáért a TÜZÉP ti-
zennégy forintot fizet, ha telepére 
szállítjuk, ami négy forint szállí-
tási költséget is jelent. Végered-
ményben egy köbméter bontás 170 
forintba kerül — iparigazgatósá-
gunk helytelen intézkedése miatt. 

Lehetne még egy pár példát fel-

hozni, ahol szintén csak az ipar-

igazgatóságunk tudna segítséget 

nyújtani, de reméljük, elég ez is 

ahhoz, hogy a figyelmet felhívjuk 

és önköltségcsökkentési harcunk-

ban segítségünkre siessenek, hoz-

zájárulva a hibák kiküszöbölésé-

hez. 

Kouba Vilmos 

főművezető 

A párizsi rendőrség fegyvert használt 
a július 14-1 nemzeti ünnepen 

békésen felvonuló munkásság ellen 
Párizs (MTI) A Bastille bevéte-

lének napját, mely a francia nép 
legnagyobb nemzeti ünnepe, a dol-
gozók tömegfelvonulással ünne-
pelték meg egész Franciaország-
ban. 

Párizsban július 14-én a kora 
délutáni órákban százezrekre menő 
tömeg gyűlt össze a Bastille-téren. 
A fővárosi és a párizskörnyéki 
gyárak, üzemek és hivatalok dol-
gozói rendezett sorokban délután 
fél három órakor indultak el a 
Nation-térre. A békés menetben 
résztvevők a Marseillaise hangjai 
mellett vonultak a hagyományos 
útvonalon. Ütközben lelkesen tün-
tettek a munkásosztály akcióegy-
sége mellett. Magasra emelt táblá-
ikon ilyen feliratok voltak olvas-
hatók: "Bocsássák szabadon a bör-
tönbe vetett hazafiakat!* — "Aka-
dályozzuk meg Jacques Duclos, 
Étienne Fajon, Francois Billoux és 
Raymond Guyet mentelmi jogának 
felfüggesztését!* — "Vessenek vé-
get a szabad gondolat üldözésé-
nek!* — "Szabadságot Henri Mar-
tin-nak!* 

A rendőrség soha nem tapasz-
talt erővel jelpnt meg az utcákon. 
A mellékutcákban rendőrökkel 
megtelt teherautók voltak láthatók. 
Amikor a menet órákkal később a 
Nation-térre érkezett, a reakciós-
fasiszta Laniel-kormány rendőr-
pribékei provokálni kezdték a tö-
meget. Belekötöttek a menet vé-

gén haladó északafrikaiak csoport-
jába és oknélkül gumibotot hasz-
náltak. — A felháborodott párizsi 
dolgozók közül számosan siettek 
az inzultált északafraikaiak testi 
épségének védelmére. A rendőrök 
fegyverüket használták. Számos 
lövés dördült el. Pillanatok alatt 
cendőrgolyók-találta sebesültek he-
vertek az úttesten. 

• 
A július 14-i francia nemzeti ün-

nepen a békésen felvonuló dolgo-
zók ellen intézett rendőrségi pro-
vokációnak 7 halálos áldozata volt 
és a felvonulók közül több mint 
százan sebesültek meg. 

A szerda reggeli reakciós lapok 
és különösen a "Aurore* és a "Fi-
garo* cikkeiből — amelyek a Fran-
cia Kommunista Párt és általában 
a demokratikus mozgalom elleni 
további megtorló intézkedésekre 
uszítanak — világosan kitűnik, 
hogy a provokációt előre megfon-
tolt szándékkal követték el, a fran-
cia feakció így akarta megfélem-
líteni a közvéleményt, különös te-
kintettel arra, hogy a vádtanács 
július 16-án hoz majd döntést a 
bebörtönzött hazafiak ügyében. 

A "l'Humanité* mindenekelőtt 
rámutat a július 14-i tüntetés 
nagyszabású voltára, majd hang-
súlyozza, hogy a munkásosztály-
nak, a népi erők egységfrontjának 
biztosítania kell a szabadságjogok 
megvédését. 

Feszült a helyzet a Szuezi-csatornaövezetben 
Sajtójelentések szerint, miután 

Egyiptom elutasította az angol fél 
szerint július 9-én Izmailiában el-
tűnt angol pilóta visszaadását kö-
vetelő angol ultimátumot, július 
13-án reggel az angol parancsnok-
ság megkezdte fenyegetéseinek be-
váltását, Feszült helyzet alakult 

ki nemcsak Izmailiában, hanem az 
egész Szuezi-csatorna-övezetben. 

Izmailiában és Port-Saidban az 
angolok kihirdették az ostromálla-
potot. Az e városokhoz vezető 
utakat lezárták, a vonatokat, autó-
buszokat és gépkocsikat szigo-
rúan átvizsgálják. 
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M A K S Z I M R A 
A magyarul beszelő színes, siov/et film szegedi bemutató/a elé 

A -Makszimka* című tilm 
Sztanjukovics orosz író azo-

nos című novellája alapján ké-
szült. Sztanjukovics a mult század 
nagy orosz íróinak egyike, aki mint 
a haditengerészet tisztje, körülha-
józta a földet. Művei a tengeré-
szek életét elevenítik meg. 

A mult század hatvanas éveiben 
vagyunk. Az Atlanti Óceán végte-
len hullámain orosz hadihajó — a 
-Vitéz- — ringatózik. Észreveszik, 
hogy a távolban amerikai zászló 
alatt hajó tűnik fel. A -Vitéz* ka-
pitánya arra gyanakszik, hoRy a 
hajó rabszolgákat szállít. Megál-
lásra szólítja fel, de a hajó mene-
külni igyekszik. 

Vihar tör ki, a kalózhajó elme-
nekül. Az elcsendesedett tengeren 
figyelő matróz egy sötét pontot 
vesz észre a távolban. -Ember a 
tenger vizében!* — kiált fel. A 
kapitány kiadja a parancsot: meg 
kell menteni a vízben fuldokló na-
jótöröttet! A fedélzeten álló mat-
rózok izgatottan várják, megmene-
kül-e a hajótörött? 

-Él-é még vájjon?* Ezek az első 
szavak a tengerészek ajkán, ami-
kor meglátják a kimentett hajótö-
röttet, aki nem más, mint egy 
megrémült kis négerfiú. Borza-
lommal szemlélik a fiú hátát, me-
lyen a korbácsolás nyomai látha-
tók. Forró részvét hatja át a mat-
rózokat. 

A gyermeket mély rokonszenv-
vel veszik körül a matrózok. Lucs-
kiai matróz, akit a hajón „elveszel! 
embernek" tartanak, mint morgó 
medve — járja napszámra a ha-
jót, rosszkedvét időnként szeszbe 
fojtja. A gyermekkel való találko-
zás azonban sok jó tulajdonságot 
hoz benne felszínre. Féltő gonddal 
öltözteti, tanítgatja, szinte lesi 
minden gondolatát. A névtelen kis-
fiút Makszimkának nevezi el és 
lassan az orosz nyelvre tanítgatja. 

Makszimka nincs hozzászokva 
a szeretethez. Mindez íelodja 

félelmét és ragaszkodással felel ba-
rátja érzelmeire. A részegeskedés 
helytelen utakra vezette Lucskint. 
Most azonban kis barátja tölti be 
minden idejét és így teljesen abba-
hagyja az ivást. 

A két jóbarátra azonban az el-

válás keserűsége vár. Hadihajón 

polgári utas nem tartózkodhat. A 

kapitány elhatározza, amint Ha- már nem tud. A kalózok mindket-
vannába érkczoek, partra teszik 
Makszimkát. Havannában ugyan-
olyan sors várna a gyermekre, 
mint a kalózhajón. A kapitány ag-
gódik a kis négerfiú sorsáért, ezért 
úgy dönt, hogy majd csak Hon-
kongban teszi partra, ahol az an-
gol kormányzó gondjaira bízhatja. 

A hajó ismét kiköt. Honkongban 
vagyunk, ebben az egzotikus, sok 
érdekességet rejtő városban. Itt 
fájdalmas búcsúzás vár Makszim-
kára és Lucskinra. Az elkeseredett 
matróz elhatározza, hogy még 
utoljára magával viszi szeretett 
kis védencét a városba. Letört 
lelkiállapotát, használja ki a hajó 
irnoka, aki becsalja egy kocsmába. 
A matróz itt vad ivásba kezd. 

1/étes külsejű tengerészek ül-
* * nek áz asztalhoz. Hamar fel-

ismerjük őket. A vad ábrázatú 
tengerészek a -Betsy* kalózhajó 
emberei. Matrózokat verbuválnak 
új hajójukra, melynek csak a neve 
változott, most nem »Betsy«, ha-
nem »Mary«. Lucskin eszméletlen-
ségét felhasználva, ujjlenyomatot 
vesznek róla, mellyel bizonyítani 
tudják, hogy az orosz hozzájuk 
szegődött. Makszimka remegve 
látja a fejleményeket, menekülni 

tőjüket magukkal hurcolják. 
Makszimkából ismét rabszolga 

lesz. Korbács csattog a hátán. A 
- Vitéz *-en közben észreveszik a 
két elválaszthatatlan barát eltűné-
sét. — Éjjel-nappal kutatnak az 
eltűnt matróz és kisfiú után, de 
seholsem találják őket. Már-már 
lemondanak róluk, amikor még 
utolsó kísérletképpen elhatározzak, 
hogy kutatás közben énekelni fog-
nak, remélve, hogy Lucskin fölfi-
gyel az orosz énekszóra. 

Makszimka megismeri kedves 
barátai énekhangját, elszántan be-
veti magát a tengerbe és orosz ba-
rátaihoz úszik. 

A -Vitéz* matrózai megmentik a 
kalózhajóról Lucskint s a két jó-
barát boldogan öleli meg egymást. 
A kapitány most már elhatározza, 
hogy Makszimka véglegesen velük 
marad. — A reggeli sorakozón a 
matrózok között már ott áll a kis 
néger fiúcska fehér matróz egyen-
ruhában az orosz flotta új tenge-
résznövendékeként. A kalandos, 
színes, magyarul beszélő szovjei 
film főszereplője a Berlin elesté-
ből és a Feledhetetlen 1919-ből jól-
ismert Borisz Andrejev és a kis 
Tolja Vevikin, aki a néger fiúcska 
emlékezetes alakját formálja meg. 

Jelenet a »Makszimka« című szovjet filmből 

* Pár t hírek 

Felhívjuk azoknak az alapszer-
vezeteinknek a titkár elvtársait, 
ahol a rendkívüli taggyűlések el-
maradtak, hogy ezen a héten meg 
kel] tartani a rendkívüli taggyű-
lést. 

Csütörtökön: az üzemekben, 
Uzcsk-ben és kerületekben. 

Pénteken: az összes hivatalok-
ban, egyetemen es iskolai párt-
szervezetekben. 

A taggyűlés megtartására Nagy 
Imre és Rákosi elvtársak „beszédé-
ből készüljenek fel a titkár elv-
társak. 

Párt- és tömegszervezeti oszt. 

A Városellátó dolgozói a jobb árúellátásért 
A Szegedi Városellátó Gazdaság 

dolgoréi között számosan vannak 
olyanok, akik a növényápolásban 

a* egyéb munkákban ii 200 
*záralékon felül teljesítik normá-
jukat Csupitn a VároseHá'ó Gaz. 
dasigtó! ebben az évben 650 mé-
termázsa kalarábé, 400 méiermá-
zst kel. 250 métermázsa karfiol, 
400 métermázsa fejeskáposzta, 180 
métermázsa sóska, 280 métermázsa 
ugorka, 210 métermázsa lök, 360 

mé'ermázsu sárgarépa, 160 méier-
mázsa zöldség, 70 métermázsa bor. 
só és 60 métermázsa sárgabarack 
jutotf el a dolgozókhoz. A Város, 
ellátó Gazdaság dolgozóinak szor. 
galnia lényegesen csökkentéit? a 
gazdaság termelvényejnek előállí-
tási köl'ségét. A gazdaság hat el. 
árusító helyéin o piaci árnál 18— 
20 százalékkal olcsóbban vehetik 
meg élelmiszereiket a város dol-
gozói. 

Javul a cukorkák én a fagylalt minősége is 
A kereskedelem és a fogyasz-

tók egyaránt kifogásolták a cu-
korkák minőségit. Panaszolták, 
hogy az ízek egyformák, a töltött 
cukorkáik tölteléke egyhangú. ke. 
vés a választék, s a cukoikák for. 
mája nem szép. 

A cukoricák minőségét mórt je-
lentős?n megjavítják. Az édesipar 
a legnemesebb gyümölcsökből ké-
szíti ezu'án az ízesítő anyagokat, 
s a természetes ízekből készült 
töltelék lényegesen jobb lesz. 

Különleges tottelékü cukorkákat 
is készítenek, megkezdik a oso. 

kóládéval, tejjel, kavamellcl és 
több más anyaggal töltölt cukor, 
kák gyártását. Az édesipar a bel. 
kereskedelmi minisztériummal 
együtt közvéleménykulatásl rendé-
zett a fogyasztók között cs ezek fi. 
gyelembevételével javítják a cu-
korkák minőségét, s hozmaik for-
galomba új cukorkákat. 

A fagyi::® ellen is sok volt az 

idén a panasz: rövidesen megjele-

nik a sárga., őszibarack és csoko. 

ládéfagylalt, s több vanília fagy. 

lakot gyártanak. 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA 

• Július 16 Csütörtök. 
Kossuth rád ó 

5 Falurádió. 5,30 Hírek. 5.45 Reg-
geli zene. .6.50 Torna 6.45 Lapozom 
le. 7 Hanglemezek, 7.45 .Miről írnak 
•íz üzemi lapok 8.05 Énekkar 11,30 
Hsng.zérszófók 13 Hfrek 12.10 Dal 
'•ilc us, 12.3Q Népballadák. 13 Szóra1, 
koziató zetié. 1-1.30 Ériek. 14 13 Gyer-
mekújság, 14,30 Bstyárr 6tök. 15,30 
Höskö temény 16.20 Ehiadáv. 16,35 
.liUaloinmünor 17 Vála.-z külpolitikai 
ktrrlésekre 17.15 Ifjúság hangja. 
I-.43 Bolgár muz.-ika, 17.53 Kü'poli. 
likai bmerleté-. 18 Néphari-ereg 
híradója 19 Hangos upág. 20 Hfrek. 
20.10 Népi zene, 20.30 Zenés Irodalmi 
műsor Zl Könnyfl zene 21.30 C-ch 

I muzsika. 22 Hírek sport. 22.25 
Tiinczer.ekar. 23,12 Hangversenyzene 

'kar. 24 Hírek. 

Petőfl.rádió 1 

6 Nép! kórusok. 6,45 Torna, 7 Tré. 
fás dalok. 7.35 Dalok. 8 20 Dalok éa 
hangszer-szólók, 8.50 Hanglemezek 
9 20 Gyermekrádió. 9.4U Kórusok. 1U 
Hírek 10,10 Könnyfl hangszenzó'ók. 
10.45 Népdalfedolgozáe 15 Úttörő 
mikrofon. 15.20 Zongora. 15 50 Szim-
fór ikus zene. 16.25 Szív küldi. 16.45 
Irodalmi riport. 17 Zenei újság, 17,30 
Előadás. 17.40 Tánczenekar. 18."0 
Szoviet és népi demokratikus híradó. 
19 Hanglemezek. 19,30 Zongora. 19,45 
Sport. 

1953 
JULIUS 

IOOJARASJELENTÉS 
Várható időjárás 

cs .törtök eviiq: Oeli-
detatáni felhokep-
• ödés. eső nélkül. 
Gyenge léqárzmtas 
a nappali hómér-
séklei eme kedik 

Várható hőmér-
sékleti ériékek az 
ország terü'etére 

csütörtökön reggel nyuqáton 11—14, 
másutt 14—17. délben orszáq.zerte 
26-29 fok közölt 

MOZI 
Szábadrág: Makszimka.'. (július 22-ig) 
Vörös Csillag: Máqnás Miska (ma 

utoljára) 
Fáklya: Makszimka (Július 22.ig) 
Az előadásuk a Szabad-ág- es vö-

rös Csillag.mozlban háromnegyed 6 
és 8 órakor, a Fáklya-mozibar- 6 és 
fél 9 kor kezdődnek. A Fák'ya.mozi-
ban a második előadás » Kert-moziban. 

SZÍNHÁZ 
Nyári szüret. 

MUZEUM 
Kzegiedi iparfejlődés,- a. céhektől » 

szocialista iparig- Fejlődéstörtéi.eii ki-
állítás: Móra. Ferenc emlékkiá'líti'; 
Fehértó élővilága kiállítás; hétfő ki 
vé-elévei mindennap 10 órától este 6 
óráig. 

KÖNYVTÁR 
Könyvtári szolgálat rendje a szegedi 

Egyetemi Könyvtárban a nyári szün-
időben : 

Könyvliölcsönzés: Ledder 7 órától 
2 óráig pénteken 12 órától 7 óráig. 

Olvasótermeink a szünidő alatt zár 
va vannak. 

Somogyit Délelőtt 10 órától este 
7-ig (Könyvkölcsönzési délutáL' 2-től 
este fl óráig). 

A Somogyi könyvtár fiókjairak 
nyitvatartási ideje: Petörúelepi (X, 
utca, fiók szerdán, szombaton ec'te 
5—8-ig. Móravárosi fiók (Hálnal.utca) 
kedden, pénteken 5—8-lg. Rókusi fiók 
(Kossuth L. sugárút 71) szerdán pér-
teken 5-7.,ig. Újszegedi 'Kultúrház) 
ftók kedden pénteken este 6—8-ig. 
Aprilik 4. út|a- 12. szerdán pénteken 
este 5—7-ig Part.fiirdő: fiók délelőtt 
11 tői este 7.itg (vasár-nap is.) 
Gorkit könvvtár: KönyvkŐ.csSnzés 

lóHus 15-lg szünetel. 
Járási Könvvtár (Sztálin krt, 54. 

sz.) kölcsönzés felnőtteknek szerda 
kivételével mlnder.' hétköznap d. u 
4 töl este 7 óráig Vasárnap d. e. 
9-12 óráig 

MNDSZ HÍREK 
Ma délutár- 6 órkor a Koesuth Zsu-

zsanna csoport nőnapot,. e Szendnev 
Júlia ceoport 6 óraikor nőnapot tart. 
melyre kérik- az asszonytársak pontos 
megjeleléeét. 

DÉL MAGYARORSZÁG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és (dadót 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged Lenin ti. 11 

Te'efon: 35—33 é» 40—80 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzá: tér 3. 

Telernni 31-lfl és 35—00 

Csongrádmegyei Nyomdaipari 
Vállalat. Szegád 

Felelő* vezetői Vinczo György 

Az üzemi lapok írják 

i-á 

"Harcoljatok úgy, hogy el-
mondhassam a VIT-en: jól 
állunk őrt a béke frontján* 
címmel közöl cikket. 

Péter Jolán DISZ-tagunk egyik 
küldölt less a világif jútágának 
bukaresti nagy béketalálkozóján. 
Péter elvtársnő nagy örömmel vél-
te est a kitüntetést és azóta tgyelr 
szik, hogy jobb munkát végezzen. 
Egyike a gyűrűsfonó legjobb jel. 
vényes" sztahánovistáinak, átlagtel. 
jetitménye legutóbb is 101.1 szú. 
salik volt. Péter elvtársnő lökje-
sen készül a VIT-re, hogy beszá-
moljon üzemünk fiataljainak já-
rudhatatlan békeharcáról és el 
mondja a magyar dolgozók meg. 
szépült életét. 

— Tudom, milyen nagy felelős-

séget jelent az a kitüntetés, amely-
ben részesültem — mondo'1% — ef 
sösorban is arra ösztönöz, hogy meg 
jobb munkát végezzek mind a ter-
melésben, mind a mozgalmi munka 
területén. Állandóan javítani fo-
gom munkámat, hogy még szebb 
eredményekkel a tarsolyon', bun* 
emelt fővel mehessek el a VIT-re. 
Kérem dolgozó társaimat ts, hrgv 
ők is kövessenek el mindont a terv 
sikeres teljesítése érdekében. FeT 
kozzák békeharcukat, hogy Buka-
restben elmondhassam a világ fia-
taljainak: a Szegedi Textilművek 
dolgozói jól állnak őrt a béke-
frontján, odaadó lelkesedéssel > i* 
ragaszkodással kövelik pártunkat 
és kormányunkat a szocializmus 
építésében. 

"Vállalásom teljesítésével a 
VIT sikeréért* című írása. 

üzemünk lfjii munkásaival együtt 
magam is felajánlás: tettem a má-
sodik nrg»é«'-vre. Yiil a tam, hogy 
kifogásta'an minőség mellett máso-
dik negyedévi vetéstervemet 120 
százalékra trtjesí/em 

A vá a>ztág tisjctel"<ére ég a bu-
dapesti békevilágtanács ülésére in 
dttutt munkaverseny nag.v lendüle-
tet adott számomra, mert (iicltam 
azt, hogy minden egyes vetés, amit 
100 százalékon felül teljesítek és a 
száz százalékos minőségi inunk t. 

hozzájárul a békéért vívott harcbog 
Féléves vetéstervemet ezzel a 

ilü'efi-el harminchat nappal a fut" 
táridő főt t t©'j<'»»tc,t®Bii 1 65 s M ' 
Kítlékrfl 

A misodik negyedéves tervlcljegí-
tévém ál jon példaképül a fiatalok 
előtt. Most a IV. Yi'igHjüsági Ta-
lálkozó tiszteletére vállalom, hogy 
harmadik negyedéves vetéstervemet 
15 nappal a határidő előtt tefje»»-
tem, 100 százalékos minőségi mníl-
ka melleit. 

Kosztor Erzsébet 

szövő ifjúmunkás 

Az olasz rendőrség békésen tüntető munkásokat 
támadott meg 

rendőrök könnyfakasztó bombákat 

hajítottak a tüntetők közé és sok 

férf:t és nőt megverték. A munkás-

ság válasza nem késett. Az ILVA 

munkásai egyórás általános sztráj-

kot tartottak. Leállították a mun. 

kát az összes üzemrészekben. Még 

a vaskohó és a kokszoló isi' leállt, 

pedig ezek még a sztrájkok idején 

is működni szoktak. 

Mint ismeretes, június 7.én Piom-

bino 22 ezer választópolgára közül 

15-ezren az Olasz, Kommunista 

Pártra szavaztak. Ezért támadnak 

a tőkések olyan dühödten, a munkás., 

ságnak erre a fellegvárára. 

Róma (MTI). Piombinóban hétfőn 

körülbelül kétezer férfi, nő és gyer. 

tnék votní.t végig a város utcáin, 

követelte a tőkéseik parancsára már 

egy hónapja zárva tarlott vasgyár 

megnyitását- Ez a tüntetés egyben 

tiltakozás volt a vasgyár tulajdono-

sainak az elktn az intézkedése el-

len amely szerint a kétezer elbo-

csátott munkás közül 350.et veszne^ 

vissza a gyárba és a munkások bé_ 

rét felére csökkentik. 

A tüntetés alatt rendőrökkel és 

csendőrökkel megrakott gépkocsik 

rohanták meg vad szirénázás köze-

p-tte a fegyvertelen tömeget. A 

SPORl 

USZÓ POSTAVERSENY A „SZABADIFJUSAG" SERLEGÉÉRT 

A V T S B és a Társadalmi U«zö Sző. 
vec-ég rendezésében « megyék terú-
tatén lévő Urzodák között- egy időben 
azonos versenyszámokkal úezövetve-
nveket tartanak A legjobb eredményt 
e érő uszoda a ..Szabadlfjú-ág'' ser. 
legét ka-pia. A versenyeket JúUue 19 
én, augusztus 2 án 9-én és 30-ár 
(ttaszesen négy alkalommal) reggel 9 
órái kezdettel az újszegedi verseny-
uszodában (ártják. A nostaveneeny 
céllá az úszósport felJar. dttéee a. szo. 
ciallsta verzenv kialakítása az egyes 
sportolók között, továbbá a sportfej-
lesctési terv az M H K és ra L M H K 

testnevelési rendszer- tömege, próbát-
tatásának biztosítása. Az MHK ver-
senyszámok 100 m női úszás, (szint. 
Idő 1:50), 200 m-ee férfi úszás (sztat-

Szeqedi birkózók sikerei Szentesen 

Szentesen megtartott országos II. és 
III. osztályú birkózó versenyen Döm. 
södl (Sz. Kinizsi) első lett Fiam (Sz. 
Honvéd). Beke (Sz, Petőfi) és Sári 
(Sz. Lokomotív) második helyer; vé-
geztek. 

A Sz. Lokomotív teniszezők 
Kecskeméten 

Vasárnap Kecskeméten az országos 
Lokomotív tenlszcsapat bajnokság 
küzdelmein a Szegedi Lokomotív két 
férfi csapattal vesz részt 

' Birkózó Sparlakiádok 

A Lokomotív pálya torratermében 
vasárnap reggel 8 órai kezdettel te-
rületi birkózó Spartakiád - válogató 
versenyt tartanak, 

A Sz, Petőfi sportpályán vasárnap 
déle'őtt 10 órai kezdette! -Petőfi te 
rületi birkózó Spartakiád versenyt 
rendeznek 

idő 3:10) LMHK 50 rn.es férfi ú-zas 
(szintidő 50), ós 50 m-es r.ő: u«zaí. 
A versenytávot teá-zésszermü úszás, 
nemben folyamatosan keh leúszni. 
Minden versenyző, aki a távot véglg-
uszta egy pontot kap. Aki a szint-
időt elérte, további egy portot kap. 
A versenyen azok vehetnek részt, ak'k 
még nem minöeitett sportköri tagok 
és akik az MHK és LMHK próbák <te 
a vizjjártaeségl vizsgák letételére Je-
lentkeztek Nem vehetnek ré6zt. azok 
a versei vzők, a'kik a harmadosztályú, 
vagv ennél jobb szintidőket, bártüely 
úszásnemben év versenyszámban ko-
rábba:- már e'érték. A 200 méter 
leúszása egyben vizijártaesági vuega 
elvégzését is Jelenti. Nevezni a hey-
színen lehet. 

Sz. Lokomotív 11—Szentesi Honvéd 
labdaruqo mérkőzés 

A Lokomotív fportpálván vasárnap 
délután fél 6 órai kezdettel Sz. Lo-
komotív IT—Szentesi Honvéd megvet 
I. o. bajnoki elmaradt labdarugó 
mérkőzés kerül eorra. 

GYAKORLATTAL vHiány és autogén-
hege«iztcít keresünk azonnali belépés, 
rc. ÉM. 65/8. Segédípari Vál.a'.at, 
ösz utéa 4 ezám 
MUNKAKÖNYVVEL rendelkező mun. 
kasokat epös fizikai munkára, azon-
ralra keresünk. Szegedi' GÖzfürész, 
Felrtítiszeoart 33 szám. 
DÉI.MAGYARORSZAGI Cipőgyár egy 
férfi szakmunkáét és egy cipőipáni 
gépstanco'ót azonnal felvesz. Szeged, 
Moszkvai.krt. 7 süám. 
JŐKARBÁN lévő fehér mé'y: gyermek* 
koc-l e'adA Katona-u 55,b 
NÉGYSZOBÁS komfortos lakás efese-
rélhető egv vagv ké's'ohtés komfór 
to-ért. rirkülönb izet térítéssel. Egy 
vagy két'zobá-, • komfortosat megven-
nék. Dóz-n Gvórgv-u. l'fi.b. fs-t 17, 
KJ UBGARNTTURA, három-t.itőe kö"yv 
szekréry könwekks'. ováiic asztalka, 
tükör, 6tb. eladó. Attila.u. 11 sz, I. 3„ 


