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A komplex-brigád pontosan munkaterv szerint dolgozik. A ter. 

vet mindig egy fontos feladat megoldására készítik elő. Ennek a fel-

adatnak legjobb megoldása érdekében egész sor szervezési és techni-

kai rendszabályt alkalmaznak. A tervet rendszerint rövid időre 

1—2—3 hónapra — állítják össze. Ebben a munkában aktivan közre-

működnek a brigád összes tagjai és a részleg munkásai is. A képen 

M. Bosukov mérnök komplex-brigádja megvitatja a munkatervet. 

fl Szovjetunió népe lelkes gyűléseken tárgyalta 
a Legfelső Tanács ülésszakának eredményeit 

A Szovjetunió minden részéből 

érkeznek jelentések a Szovjetunió 

Legfelső Tanácsa befejeződött 

ülésszakának eredményeivel foglal , 

kozó nagygyűlésekről. 

Nagygyűlések voltak a moszkvai 

..Szcrpi Molot"-üzem valamennyi 

műhelyében. Ennek az élenjáró fő-

városi üzemnek dolgozói ú j mun-

kasikerekkel ünnepelték a Szovjet-

unió Legfelső Tanácsának történel-

mi jelentőségű határozatait. 

Nagy élénkség uralkodik a Lenin 

hegyen, a moszkvai állami egyetem 

új. hatalmas épületének építkezésén. 

A kőművesek, szerelők, betonszere, 

lök, vakolók és a többi munkások 

lelkesen köszöntötték a Szovjetunió 

Legfelső Tanácsa által elfogadott 

törvényeket. 

Széles körben tárgyalják az ülés-

szak munkájának eredményeit Uk-

rajna, Bjeiorusszia. Lettország, 

Uzbekisztán és a többi szövetséges 

köztársaság üzemeiben, gyáraiban 

és kolhozaiban is. A dolgozók min-

denütt elégedettek a Legfelső Ta-

nács fontos döntéseivel. 

Népes gyűlések folynak Üzbe-

kisztán üzemeiben és kolhozaiban. 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsa 

ülésszakának döntéseiben a szov. 

jet emberek milliói országuk nö-

vekvő gazdasági erejének bizony-

ságát, a szovjet állam békeszerető 

politikája megdönthetetlen elveinek 

alátámasztását lát ják. 

NAPIREND 

1951, március 15. csütörtök. 

MOZI 

Szábadság 6, 8: Különös házas-

ság. 

Vörös Csillag 6, 8:^ Tűz és fer-

geteg. 

Fáklya 6, 8: Mese a tűzmadár-

ról. 

A Fáklya Moziban vasárnap dél. 

előtt 9 és 11 órakor filmmatiné. 

Bemutatásra kerül a „Csárdás-

királynő" című film. 

S Z Í N H Á Z 

Az élet hidja 
Csütörtök: „Katona"-bérlet. 

Péntek: „Tolsztoj"-bérlet. 

Szombat: A Magyar-Szovjet Ba-

rátsági Hónap alkalmából „Házas-
ság hozománnyal." Bérletszünet. 

Az előadások kezdete délután 4 és 
este fél 8 árakor. 

TÁJSZ INHÁZ 

Március 15-én, csütörtökön, Ma-

kó: „Aranycsillag", délután 4 és 

este fél 8 órakor. 
# 

IDŐJÁRÁS JELENTÉS: Ma 
jobbára borult idő, holnap felsza-
kadozó felhőzet, sokhelyen eső, 
esetleg zivatar. Mérsékelt, időn-
ként felerősödő déli-délnyugati szél. 
A hőmérséklet főleg nyugaton 
csökken. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
legújabb hadijelentése 

A Koreai Népi Demokratikus Köz-
társaság néphadseregének főpa-
rancsnoksága közli: a néphadsereg 
egységei a kinai önkéntes osztagok, 
kai együtt a front valamennyi sza-
kaszán folytatták harcaikat az el-
lenség ellen. 

Szöul körzetében a néphadsereg 
egységei hétfőn lelőtték az ellenség 
tizenkét repülőgépét. 

A nyugati partvidéken a partvé-

delmi osztagok március 13-án le-

lőnék az ellenség egy repülőgépéi. 

EGY NAP országokon át 

kel komoly 
Emiatt egymást 

N y u g a t - N é m e t o r s z á g , 
n a k a megszálló amerikai csapatok 
parancsnoka megengedte, hogy „iln. 
á ' ló" külügyminisztériumot azervez-
zen. Ezt Adenaiirr azzal jelentette 
be a bábkormánynak, liogy ő lesz 
a külügyminiszter. 

F i n n o r s z á g b a n a szociál-
demokraták szövetkezése a tőkések-

clkcseredésl okozott, 
érik a munkabe-

szüntetések. Legutóbb a jégtörő ha-
jók legénysége kezdett tiltakozó 
szlrájkot, amely eddig 35 hajóra 
terjedi ki. 

Mexikóban négyezer bányász 
tüntető menete vezette bc a sztráj-
kot. A tüntetők hosszú menetben 
vonultak végig Mexikó-Cilyn. A 
lakosság virágesövel fogadia a fel-
vonuló sztrájkolókat. 

P n r t n r l k ó h a n ötezer cukor-
ipari dolgozó kezdett bérkövrtelö 
sztrájkot. 

C h i l é b e n 17 ezer bányász 
hngyla abba a munkát, hogy fi-
gyelmeztesse a tőkéseket a bányá-
szok nagy nyomorára. 

Amerikában változatlanul 
larl a 70 ezer textilmunkás sztrájk-
ja, amit a hatóságok a legkülön-
bözőbb fenyegetésekkel sem tudtak 
elnyomni. 

U j - Z e c l a n d b a n közel egy 

hónapja larl a dokkmunkások álta-

lános sztrájkja. 

P r á g á b a n nagy felháborodást 
keltett az a hír, hogy Berlinguert, a 
Nemzetközi Diákszövetség főtitká-
rát, aki meghívásra Parisba uta-
zóit, a repülőtéren letartóztatták, A 
vendég főtitkárt megmotozták, sze-
mélyes használati tárgyaitól meg-
fosztották és lecsukták, majd — 
minden indokolás nélkül kiutasítot-
ták Franciaországból. 

Detroitban olyan nagyará-
nyú békemozgalom kezdődött, ami-
lyenhez hasonló még nem volt az 
USA-ban. Röpiratot terjesztenek a 
békehírek „munka és béke" felírás-
sal. Ebben követelik az amerikai 
csapatok kivonását Koreából és az 
öthatalmi konferencia összehívását, 
Chicagóban is megalakult a béke-
bizottság, amely az amerikai hábo-

rús költségvetés ellen indított szé-
leskörű harcol. 

N o r v é g i á b a n Nyugat-Né-
metország felfegyverzése elleni til-
takozásul és német háborús bűnö-
sük azabadonbocaátása miatt ren-
deztek nagygyűlést Oszlóban. A 
nagygyűlésen Svere Leherg nemzet-
gyűlési képviselő hivta fel béke-
harcra a norvég népet. 

A n g l i á b a n komoly gazdasági 
válságot okozott az ipar háborús 
termelésre való átállítása, amire a 
Pravda külpolitikai szemleírója 
részletcsen rámulal. Angol hivata-
los körökben beismerik, hogy az 
ország komoly gazdasági nehézsé-
gekkel küzd, de okát csak az ipari 
nyersanyag- és szénhiánnyal ma-
gyarázzák. 

Olaszországban annak hí-
rére, hogy az olasz parlament meg. 
szavazta a háborús költségvetést, a 
toscanai bányászok is sztrájkba 
léplek, Utána a munkanélküliek 
mozdullak meg. Róma környékén 
súlyos összetűzések voltak, a mun-
kanélkülieket a rendőrök többízben 
megpróbálták szétoszlatni. Több 
tüntetőt letartóztattak. Beveneventú 
város központján mintegy ötezer 
munkanélküli rendezett tüntető fel-
vonulást, hogy kierőszakolja a köz-
munkák megindítását. 

A S Z E G E D I Kossuth Zsuzsan-
na Állami Ápolónőképző Szakiskola 
kétéves szaktanfolyamot indít, 
melyre a kérvények beadásának ha-
táridejét meghosszabbílolla március 
25-ig. A felvételre jelentkezők kér-
vényeiket és irataikat sürgősen ad-
ják be az iskola vezetőséginek, 
Szeged, Kálvária.ulca 1. szám 
alatt. 

K Ö Z E L T Í Z E Z E R FOR INTOT 
ruháztak be a napokban az ujsze-
gedi Ládagyárban. A kultúrtermet 
kibővítettél;, ú j színpadot építettek 
és függönyöket vásároltak. Az üze-
mi konyha részérc nagyobb menyi-
nyiségű lányért, kanalat, a konyha-
személyzetnek fehér köpenyeket, a 
szabadban dolgozó férfiaknak pe-
dig esőiköpenyeket vásárollak. 

A DESZKI községi tanács tagjai 
a tömegszervezetek népnevelőivel 
összefogva állandó felvilágosító 
munkát folytatnak a terménybe-
gyiijtés sikeres végrehajtásáért. En-
nek eredményeképpen a mult Hé-
ten a begyűjtési előirányzat 15 szá-
zalékkal emelkedett. A tszcs felfej-
lesztése érdekében is nagyméretű 
felvilágosító munkál folytatnak. A 
község lakosságának 92 százaléka 
már termelőszövetkezeti tag. 

I)R. SÖTÉR ISTVÁN elvtárs, 

egyetemi tanár, megyei tanácstag 

a megyei oktatási állandó bizott-

ság elnöke március havi fogadó, 

óráit a megye dolgozói számára 

Szegeden a móravárosi általános 

iskolában tartja pénteken, 16-án 

és 23-án délelőtt fél 11-töl fél 12 

óráig. 

A szovjet művészek az egész néppel együtt résztvesznek a 
kommunizmus építéséért vívott harcban. Műveiken keresztül mozgó-

sítják a legszélesebb dolgozó tömegeket a nagy sztálini természet-

átalakító terv, a nagy hidrotechnikai és csatornaépitkezések sikeres 

megvalósítására. Képünk Korackij festőművész 

örökre termékennyé tesszük" cimü plakátja. 

„A kolhozföldeket 

A munkaeríiioborzás keretében igen előnyös 
Hzerzödések köthetők a Betonútépítő 

Vállalattal 

Újabb szegedi toborzottak indultak el új munkahelyükre 

BÉKEMOZGAWM 
LIBANONBAN 

Libanon több városában tiltako-

zó gyűlések zajlottak le, amelye-

ken a résztvevők követelték a há-

borús propaganda megszüntetését. 

Egyúttal szigorú megtorlást köve-

teltek az iizérek ellen. 

TILTAKOZÁS 
a KOMMUNISTÁK ELNYOMÁSA 

ELLEN 

Argentínában a rendőrség letar-

tóztatta Inocenlió Armaninit, a 

Kommunista Párt buenos-airesi te. 

riileti t itkárát és feleségét. A bue-

nos-airesi pártszervezet tiltakozó 

táviratot küldött a belügyminisz-

terhez és követelte Armaniní és a 

még letartóztatásban levő 22 kom-

Imunista azonnali szabadlábra-

Ihelyezését. 

A RÁDIÓ MAI-MüSORA 

MÁRCIUS 15, CSÜTÖRTÖK 

Kossuth.rádió 

7 Zenés ébresztő. 8.30 Sziv kül-

di szívnek. 9. Egy falu — egy nó-

ta. 9.45 Hanglemezek. 10.45 Liszt: 

Mefisztó-keringö. 11 A szabadság 

versei. 12.25 48-as szines muzsi-

ka. 13 Hegedű és zongora. 13.80 

Hangos Újság. 14.10 A rádió gyer. 

mekujság műsora. 14.45 Zenés egy-

veleg. 15.30 1848-ik évben. . . 16.30 

Rádiózenekar műsorából. 17 Ifjú-

sági rádió műsora. 17.35 Rádiójá-

ték. 19 Márciusi örökség. 20.20 

Tiéd vagyok, tied hazám! (Petőfi 

hazafiasága). 22.15 Tánczene. 23.15 

Magyar-Szovjet Barátság Hónapja 

Csajkovszkij I I I . szimfóniája. 

Petőfi-rádió 

8 Magyar népdalok. 8.30 Szóra-

koztató magyar muzsika. 9.20 Is. 

koláaok rádiója. 10 Hanglemezek. 

10.15 Elbeszélés. 10.50 Liszt és 

Bartók műveiből. 11.30 Operett-

előadás. 14 Budapest hangverseny-

termeiből. 15 Tánczene. 15.15 Báthy 

Anna énekel zongorakísérettel. 

15.45 Könnyű muzsika. 16.40 Sziv 

küldi szívnek. 17 Felolvasás. 17.50 

Sporthangképek. 18.40 Bor Kálmán 

zenekara játszik, Dobay Livia éne-

kel. 19.35 Tánczene. 19.55 Bánk 

bán közvetítése az Operából. 

Lapunk tegnapi számában már 
hírülndtuk, hogy újabb munkáso-
kat loboroznak Szegeden, mégpe-
dig mostmár ipari üzembe, a Be-
tonépítő Vállalat részére. A most 
toborzottak egy része a Dunai Vas-
mű építéséhez kerül, másik része 
pedig Hernádnémetiben jut munká-
hoz. 

Egyre több dolgozó látja he a 
szervezett munkaerőtoborzás hatal-
mas jelentőségét. Két nappal ez-
előtt 40, tegnapelőtt 24, tegnap pe-
dig 20 dolgozó indult cl Szegedről 
új munkahelyére. Nagyfontosságú 
azonban nz is, hogy a toborzottak 
igen előnyös feltételek mellett köt-
hetnek szerződést a Betonútépítő 
Vállalat kiküldöttével. A vállalat a 
jelentkezők részére megfelelő la-
kást, Agyat, szalmazsákot, lepedőt. 

pokrócot, napi háromszori meleg 
étkezést biztosit. Biztosítja a mun-
kavállalónak a munkahelyre való 
utazását, valamint azt is. hogy a 
dolgozók a vállalat költségén négy-
hetenkint egyszer hazautazhassa-
nak. Aki hetenként akar hazautaz-
ni, annak a vállalat filléres munkás 
hetijegyet biztosit. Ezenkívül a 
szerződéskötés alkalmával a dolgo-
zók jutalomban részesülnek. Aki 
félévre köt szerződést 100, aki pe-
dig egyéves szerződéssel válla! ál-
lást 200 forint pénzjutalmat kap. 

Aki érdeklődni akar a munka 
egyéb feliéielei iránt, bő felvilágo-
sítást kap a Munkaerőlarlalékok 
Hivatalában (Marx-tér 20), egyrészt 
a hivatal tisztviselőitől, másrészt 
pedig a vállalat jelenlévő loborzó-
jétót. 

MNDSZ-H1REK 
Az MNDSZ Kossuth Zsuzsa és 

ujszegedi csoportja csütörtökön, 
15-én délután 6 órakor nőnapot, 
üzemi és kul túrfelelősöknek pedig 
5 órakor értekezletet tart. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A Háztartási Alkalmazottak 
Szakszervezete értesíti tagjait, 
hogy csütörtökön. 15-én délután 6 
órai kezdettel gyűlést tart, 

CSAJKOVSZKIJ 
rendkívül népszerű zeneköltő a 
Szovjetunióban. Mindenütt találkoz-
ni nevével és müveivel, operában, 
kolhozklubokban, rádióban, üzemek 
kultúrotlhonaiban egyaránt. A 
sztálini korszak boldog nemzedéke 
Csajkovszkijban nemzeti büszkesé-
gét, nagy klasszikusát becsüli. 
Sztálin elvlárs egy fontos nyilat-
kozatában a nagy orosz haladó 
kultúra legkiválóbb képviselői kö-
zölt említette ncvél, Művészetének 
magas eszmeiségéi realista tartal-
ma, mély hasafisága, népi, nemzeti 
jellege, valamint zenei alkotásainak 
tökéletessége az e'gész haladó em-
beriséghez közelálló, közérthető, 
megbecsült zeneszerzővé avatják, 

A Gorkij-könyvtár a „Horizont" 
lemczanyagár.ak felhasználásával a 
Magifar-Szovjet Barátság Hónapja 
műsorában Csajkovszkij emlékestet 
rendezett. Csajkovszkij életéről és 
művészetéről Király József egyete-
mi gyakornok tarlóit ismertetést, 
majd lemezekről néhány szép, köz-
kedvelt Csajkovszkij-müvet mutat-
lak be: az 1812.nyitányl. a dalla-
mos „Olasz oapricciót" és részlete-
kel az „Anyigin" operából, kiváló 
szovjet előadóművészek tolmácsolá-
sában. 

Talajjavító komplex* 
brigádok alakulnak 

A Talajjavító Vállalat újszeged! 

intézetében Bács-Kiskun, Békés, 

Szolnok és Csongrád megyék meg-

hívott mezőgazdasági szakemberei, 

termelőcsoport vezetői fontos érte. 

kezeltet tartottak a talajjavítás 

kérdéseiről. Körösi József, a föld-

müvelésügyi minisztérium főosztá-

lyának vezetője részletesen ismertet-

te a négy megye talajösszetételét 

és a közvetlen talajjavitási mun . 

kálatok előtt álló területeket. Gel-

lért Gábor a Talajjavító Vállalat 

igazgatója javaslatára az értekez-

let elhatározta, hogy a talajjavi-

tási tervek fokozottabb végvehaj. 

tása érdekében megyénként kom-

plex-brigádokat alakítanak a ter-

melőcsoportok. az állami gazdasá. 

gok. a laboratórium egy tagjának 

és a tanács egy funkcionáriusának 

részvételével. Még számos referá-

tum és hozzászólás hangzott el, 

utána pedig a vendégek megtekin-

tették a laboratóriumot. 

Sz. Honvéd—Salg. Tárna NB l-es mérkőzés 

vasárnap Szegeden 

a bajnoki A Magyar-Szovjet Barátsági Hó-

nap második hetének legkima-

gaslóbb sporteseménye Szegeden az 

Sz. Honvéd—Salgótarjáni Bányász 

NB I.es labdarugó mérkőzés fél 4 

órakor a Vasutas-stadonban. Előt-

te fél 2-kor a Szegedi Lokomotív 

játssza NB Il-es mérkőzését a K. 

Tűzálló (Kerámia) ellen. A Vas. 

utas-stadionban rendezik meg a 

sakkmegfejtési versenyt is Szeged 

város bajnokságáért. Vasárnap már 

megkezdődnek az egész Csongrád 

megye területén a megyei labda-

rugó bajnokságok is. 

Az Sz. Petőfi vasárnap Diós-

győrben a Di. Vasas ellen küzd NB 

A SZEGEDI AUTÓJAVÍTÓ AV. 
dolgozói lelkesen készülnek felsza-
badii'ásniik H-ik évfordulójának 
megünneplésére és ezért eddig az 
iizem dolgozóinak 85 százaléka tett 
crlékes felajánlást. 

A VÍZÉPÍTŐ VÁLLALAT AZ 
első negyedévi beruházásokból a 
közelmúltban építette fel kultúr-
termét, ahol tág lehetőség nyílik a 

l-es mérkőzés keretében 

pontokért, 

A mai edzőmérkőzések 

Az Sz. Honvéd az Sz. Dózsa el. 

len játszik edzőmérkőzést ma dél-

után fél 4-kor a felsővárosi pá-

lyán. 

Az Sz. Petőfi ma fél 4-kor edző-

mérkőzést játszik az Sz. Lokomo-

t iwa l az újszegedi Sz. Petőfi-pá-

lyán. 

Szovjet ' irkózóválogatott 

m a érekezik Budapestre 

A 24 tagu szovjet válogatott bir . 

kózócsapat szerdán este utazott el 

Prágából Budapestre, ahová ma 

reggel 8 órakor érkezik meg. 
i i • — 
d é l m a o y a r o r s z A g 

po'lflkai noDilap. 
Felelelói izerkeiztó éi klódé: 

ZOMBORI jANOS 
Izeiket'M: 

BODAY PAL 
Szerkeszfálég - Szegőd, lenin-u 11. Vízépítő dolgozóinak a tanulásra, T.,.fon, ^ él 30.03 _ fIwUi,Mrtg, 

szórakozásra egyaránt. A napok. telefon s tél sv-Jí. 
ban alakult három sportszakosz 
tály. A beruházásokból beszereztek 
ping-pong-, sakk- és futballfelsze-
relést is, 

Kiadóhivatal: Szeged, lenln-g, t. 
telefon: 31-U ét 3S-00 

Délmagyarorazég Nyomda, Szeged. 
Feleiéi vezetó : Priikln Sándor. 


