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Vasárnap
már "korán reggel "hangos
élénkség
uralkodott Nagyszeged
valamennyi községében
és
tanyaközpontjában. Dolgozó parasztok
jöttek gyalogosan,kocsücon
egy.
aránt a községékbe,
hogy résztvegyenek
a Magyar
Dolgozók Pártja irányításával
a DÉFOSZ
áltaJl rendezett
falunapokon, Nagyszöged
területén
35
helyen
rendezlek
falunapot,
hogy a dolgozó parasztság
széles rétegei
előtt
ismertessék és beszéljék meg azt a
nagyjelentőségű
versenyfelhívást,
amelyet Kunszentmárton,
Doboz,
Váck'mijfalu és Kunágoia
község dolgozó
parasztsága
bocsátott
ki a terménybegyüjtés
fontos
munkájának
sikeres
és
gyors lebonyolítása
érdekében, A. dolgozó
parasztsággál
együtt ünnepeltek a munkás-paraszt, szövet ség, jegyében
a
gépállomások
dolgozói
is.
A falunapok keretiben megrendezett nagygyűlések minden ü t t lelkes érdeklődés közepette
zajlottak le. A gyűléseken mindenütt igen nagy számban jelentek meg a dolgozó parasztasszonyok is és az EPOSz fiataljai. A legtöbb helyen zöldággal, virágokkal, Sztálin
és
Rákosi elvtárs képével, az M D P
buza' s.lászos, vőröscsillagoü lobogójával díszítették fel a szövetkezet raktárépületét.
Barna csomagolópapír boritotta még vasárnap reggel
líiitemwfoxifanyán
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a volt Cékns-féle kiszerelt malom
bejárata feletti u j táblát. A csomagolópapír a falúnap ünnepsége
keretében hullott le, hogy a
megjelentek nagy lelkesedése
közben váljék láthatóvá a felirat: íPöldmüvesszövetkezet gabonaxrvü jt őtelepe«.
Az'EroSz-zenekar indulói tették ünnepélvessé a leleplezés
hangulatát, de különösen akkor
fokozódott a hangulat, amikor
Kispéter János há.romlioldas kisparaszt a község nevél>en megígérte. hogy a terménybegvüjtést 100 százalékra teljesiti. Fábián Márk tizholdas dolgozó! paraszt pedig nyomban saját nevében megígérte, hogv minden gabonafeleslegét felajánlja, ami
előreláthatóan legalább három
mázsát jelenf.
A kisiernplomtanyal ünnepségen résztvettek a, dorozsmai gépállomás dolgozói is. Az ünnepség előtt Márta Ferenc földjén
tartottak tárcsa bemutatót.
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nagy tapssal adták hozzájárulásukat Tanács András felszólalásához, aki a "községf hevében fogadta el a versenykihívást és
egyben még külön terménybegyüjtési
vérsenyge hívta
fel
Nagyszeged dolgozó parasztságát." Szögi István 14 holdas
gazda kijelentette, hogy 200 százafékban teljesíti a terménybegyüjtést A teremben szinte
izzó hangulat uralkodott el egy.
szerre és versengve hangzottak
el az ujabb felajánlások.
— "fin Vállalom, hogy 250 százalékban teljesítem — kiáltotta
Józsa Sándor kisparaszt
— Sőt még azon felül is —
szélalt fel Papdi József mintagazda. — Egyenesen a cséplőgéptől visszük bo a gabonát.
Örömmel fogadták Tóth Ferenc elvtárs közigazgatásvezető
bejelentését, aki közölté, hogv
az első három térménybegyfüjtő
külön verseny jutalomban, részesül.

| Deszbert
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a traktorállomás dolgozói feldíszített traktorokkal vonultak az
ünnepség színhelyére, mögöttük
kalásszal, virággal, feliratokkal
díszített lovaskocsik. Kovács János 11 holdas ujgazda, fogadta
itt' el a község nevében a termő nvbogyüjtési versenykihívást,
majd Frányó Pál 21 holdas középparaszt kért szót.
— Csatlakozom a kun szentmfirtoniak által meghirdetett országos versenyhez — mondotta
—, sőt Tieszk dolgozó parasztjait külön versenvra hívom ki.
A terménybegyüjtés érdekében
minden felesleg gabonámat felajánlom.

ünnepségen ls óriási tömegben
gyűltek össze a dolgozó parasz|
Szőr cen
|
tok. Ez alkalommal történt meg
i t t is a szövetkezeti raktár ünnepélves átvétele. Tóth Imro, Szöllő János 11 hokin* ujgazda
a DEFOSz elnöke a község ne. fogadta el a kunszentmártoni
vében csatlakozott a kunszent- versenyfelhívást a község dolmártoniak
versenykihívásához, gozói nevében és egyben megIllés Jenő középparaszt pedig, fogadta, hogy 250 százalékban
aki már tavaly is elöl járt a j tesz eleget" terménybegyiijtési
terménybegyüjtésnél, ezidén is kötelezettségének. Az ünnepség
megfogadta, hogv minden fe- előtt lovashandérium, kerékpávégig
lesleg gabonáját felajánlja. Ha- ros felvonulók mentek
talmas éljenzés forradta a gyű- Szőreg főutcíján és vezették a
lésen Nbisry András ujgazdát, gyűlésre a felvonulókat. Szines
aki
feldíszített tinósszekéren képet nyújtott az EPOSz kilenc
hozta a tömött gabonászsáko- aratópárja is.
kaf, hogy elsőnek vigye be a
szövetkezet u j raktárába.
Kühek.'iázsn

J dIsóklJzooníof! j

Barát Mihály négy és félholdas
ujgazda csatlakozott a versenykülönösen lelkes volt a han- hez a kiihekházi dolgozó pagulat. A pírtház nagytermében rasztság nevében. Kis Gyula 14
hallgatták meg a beszámolóiéit, holdas dolgozó paraszt" pedig

r

Vállaljuk, hogy még augusz.
tus első felében begyűjtőnk hat
vagon-rozsot, két vagon búzát,
150 mázsa zabot és árpát, valam i n t az összes feleslegként mutatkozó magúkat. Vállaljuk, liogy
tervünket 100 százalékra telje,
sitjük és ugyanakkor a legna.
gyobb éberséggel ügyelünk minden gyanús személlyel szemben.
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megfogadta, hogy 350 százalékban tesz eleget kötelezettségének, ugyanakkor külön versenyre is kihívta a község parasztjait.
Deszken, Szöregen és Kübekházán egyébként valamennyien
megjelentek a helyi termelőcsoport tagjai, de hasonlóképpen ott voltak a szövetkezeti
dolgozó parasztok teljes sjjíraban

| Sándorlatuán
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a szövetkezeti és egyéni gazdál— — —— j —•fc.u-u.-.a-'
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a virágdíszbe öltöztetett dobogó
k ö r ü í a j ó termésről beszéltek a
dolgozó parasztok.
— Pontos beszolgáltatásunk
kai igyekszünk segíteni a város
dolgozóit, — mondotta
Börcsök János másfél holdas gaz.
da. — Mindannyian vállaljuk,
hogy a géptől egyenesen a be
gyűjtőhelyre visszük a gabonát
és legalább száz százalékig teljesítjük az előirányzatot
Koszáé

I

dolgozó népe m á r korán reggel
a falu zenekarának muzsikájára
ébredt és ünneplőbe öltözve vo
nult fel a falunap nagygyűlésére. Vidám aratómunkások
és
marokverőlányok nótájától volt
hangos a főtér, ahova bedübörógtela a traktorok is. D u n a i Isiván kilenc holdas gazda fogadta
meg, hogy 180 százalékban teljesili az előirányzatot és ebben
versenyre hívja többi paraszt
társait is.
M á r a korareggeli
érákban
ünnepi hangulat uralkodott

Erről beszéltek, ezt tárgyalták
valamennyien.
— En már be is vittem a
szövetkezetbe nyomban a képtől a gabonámat — mondja a
többieknek Magyar Fereno ötholdas ujgazda. — Gépet, rehát, cipőt kapunk azí ipari munkS soktól, tudnunk kell tehát,
hogy neküna: az a kötelességünk,
biztosítsuk aa ő kenyerüket.
Meg yar Fereno vélem én ye nem
©gytaülálló. í g y beszéltek doí| Tápé
[
gozó parasztjaink mindenütt a
utcáin is. Ünnepi, lelkes hanguhatáiban.
latban zajlott le a nagygyűlés és
| Szctymaion
|
a több! községekhez hasonlóan
itt is hosszan éltették Sztálin
Gera András tizenkét holdas dol- és Rákosi elvtársakát. A község
gozó paraszt igy nyilatkozott:
nevében Török István Jelentet— Nekem is sokkal jobb, ha te be csatlakozásukat a
ternyomban a cséplőgéptől viszem
versenyhez.
a gabonát, mert akkor nem ménybegyüjtcsi
apad, nem szárad meg nálam. Terhes János ujgazda pedig azt
Ha előbb bevinném magamhoz ígérte meg, hogy minden felesa hombárba, akkor holnap már leges gabonáját beadja, ugyan,
nem tudnám kimérni ugyanazt akkor egyéni versenyre hívta td
a sulymennyfiságet.
dolgozó paraszt.társait.
Gera András volt egyébként,
akt a vasárnapi nagygyűlésen
Cssn/elés
felajánlotta, hegy minden gabonafeleslegét a teiménybegyfü j- is ünneplőbe öltözött paraszttés céljaira fordítja. Kosa Imre
négy holdas mintagarda ugyan- emberek, asszonyok, fiatalok és
akkor a kőZ3ég nevében csatla- öregek tarka sokasága gyülekekozott a kunszentmártoniak ál- zett az M D P székltózában. Alig
tal kezdeményezett terménybe- fejeződött be a terménybegyüjgyűjtési versenyhet.
I
t é s versenyről szóló "előadás,
A sZatymazi gyűlés keretében itt ís, ott Js hallani lehetett:
hirdette ki Sarnyai Fereno elv— Elfogadjuk!
Teljesítjük!
társ, a DfiFOSs megyei titkára, Mi sem leszünk
rosszabbak
hogy a két legjobban tanuló
m i n t a kunszentmártoniakt
mezőgazdasági iskolás:
Kapás
Az elejtett szavakat Tisócziii
Pál és Fehér Fereno — mindketten ujsnzdaesalád gyermekei Sándor mintagazda foglalta ősz— G00—C00 forintot
kapnak sze felszőlaíá-sában:
szorgalmas tanulmányi eredmé— Elfogadom Kimsvenímárnyükért. Szatytnazon egyébként ton dolgozó parasztjainak terra-Sr kora reggelt® kezdv® a m é n y be oy ü j f Ari versenykihíváMagyar-Szovjet Társaság hang- sát, m i n d a m a g a m ,
mind
szórón keresztül adott egész,
Csengele dolgozó parasztságánapos műsort.
nak nevében. Terménybegyüjtési kótelezettségemneOú
500
Baiéatyán
százalékban eleget teszek *és
a füldmüvesszövetkezet helyisé- elcsépelt gabonámat egyenesen
gét® mintegy háromkilométe- a szövetkezet raktárába szálli
res útszakaszon vonultak fel a töm.
feldís'zitett kocsik és kerékpárok
— Elfogadom a kihívást, —
az erdőközi iskola mellé.
szólalt fel n y o m b a n Hegedűs
— Az ez évi 'terménybegyűjtés Sándor kisparaszt viharos taps
sikeréért mi Balástya dolgozó
parasztjai
is
bekapcsolódunk és éljenzés közepette. Nemebbe az országos méretű ver- csak elfogadom, de 000 szásenybe — mondotta harsány zalékban akarok ele e! is tenni
har.gon a jelenlevők helyeslése
mellélt Bozó Fereno ujgazda a
Ujszeniicáiton
gyűlés keretében. — Külön versenyre hivjuk Csengéié, Kiste- Nováki Nándor fogadia el a
lek és Sövényháza dolgozó pa- versenykihívást a do!go.:ő pa
rasztságát.
rasztság nevében, Hegyközi Pú-

ter pedig 150 százalékos t u j j
teljesítményt ajánlott l e l .
Zioffltón
Gábor József tíz holdas dolgozó paraszt jelentette be »
versenyhez v a l ó csatlakozást
a község, illetve saját m a g a
nevében.
Megígérték,
hogy
n y o m b a n a cséplőgéptől súák
litják lm n gabonát-

falunapon mintegy 650 d o l g o d
!ds- és középparaszt vett részt
A község
nevében
Wolford
György elvtárs, u j fö'.dliözj nt»
tátott fogadta el az országosba
gyűjtési versenykihívást. Ugyan*
'akkor a község dolgozó paraszt*
jait is ö hívta ki versenyre él
beszédében ígéretet telt
arra|
hogy termény-begyűjtési kőié'!*
zettségét ötven százalékkal tel*
jesiti fut. Az egésznapos ünnep*
népségét vidám műsoros es'Lljl
záriák le
f-cagyeifeápo n ő n
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lovasbandérium vezette íi fcfc
vonuló, dolgozó p a r a j t
ü n n e p i menetet pedig lelvirrií
gozo't kerélfpárosoJí, biíza'kfls*
resztlel megrakott kocsik, bu*
zakalászos fiuk, lányok zágfc
Iák. be.
— Elfogadjuk a kun3í?nl>
mártoniak ve -en ! i' i á á t —
mondotta az ünnepségen Gáft
gyája A n t a l 20 holdas közéj*
paraszt, de ezenfelül m é g
ls javaslom, hegy h í v j a k k «
lön is versenyre DesZk, S: 5
rteg, Kübeliháza, Ó- és U j s z e a *
iván dolgozó p a r a s z t j a i t
A lelkes helyesléseket a t t j
tudja túlharsogni Bóka keren<i
lerigyelkápolnai dolgozó
T*
raszt szava:
— Vállaljuk, hogy minden
szem fölösleges gabonát
s/obiáltalunk.
Termésünlaöl
egyenest a géptől visszük bo.
As egyber/íjíVt döfgozó
p0*
rasTto* zúgó éljenzése Igazo 7jS^
hogy Bőfta Ferenc
valóbaA
mindannyiuk nevében fett jogardalmat. E* a lelkesedés
jellemző valamennyi nagysznejedi gyűlésre és biztosítja, hogy a*
idei tcrméniibe.'iviu'tís
sikerrel
jár mcijd,
*

A falunapolt dolgozó paraszU
sőga az esti órádban is együtt
maradt és szines kulturmüsorokon veit részt. Szeged leglAtünöbb üzemi
kii'JurcsoportjcA
valamint az ,üzené és kerü'c*
SzIT-csoportok, a szegedi va »
titaszenekar és különböző ének*
karok keresték fel
e:a U.alomniá
műsorukkal a falunak dolgozóit
Igen sok helyen felléptek a he,
lyi kid hírcsoportok
is, különö
sen az EPOSz fiataljai és az U*
tőrök népi tánccsoportjat*

Kedd,

Ez a szerzidés szilárd alapját képezi
az imperialista támadások elhárításának
A bolgár

államlírliaU
üdvözlő
táviratai
a
magyar-bolgár
barátsági
szerződés egyéves
évfordulóján

NIncso Nejcsev, a bolgár népi köztársaság nagy nemzetgyűlése elnökségének elnöke a
kővetkező táviratot intézte Szakasils Árpád elvtárs köztárrárági elnökliöz:
A Magyarország és Bulgária
között megkötött
barátsági,
Sgyültmüködési és kölcsönös
segélynyújtási egyezmény aláírásának első évfordulója alkalmából a bolgár nagy nemzetgyűlés elnöksége és a maj á m ne vében, legőszintébb, legmelegebb Jókívánságaimat fejezem ki. Biztosithatom Elnök
Urat, hogy a szerződés aláírásának első évfordulóján szorosabbak a barátság kötelékei a
kát nép között, amelyek szilárd elhatározottsággal haladjak a szocializmus építésének
ltján ás tevékenyen résztvesz.
lek abban a
küzdelemben,
ímelyet a világ békeszerető
íépei vivnak, élükön a hatalmas Szovjetunióval a
béke
megőrzéséért.

szerződés megkötésével és megvalósításával a magyar éa bc3gár nép megmutatta, hogy szilárdan együtt akax működni a
világ demokratikus
népeivel,
hogy megvalósíthassák a Szovjetitaió-vezette béketábor politikáját, a tartós béke megőrzésére és a népek együttműködésének biztosítása erdekében.
Vnszili Kolarov helyettes miníszterelnök és külügyminiszter
Kállai Gyula elvtárs, külügyminiszterhez az alábbi táviratot
intézte:
A magyar-bolgár barátsági,
együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezmény aláírásának egyéves "évfordulója alkalmából "legőszintébb jókívánságomat fejez ki önnek és a
magyar népnek. Ez a szerződés

megkötése óta eltelt egy év
alatt kiváló eredményeket hofcott á magyar és a bolgár nép
politikai, gazdasági éa kulturális kapcsolatainak megerősítése
terén. Ma éppen ugy, mint egy
évvel ezelőtt ez a szerződés szilárd alapját képezi az imperialista támadások elhárításának és megerősíti mindkét állam függetlenségét és szabadságát. Ez a szerződés jelentős
mértékben hozzájárul annak a
harcnak a sikeréhez, amelyet a
világ demokratikus, imperialistaellenea és békeszerető népei
vivnak, élükön a Szovjetunióval a béke megszilárdítása és
a nemzetközi együttműködés érdekében, az uj háborús uszítók
aknamunkája ellen.

tasHábél 590 hIMMI m Batfapesfre
a VJ£gtf|HSág1 TalÉlfeozfóa
Tízezer küldött hatvan
országot fog képviselni a világ
ifjúságának találkozóján, Budapesten. A z ötszáz angol
küldött augusztus 9-én indul
el Londonból. Az angol küldöttek között lesznek például
az egész ország gépipari ifjúmunkásainak képviselői is. A
diákszervezetek már kijelölték
megbízottaikat.
Jóllehet a
munkáspárt hivatalos vezetősége megtiltotta' a mnkáspárt
tagjainak részvételét a demokratikus ifjúság világszövetségének
munkájában, mégis
a munkáspárt, valamint a
munkás ifjúsági szövetségnek
sok tagja látogat el Budapestre.

1949 julius

a M M néphadsereg
'A néphadsereg az elmúlt hét
folyamin 13 várost szabadított
fel, köztük a Jangce partján
levő Icsang_ és Saszi kikötőket,
továbbá ICiant. A felszabadító
hadsereg kihasználja ezt a győzelmet és Hankautól nyugatra
nagy tömegben özönlik á t a
Jangce folyón. A néphadsereg

19.

eiere

keleti hadoszlopa
felszabadította Csingkiangot és több m i *
várost.
A népi hadsereg egy másik
hadoszlopa dél felé nyomul előre
és Honan tartományban elfog,
lalta a stratégiai " fontosságú
Osangsukai helységet.

G3fCwa!if sfvfárs:
A rislgazi tű^M kakerlilt uj ih

vau szBkságuift

Ünnepélyes
keretek
közt
avatták fel vasárnap a tiszti
tanfolyamot végzett csehszlovák munkásifjalcat. Gottwald
köztársasági elnök ez alkalomból levelet intézett az ú j
hadnagyokhoz,
amelyben
a
többi között ezeket í r j a :
— A tőkés rendszer idején
megalázó
szerep
jutott
a
tisztikarnak, amely nern volt
egyéb a kizsákmányoló osztályok szolgájánál. A tiszteket megfosztották a 'szavazati
jogtól és a politikai tevékenység
gyakorlásától.
Az
úgynevezett
politikamentesség ürügyén
a tőkések gerinctelen zsoldosaivá züllesz
tették őket. M a abban t

megtiszteltetésben
részesük
nek, hogy a nép r á j u k bízza
szabadságának,
fiiggaí! onságének és békéjének védelmét)
Az ú j viszonyok Ú1, a dolgot
zó népből kikerült tisztikart
követelnek.
MunkástámaitoSi
küldtek benneteket tiszti tani
folyamra a gyárakból, üze-i
mekből. Ezzel ismét
szerte^
foszlott egy
hazug burzsoá
legenda,
amely
szerint
a
munkásosztályból
kikerüli
risztek bevonása a tisztikaa
színvonalának és teljesítőkéi
*
i
pességének
csökkentéséhéj
vezet.. Ennek
éppen el'enk&j
zője igaz — írja levelében a j
M-öV
r- -

A budapesti találkozón az
angol küldöttség az egymillióVnszili Kolaröv helyettes minyi. fiatalság
követeléseit
niszterelnök és külügyminiszképviseli majd, amelyeket a
ter Dobi István minisztereltavaly Londonban
rendezett
nökhöz az alábbi táriratot inországos
ifjúsági parlament
tézte:
fejezett k i : egyenlő jogokat
A bolgár népi köztársaság
követel az ifjúság számára a
Ps a magyar köztársaság kömunkabérviszonyok
és munltőit megkötött
barátságii
kafeltételek, továbbá a jobb
együttműködési és kölcsönös
életmód tekintetében.
segélynyújtási egyezmény aláE z a találkozó kifejezi a
AFOfIT
kirende'f^ég
írásának egyéves évfordulója
világ ifjúságánalt
körében
alkalmából különös örömmel
állandóan erősödő békeakatolmácsolom az egész bolgár
ratot és képviseli azt a moz»ép, a bolgár kormány és a
galmat, amelynek
célja
az
A főtárgyaláson Ielartózfaiíab két cinkos lantit
magam nevében a legőszintébb
összetartás
fejlesztése
az
eb
IVzVözlcleket és jókívánságokat
A szegedi munkásbirőság hét- nálhatatlanná vált. H O G B ' I C kel Hl
nyomott
népek függetlensé©nnek és a magyar népnek. Az
főn
délelőtt tárgyalta Molnár időben intézkedés nem történüfiigéért és szabadságáéért harelmúlt év bebizonyította, hogy
Károly, a makói ÁFORT 'kiren- akkor a cséplés kellő időben vacoló
ifjúságával.
a szerződés hatásosan hozzádeltség vezetőjének
szabotázs ló megkezdése több helyen kár!
tárult a két nép békepolilikáügyét. Molnár az AFORT ré- szenved. A főtárgyaláson
kél
Júnak, gazdasági együttműköszére kiutalt
mezőgazdasági tanúról ls kiderült, hogy Moldésének és a szocializmus épiüzemanyagból 5300 kilogramct nárral együtt résztvettek a bűnlésének
a megerősítéséhez
eltulajdonított és hogg az anyag cselekményben.
mindkét országban.
Mennyiségik: qr meg
legyen,
Árva Julianna pénztárosnő *
Ezalatt as év alatt a polikönngil, értéktelen anyagokkal és
Sksi, gazdasági és kulturális
Rotterdam dolgozói tűntettek dozva: »Le az atlanti szerző- vízzel vegyítette feL
hivatalos könyvekben a valóságIgyüttmüködés utján a két nép az atlanti szerződés ellen. A déssel!*, »Békét akarunk*.
A
Ezzel az olajat, melynek nagy nak meg nem felelő adatokai
áolgozó tömegei kölcsönösen I város különböző részeiben mun- tüntetőket motoros és lovasrésze
a traktorok üzembeállítá- vezetett be és Perepellca István
megismerték egymást és köz®- káscsoportok jelentek meg az rendőrség támadta meg. Több
segítségére
sánál
ls
használtak volna, hasz- raktáros maga is
iehb jutottak egymáshoz.
A ' u t c á n ilyen jelmondatokat hor- munkást letartóztattak.
volt Molnárnak az olaj tönkrei »
tételében. Az
államügyészség!
Szcrgej Golopasznak hivják.
Bizalommal mennek hozzá a Molnár két tanuját a főtárgyafiatalok, dc még a tapasztalt lás után azonnal letartóztatta,
Először Iszkrinva község faöregek is szívesen hallgatják Molnár Károly ügyében pedig
iusi mulatságán
találkoztam
tanácsait. Másodszor 1949 taI R T A : VIKTOR GORTÁCSEV
vele. A tágas" szobában a harmeghozta az Ítéletet. Szándékos
monikás körül tolongtak a fia. lése. Tudták ezt a parasztok amikor a kolhozról esik a sző: vaszán, Moszkvában találkoz- szabotázscselekedetéért két és
tam Golopaeszal s egészen más
riólok. Szememmel Golopaszt
— Terméseredményeink év- körülmények között, mint az félévi fegyházra és ötévi hlyet*
ól a nem hiába választották
kerestem, de egy pillanatig sem
ről-évre jobbak. 1948-ban a ga- első alkalommal. A mező- és tali és politikai
:olhozel nőkké...
jogvesztésre
jutott eszem!«, hogy a legé— Nagy izgalommal vállal- bona átlagos termése hektáovek, leányok csoportját für. tam felelősségteljes hivatáso- ronkint 20 mázsa volt. Emel- erdőgazdasági kérdések össz- ítélte a mnnkásbirórág.
késszem. Inkább az öreg pa- mat! Számoltam a nehézségek- kednek a szövetkezeti jövedel- vezetőségt tanácskozására jött
rasztokat nézegettem — melyik kel —" S ezek nem ís maradtak mek s a parasztok egyre job- el, a földművelésügyi minisztériumba. Tele volt u j tervájjon a kolhozelnök.
szövetkezetek vekkel, u j sikerek vágyával.
ell — mondja Golopnsz mély, ban élnek. A
Spanyolországban
A legnagyobb meglepetésem- férfias hangján. — Különösen tagjai a mult évben minden
polgárháború
to'yik
Figyeltem őt á tudósok és
re Golopasz a legények közül nehéz volt" az 1946-os, aszá- ledolgozott munkanapra 5 kiló
lépett hozzám. Jól megtermett, lyos év. De nem csüggedtünk kenyeret, 10 kiló zöldséget és íSzakemberek előadásai közben:
A Franco-rendszer gazdasági
vállas, k-tt-szemü legény s ép- egyetlen percre sem! Dolgoz- burgonyát, "7 rubel készpénzt buzgón jegvzett. A szünetekpen a legfiatalabbak közül tunk megfeszített erővel s kaptak" Egy közepes kolhoz- ben felkereste az előadókat s és politikai helyzete tovább ron*
valót...
mélységes bizalommal veze- család évi jövedelme 20—22 tanácsaikat kérte. Azok átad- lott,
állapitja meg Chirstiai
... Golopasz 15 éves volt, tőink iránt — s nem csalód- mázsa gabona, 4—5 tomta zöld- ták neki tudományos tapaszta- Sdenee Monitor madridi tudósílataikat
s
utána'
figyelmesen
ség
és
burgonya,
ezenkívül
10—
mikor kitört a háború, önként tünk! A segítség megjött: ve.
pénzkölcsön, 12 ezer rubel készpénz volt. hallgatták meg Golopasz be- tója. Az aruprikal újságíró szeslentkezett a frontra, s mi- tőmag, gabona,
Nem számítva azokat a termé- számolóját az elért eredmé- rint egész Spanyolország uj polépítkezési anyagokor visszatért
szülőfalujába,
Napról-napra épült, gazdago- nyeket, melyeket magángazda- nyekről.
már számos érdemrend diszi- dott a kolhoz. A közös munká- ságuk pénzben jövedelmezett.
Az egyik szünetben, mikor gárháborút .viv, még ha az arcvotette mellét. Mégis, ez a visz- ból mindenki kivette a részét, Mivel a vetőmagról, a felsze- láttam, hogy egymagában áll- nalak n/nesennek ls térképezve,
szatérés nem volt zavartalanul de nem feledkezett meg senki relésről, a termelési költségek dogál a hatalmas" márvAnvcsax- Franco gyors ütemben veszti beboldog...
sem a kolhozclnök erőfeszi, fedezéséről a szövetkezet gon- nok kellős közepén, odaléptem folyását és még a spanyol ber— Minél közelebb értem a téseiről sem.
doskodik, a jövedelem teljes hozzá s megszólítottam. Felzulumhoz, annál
hevesebben
egészében a személyi kiadá- csillanó szemmel mondta:
zsoa körök is, akik pedig támo— Ugy volt a*, hogy az sokra szolgál.
vert a szivem — meséli Golo— Ebben az évben kolhoz, gatták kormányzatát, ma már elpasz. — Szülőföldemen bizony elnök eljött hozzánk, mindenSzergej Golopasz _ büszkén parasztjaink Sztálin elvtárshoz
nem sokat találtam életben ro- kit meghallgatott, minden baj- mutogatja kolhoza kincseit: a írt levelükben számtalan u j kö- fordulnak tőle. Franeo egyetlen
konaim, barátaim, jóismerőscim ra tudott tanácsot, mindért ne- majorságot, az ns t'űo miihelvt, telezettséget vállaltak. Nagyob- komoly támogatója Spanyolorközül! Hugocsk.im nem tért hézségből tudta a kivezető utat. a raktárakat — de végül hoz- bak ezek a feladatok minden
biztatott,
szágon belül a fallangista párt
vissza a német rabságból... S Ha elcsüggedtünk,
záfűzi:
eddiginél. De teljesíteni fogjuk
a feldúlt házak, porig égett tréfált, mókázott S jókedvre
és a katolikus egyház — Irja.
őket?...
—
Legnagyobb
kincsünk
kolhozépületek szörnyű látvá- derített minket is, u j bizakoMikor elbuesuztunk, egyenes
dást öntött a szivünkbe! — azonban maga az ember. A
nyai
parasztjaink olvanok, hogy derékkal, kéménv léptekkél haGolopas* szive fölött ekkor Igy beszélnek öregek, fiata- mi
még a, hegyeket is ki tudnánk ladt lefelé a széles márvány- IÁPORESO, ZIVATAR
már ott lapult a "Bolsevik Párt lok Golopasz kólhozelnökről.
lépcsőn. Szfnte áradt belőle az
Mérsékelt szél, változó felGolopapz valósággal belepi- mozdítani velük!
vörös tagsági
könyvecskéje.
Golopasz, a kommunista is- erő és akarat s ahogy utána- hőzet, többfelé záporeső és ziSzivét pedig mérhetetlen sze- rul a dicséretbe s szemérmesen
retet dolwgtatta meg, egész lehajtja, a fejét. De büszke meri az embereit, személy sze- néztem, tudtam, hogy mindent vatar. A meleg idő tovább t a r f
teljesítenek, amit megfogadtak.
lényét átjárta népe megbeésü- láng villan ismét a szerűében, rint mindegyiket külön-külön.

Bhlíerdam ís'gszél tüa'díelr
n allaisfl szerződés ellen
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„gafiük tisztikarát
ssza egységbe a Szovjetunió iránti hasés
és a béke ellenségeinek gyűlölete
m o n d o t t a

F a t k a s

M i h á l y

elvtárs

az

u j

tisztek

a v a t á s á n

gére a főtisztek 80, a törzstisztikar
50 százaléka
ler,
olyan tiszt, aki a felszabadulás u t á n létrehozott iskoláiban és tanfoyamokon nyert
el rangját.
— » Természetes, hadser<
günk további számszerű ni
velésével arányosan kell m a i "
növelnünk az ú j tisztek szú
m á t is — foytatta Farkas M.
hály — és ami a legfonto
sabb,
minden
támogatást
meg kell hogy adjunk számukra, hogy
felemelkedhet*
=enek
törzstisztjeink és tábornokaink soraiba.

hadseszámára.
Tanításának folyamokon neveltük
Vasárnap reggel kilenc óra- parancsnoka, engedélyt kér günk
született regünk ú j tisztjeit.
kor a Kossuth Akadémia ha- Farkas Mihály elvtárstól az végrehajtásaként
Ezután arról beszélt Farmeg a Kossuh Akadémia, a
talmas területét már megtöl- avatás megkezdésére.
— Bajtársak! — mondotta törzs- és zászlóaljparancsnoki kas Mihály, hogy m a a hadtötte a hozzátartozók és vendégek tömege.
Az üzemek- Révai vezérőrnagy — , dolgo- tanfolyam, valamint a Petőfi sereg főtisztikarának 65 száEzekben az ú j zaléka a munkás- és dolgozó
ből, a falvakból, akik csak te- zó népünk, Pártunk vezetésé- Akadémia.
hették, eljöttek, hogy
tanúi vel hazánkban eddig soha tisztképző iskolákban és tan-" parasztifjakból áll s az é v v é
tapasztalt
lendülettel
legyenek szaktársaik,
baráta- nem
ik, rokonaik
tiszttéavatásá- építi a szocializmust — ezt a
nak. A díszpáholyban ott lát- szocializmust építő munkást,
juk Kádár János elvtárs, bel- magát a munkát, a termelőügyminisztert,
Kállai
Gyula eszközöket kell megvédene— Az u) szocialista magyaEzután arról beszélt Farkas a hadseregből és csak addig
alárendeltélvtárs_
külügyminisztert, tek. Szeressétek
hazafiság
elvá'aszthatatlam1
Zsofinyecz Mihály elvtárs ne- jeiteket. Fejlesszétek öntuda- Mihály, hogy a munkások és használjuk fel őket, amíg ez.
parasztok számbeli, ú j tisztek
kinevelődnek
és össze van forrva a dicsősége
hézipari
minisztert,
Ratkó tukat a marxizmus-leninizmus dolgozó
Szociallista Szovjetunió és némennyiségi
kérdését
megolmiután
ez
megtörtén,
eltávoú
j
világot
építő
tudományáAnna elvtárs,
népjóléti
mipeinek szeretetével és irántu!/"
dottuk.
Most
a
minőségre
kell
lítjuk
ő
k
e
t
nisztert és Rónai Sándor elv- val, neveljétek őket kemény
való hűséggel. Csak az a j ó ma
tekintenünk.
—
Igaz-e,
hogy
nekünk
ez
Szerettessétek
társ,
külkereskedelmi
mi harcosokká.
gyar hazafi, aki szivből szere'
a
véleményünk
?
— A sztálini haditudomány
nisztert. Itt van Nógrádi Sán. meg velük a szabadságot,
a világ népeinek nagy védelme,
i— Nem, nem igaz!
dor altábornagy, a honvéded- amelyet a Szovjetunió adott elsajátítása csak akkor lesz
zöjét, a hatadás, a béke hataltökéletes,
ha
azt
ú
g
y
elméle— M i nem a régi tiszteket mas és legyőzhetetlen élcsapc
mi miniszter helyettese, Ko- nekünk, szeressétek meg Párvács István elvtárs, az MDP tunkat, amely megtanít ben- tileg, mint gyakorlatilag ma- akarjuk a hadseregből kiszo- tát, a Szovjetuniót. Csak az •*
tesszük. Néphadse- rítani,
hanem a
hadsereg jő magyar hazafi, aki tiszteli é 1
ncgybudapesti
pártbizottságá- nünket, hogyan kell élni a gunkévá
regünknek
olyan
tisztekre tisztikarába befurakodott elnak titkára és « honvédtábor- szabadsággal.
szereti nagy tanitőmeslCrünkct
van szüksége, akik a sztálini
nokok páholyában foglal heaki
Zúgó tapsvihar válaszol be haditudományt nemcsak elmé- lenséget, tekinet nélkül arra Sztálin gcnera'isszimuszt,
hogy régi-e vagy ú j tiszt-e az eredményesen vezeti a népe
'yet Münnich Ferenc és Ba- szédére.
letileg,
de
gyakorlatilag
is
illető. Mi irányt vettünk arra, harcát a tartós békéért, a szalassa
Gyula
rendöráitábor— Éljen a P á r t ! Éljen Rá- mesterien
tudják
kezeni. hogy kialakítsuk néphadsere- badság győzelméért az egész viaagy, a honvéd- és rendőrtá- kosi! Éljen Farkas! — kiáltAmit megtanultak, azt a gya- günk egységes ú j tisztikarát lágon. Ezen az uj szocia'-istf
borneki kar többi
tagjáva j á k és utána lelkesen percekorlatban alkalmazni tudják. és ezt az egységes tisztikar' magyar hazafiságon kell, hogegyütt. Munkások,
fejkendős kig éltetik a n a g y SzovjetUgyanez a heyzet a politi- létre is fogjuk hozni. Ebben felépüljön hadseregünk tiszti
parasztasszonyok, csizmás új- uniót.
az egységes tisztikarban mél karának egysége.
kai munka terüetén is.
gazdák,
honvedek, rendőrök
Majd az ú j tisztek és tiszttó helyet foglalhat el min—
Néhány
szót
szólni
akahelyezkedflek el a közönség helyettesek megfogadják:
— Néphadseregünk tisztikamultjá
rok a régi és ú j tisztek kö- denki, aki szakított
részére fenntartott
tribünön.
— A magyar
köztársasárát
megbonthatatlan
egységbe
agyával,
zötti viszonyról is — foly- val, aki nemcsak
Pontosan féltízkor kemény got az életem árán is megkell. hogy forrassza a szabadsár
tatta beszédét. — Az ellenség hanem szivével is a magyar
vezényszó pattog. Felhangzik védem. Zászlónkat szabadságés béke ellenségei iránt izzó
azt a nézetet terjeszti a had- munkásosztály, dolgozó né
gyűlölet s a kiqltba'atlen gyűa Rákóczi induló. Megérkezik harcos elődeink példáján lelseregben, hogy a régi tiszte- pünk és nagy Pártunk mellé
lölet az imperialista
háborúFarkas Mihály
vezérezredes, kesülve győzelemre viszem.
tud
állni.
ket mi k i akarjuk szorítani
gonosztevők mindenfajta bels<"
honvédelmi miniszter. Ezután
E z u t á n Farkas Mihály elvés
judáspénzer
Révai Kálmán vezérőrnagy, a társ, honvédelmi
miniszter A politika
összefügg a hadiíadománnyai ügynökeivel
megvásárolt kémeivel és kárhonvéd
Kossuth
Akadémia beszél:
— Az egységes tisztikar kiala.
— Es megfordítva: a szocia- tevőivel szemben, mint amily®
kitása semmi körülmények kö- lista, a népi demokratikus ál- a leleplezett aljas Rajk-bands
Htds ersgun't e r ő s , mert igaz i i g y
kei:
zött nem jöhet létre opportu- lamban a katonai tudomány a Minden tisztnek tudnia
védelmére
szerveződik
nista alapon. Helytelen az a né- munkáso-z'ály forradalmi el- hogy népünk külső és belső elgyűlölete nélkü:
zet, hogy a réc$ és az uj tísz. méletének, a marxizmus-leniniz- lenségeinek
— Meleg szeretettel üdvö- azt a nézetet vallják, hogy a
tekből az egységes tisztikar a musnak a terméke. A katonai nem lehet eredményesen megzöllek benneteket abból az al- hadsereg 03 a nép között kíkölcsönös elvi
engedmények tudomány a politikából ered és védeni sem a szabadságot, sem
kalomból — mondotta Farkas nai falat kell húzni, merf alapján a'akulhat csak ki.
annak kell, hogy legyen aláren- a békét.
Mihály elvtára —, hogy erő- egyébként a hadsereg nem
— Néphadseregünk tisztika- delve. Ezt minden lisztnek meg
— A szabadság és a béke elsödő néphadseregünk tisztjei- tudja
feladatát
elvégezni. rát
a
marxizmus-leninizmus kell értenie, mert csak ezen az llenségei
iránti engesztelhetetvé léptetek elő.
Burzsoá
katonai
vezető/; •szellemében kell neve'nünk.
alapon feremlhető meg néphad- len gyűlölet kell tehát, hog>
— Nagy és dicső dolog nép- azért akarnak é3 azért húz
— Az a haditudomány, amit seregünk egységes tisztikara.
eltöltse tisztikarunkat és ez i:
hadseregünk tisztjének lenni! nak a nép és a hadsereg közé tiszt Porunknak és harcosainkcementje kelt, hogy legyen ti-z—
Tisztikarunkat
egységbe
Dolgozó népünk
legdrágább falat, mert ők a hadsereget nak el kell sajátítani, a marxiztikárunk pot'itikai és morális
Tincsét: szabadságának
és nem a nép érdekeinek védel- mus-leninizmus ta'ajiból nő ki. kell, bogy kovácsolja az az uj egységének.
szocialista
hazafiság,
amely
a
a
marxizmus-leninizmus
alkalfüggetlenségének megvédését mére, hanem a kizsákmányo— Néphadseregünk tisztikarát
bízza rátok!
lók, a gyárosok, a bankárok mazását jelenti a katonai stra- nagy politikai és gazdasági át
alakulás eredményeként mind erkölcsi li-ztasága, jellemének
— Apáitok,
édesanyáitok, és földesurak osztályérdekei- tégiában és taktikában. Ezért az
a liszt, aki nem fektet súlyt a erőteljesebben hatja át egész egyenessége és őszintesége kell,
testvéreitek, rokonaitok, akik nek megvédésére, saját népük
marxizmus-leninizmus
elsajátí- dolgozó népünket. Ez a kibon- hogy egységbe forrassza. Csatkizsákmányo
az
üzemekben,
bányákban és más népek
tására, képfelen lesz a sztálini takozó szocialista hazafiság az áz a tiszt képes maradéktalanul
lására
és
leigázására
szerve:
vagy a magyar mezőkön véghaditudományt megérteni és a uj szoc a'ista hazát épitő mun- eleget lenn; a nép iránti köteleseik alkotó munkájukat, biza- zik.
gyakorlatban a'kalmazni.
Fei kásosztáty és dolgozó népüni ségeinek, alá erkölesi'eg tiszta,
lommal és a büszkeség érzé•— A magyar népi demolrrá kell számolni azzal a lényegé- szeretetén és az iránta való tö- akinek lelkiismeretét nem tersével tekintenek
rátok. Azt cia hadseregét
nem hódítá- ben reakciós nézettel, hogy a retlen hűségen épül fel. Ez &•> heli semmi bún a néppel szemvárják tőletek, hogy legyetek sokra, nem a saját és más katonai tudomány
mindentől uj szocialista hazafiság mentes ben, aM a népért, a szabadságméltók
hozzájuk 'és minden népek elnyomatására, henem függetllen és semmi köze a po- minden nacionalizmustól és so- ért él és ha ke'f. a népszabadhelyzetben, de elsősorban vi- ellenkezőleg szeretett dolgozó litikához. A pollilika és a ka. vinizmustól. Ellenkezőleg, en- ság magasztos eszméjéért meg
fonai tudomány között szerves nek az u) szoeia'ista hazafiság- is tud halni.
haros, nehéz időkben egy pil- népünk szabadságának
bizto
lanatra
se inogjatok
meg, sítására és a népek békés és összefüggés van. A burzsoá ka- nak elidegeníthetetlen részei a
— Ez az erkölcsi erő és fis-,
tonai szemlélet a
kapitalista népek megbecsülése, szabadsá- taság kell, hogy az egyik döntő
hanem határozottan
és bát- boldog
együttlétének fejlesz- osztályok ideológiájának és poRÚk és függetlenségük tisztelet- tényezője legyen
tisztikarunk
ran védjétek átliotó munkájú- tésére és megerősítésére szerlitikájának a terméke.
ben tartása.
egységének.
kai, a magyar nép
békéjét, vezi és neveli.
nyugalmát
és boldog, szabad
— H a b á r a m i hadseregünk
éleiét.
kicsi és még nem ís érte el
— Népünk m á r szivébe a békeszerződésben megenge
— Néphadseregünk tisztikarát jesíteni kötelességét
néphadseregünk
hazánkkal tikar erösődő
zárta fiatal, ú j hadsreegün- dett létszámot, mégi3 erős, forrassza széttéphefetten egység- és népünkkel szemben, aki meg- élén állva, megvédi viruló szaket. N a g y
szeretettel, gon- mert igaz ügy
megvédésére be nagy és dicső Pártunk': a Ma- érti a Magyar Dolgozók Pártjá- badságunkat és dicsőséget szedoskodással veszi körül hon- szerveződik és mert hadsere- gyar Dolgozók Pártja és szere- nak történelmi jelentőségét, aki rez a magyar népnek!
védeinket é3 tisztjeinket.
elvtárs Pártunkat szereti és útmutatásait
— Éljen a népi hadsereg! —
günk és dolgozó
népünk kö tett vezérünk, Rákosi
— Csak az- a hadsereg tud zött megbonthatatlan
az egy- iránti hűség és szeretet.
minden Ingadozás nélkül követi. kiáltják ezrek az uj tisztek felé.
— A mi nagy Pártunk forR díszmenet után megfújják az
traradandó győzelmeket arat- ség. Hadseregünk szervezésé— Bajtársak! Dolgozzatok, ta- Akadémia diszkürtjét és a huszni, amely i g a z ügyért harcol nek első pillanatától
kezdve málja szabad és boldog nemSs a néppel össze van forrva,- a magyar dolgozó nép és sze- zetté dolgozó népünket. Pártunk nuljatok és harcoljatok honvéd- méteres árbócon lassan leengeségünk fejlesztéséért ebben
a dik az Akadémia zászlaját. Az
amely a népre, annak lelkes retett vezére, Rákost
Mátyás, harcainak köszönhető, hogy miszellemben és legyetek ti ls épí- avatás véget ért. Az uj tisztek
után
a
dicső
Szovjet
Hadsereg
támogatására építi fel erejét. arra tanított bennünket, hogy
felszabadította hazánkat, népünk tői és szervezői néphadseregünk boldogan keresik meg családBurzsoá hadászok,
katonai a munkásosztály
és n dolgo- rálépett a felemelkedés, a szo- egységes tisztikarának! Annak a
jukat, ismerősök, rokonok, <k
vezetők tagadják
ennek
a zó parasztság
fiaiból
nevet cialista fejlődés útjára. Csak az tisztikarnak, amely tüzön-vizen idegenek is vidáman összeölelfe'fogásnak
helyességét, ö k jünk új tisztikart új hadsere- a tiszt tudja maradéktalanul tel- át követi népünket amely tisz- keznek az Akadémia kertjében

Néphadseregünk salátlfsa ei
<a sztálini haditudomány!

A FárS és Rákosi elvtárs mögött!

EcíW, 1949 jutfoB

AZ ÉPÜLŐ SZEGEDI TEXTILKOMBINÁT
MUNKÁSAI KÖZÖTT,
egy

nappal

Perc veszteség

Petőfi a r,5p

Nezn ezzíinazásct tette azzá,
az
irodalomtörténeiíróli
osztályozása,
de még csak
nem Í3 az, hogy a nép nyelvén szólalt meg. Petőfit manélkül akarnak dolgozni, ujilanak, gépesítenek ga a nép zárta szivébe, ahogy
költőt soha mélyebben szivéa b e tbe
o nnem
o z áfogadott.
si
Alakja
lemeg
igy,
de
mindezeken
felüli
vált,
halálát
soha
el
helyezve a gőmbvasalí. A fátok
ba öntik a betont.)
|
a faanyagot tovább is f c l t u d j á k l 5 1 ^
hiiték
és
változatlan
— Miért nem ön lik a betont használni.
' 8szeretettel és kitartássál egyA tokokba ?r
Megyünk tovább. Rosszul kj.'re
visszavárták.
— Mert a fe is g pas b'efon sígr- égetett, löbbezer alaktalan tégMiért f
(RéXeH rajzok pem érkeztek meg. la tűnik szemünkbe. A szegedi
Mindenre nem elég magya— Ezi mit jelent?
Keramit-téglagyár
készítette. rázat
költeményeinek csoáá— Lemaradást. A zsaluzó* Szerkezeti fal építéséhez nem latoá szépsége és egyszerűséanyagot ntár másutt is fel kel. tudják felhasználni. A gyenge ge. A nép nem irodalmi
és
lene használni. A rafzokra ér,e- téglaminőség ntiatt a téglák jó*
esztétikai szépségek mértékéitően siükség volna, mert nélküle részét Budapestről, Békéscsabái
vel mér
s Petőfi
nagysága
*avar áll be a munkák folyto- ról kell száRitani. Ezért ezer
messze túlnő ezeken,
nosságában. a kombinát terv- tégla áltagosan 90 forint l^l drA.
Petőfi nemcsak költő volt,
rajziának 80 százaléka ledrkc- 'gúbb* {
hanem
harcos is.
Páratlan
zeft már, de azok, amik később
Közben megérkezilí
szépségű, verseiben <* legszékellenének. Az alaprajzok iskés. Sándor
elvtárs, a Gyárépttő
(tok, most késik a felső vasbeton Nemzeti Vállalat igazgátója. ö lesebb tömegek vágyai és tömeg, a a
szerkezeti rajz is. Igáz, mcgsür- adja hírül, azon
igyekeznek, rekvései szólaltait
Igettük, megigérték^a lehető leg- hogrj a Közetjövőben két szállttá nép azt-a Petőfit fogadta sziköltészete
és
gyorsabban leküldik, — mondja sZalaggépet küldjenek a kombi- vébe, akinek
az építésvezető, amint sorrajár- nát építkezéséhez,
a
mdgkömj- küzdelme, élete és halála
juk, * megnézzük az építkezése- nyitve ezzel az emberi munkái. magyar nép szociális és nemket.
forrt
És a kőművesek, ácsok, mér. zeti szabadságharcával

a minisztertanács

határozata

alán

Nem érkezett le a terv, nem végezhetik
Amikor a beszéd nem hátráltatja munkájukat, néhány szót
váltanak egymással a munkások,
itt a szegedi textilkombinát épülő falánál. Ezt teszik az irodában a mérnökök, technikusok és
munkavezetők. Megfontolt kérdések, válaszok. Mindig a munkájukkal kapcsolatos. A megoldásra váró kérdések változóak,
de a tartalma és lényege ugyanaz. önköltségcsökkentés,
főbb
minket. Brigádok versenye. Ez.
A fonóda falát rakják a kőmüvesbrigádok.
Munkáskezek
emelik a téglát, merítik a habarcsot. Egyre magasodik a fal,
— épül a kombinát.

Perc
v e s z t e s é g nélköl

í*

n

költője

as első világháborút
megélik
ző idők s az azt kővető hw
szonöt esztendő
uraival
és
országvesztő
politikájával
szemben. 'A munkásság
kezdeményezésével 191,1 után kde
bontakozó függetlenségi
mos.
gálom az 6 nevét tette jelszavává. Börtőwés
akasztófa
járt aklcor a tiszta és világos
célért, amely leleplezte a Bárdossyák,
KáTlayofc
végzetéé
hazaáruló
politikáját.
Ebbe*
az időben szaválőestel: póíőU
tök a politikai gyűlést, Petőfi
a politikai
szónokoleat.
A
függetlenségi mozgalom az 9
megszólaltatásával
próbált<tf
mozgósítani
a nemzetet, é
fasiszta iga és a hazaárulok
ellen. Petőfi
szavait
idézve,
nyílt lázadás volt a nemzet*
vésztők
ellen. Á
börtönben,
ahová a nemzetet' taszítottál^
nem lehetett
szabad Petőfi
sem, —- az országnak
kelteti
visszanyernie
szabadságát
ahhoz, hogy Petőfi újra meg.
szólalhasson.
'

Gyorsabbá lékel tenni a mun"" «
wvcv")) Uivx-f
—
—sj
—.
#'
kát, ha még jobban megszct*
Petőfi költeményei ma is «a
vczzilk — mondja társa felé
Újítások — gépek nőkók s mások együttes mun- 8 mindörökre eggyé. A nép a új Magyarországért való küs*
kaja valóra váltja m! önkölt- szabadság költőjét és apostofordulva Bálint István kőműves,
Megtudjuk tőle, hogy a* ön- ségcsökkentést. Iga*, késik
fegyverei, A
a lát látta benne és ő mindha- delem ragyogó
ft falatrakó ember nem válaszol
költségcsökkentés eléréséért uj vasbeton szerkezet tervrajza, de lálig valóban az volt.
versek a ItS-as idők zajló ess*
mindjárt. Csak akkor szól, amimunlramódsdcrclcet és 'újításokat mégis elkészül batáridőre a tex ' Petőfi politikai
költészetét menyeinek
és
küzdelmeinek
kor ismét egymásmellé kerüliá vétetnék Jje. Például a (zsalu- tilkombinát.
a hivatalos
propaganda
és sodrában
'
születtek
s m rM
nek.
| [ ii I l i
zó k kalodáit nem szögekkel, haA munkása* akarják, hogy irodalomtanítás
a
múltban kélnek
igázom cicire, hotfl
— Ugy Van... -A kömövesbrl- nem faékekkel rögzjíik. Nagy.
í 71
az utat, amé.
lelsihlcasztotta. Nincs mit cso- megmutassák
gá dóknak össze kell dolgozni, mennyiségű szöget takarítanak f-M legyen.^
San< or
? ldálkozm
rajta. Minden
sora lyet járnunk, „ nagy
költi
hogy egy percet se várjon az
f vádirat, harcbáhwó riadó volt örökül
rinkkaayott.
'egyik a másikra, falrakás lcőzben — válaszol Tóth.
— 'Még jobban ügyelni kell
a minőségi munkára, — szól
Ismét Bálint — PerCiVszteség
nélkül kell biztosítani téglát és
habarcsot a segédmunkásoknak,
hegy a kőművesek szünet nélkül
'4o Ige ihassanak.
!A mpolibm
érkezeit méfj Crigoilj
Jovdőfimsescnkonak.
Igy beszélget Tóth és Bálint H szsvíet lésier&k
fejliüse elválaszlhalallas a B9!se?i& Pár! a mezőgazdasági munkaversenyek híres kezdeményezőjéréti
így beszélget egymással a töblevele a jasikovi gép- és traktor állomásról. Iván
Sackij,
bi munkás, hétfőn délelőtt. A ^s Sztálin, a szavjs! nép mi v s z á r á i i É nsvéti!
himaflovdi gép- és traldoráícmás
brigádvezetője
felbon*
textilkombinát dolgozói: munkáVasárnap délben a fusfonl re- fs beavatkozott. Ezutáa a szov- totta és olvasni kezdte:
sok, mérnökök, technikusok edpülőtéren felhangzott a légierők jet pilóták' hádirepüíéz
dig ls jó munkát végeztek. De
Á
v á l a s z
A fevéS
napjának díszünnepségét
megtudják, hogy még többet is le.
niagas
fec'mi&áva!
•
nyitó harsonasző. A díszemelvé>Kihivástokal szivesen eKü>A kiváló minőségi brigád
ket tenni az épülő texülkomr
nyén a szovjet kormány és a szórakoztatták a közönséget A kitüntetésért hivunlc Verseny- gadjük. Reméljük, hogy jelenbinátért. Ezért akarják kiküszöSzovjetunió Kommunista (bolse- szovjet légierő bemutatóját va- bei benneteket Saokij elvtárs, legi elsőbbségünket nem adbölni munkájukból a veszendővik) Pártjának vezetői foglaltak dászgépek zárták le.
Versenyünk példa lesz sokezer juk k i a kezünkből. Az alábbibe menő pereeket, — mert tudhelyet. Száz tüzérségi
ágya
gépész számára a földművelé- akban m i is ismertetjük veEzután
került
sor
az
ej
1
"erjak, ezzel is az önköltség csökhusz sortüze dördült el és a nyős ók tömeges ugrására. Ami- sünk felvirágoztatásáért íolyó letek tapasztaltainkat.
ken.
»Egész szántóföldünket kél
Szovjetunió himnuszának hang- kor a hatalmas szállítógépek a harcban.
menetben 2.3 munkanap alatt.
jai
közben
30
repülőgép
jelent
repülőtér
fölé
érkeztek,
ajtajai
Had
ismertessem
veletek^
a
Megváltják
meg a verőfényes égbolton. A kinyiltak és egymás után ugrót-, m i tapasztalatainkat.
Brigá- boronálluk meg. A kalászosok
ez önköltségcsökkentést képet vitt.
lak fel a gépekből az ejtőernyő, dunk két mtmkanáp alatt két szántóterületének vetés előtti
tttnJktorisláirrk
Az ünnepség első részében a sok. A színes selyemernyők kl. váltásban végezte el a boro- megművelését
Kevés kivétellel valamennyien
korábban
végezték
el. UgyanCskalev
nevét
viselő
központi
bomlott
i
nálást. A korai gabonaféléket,
olvasták a minisztertanács vaévelő -fűféléket ós a naprafor- így a boronálást- Határidő
sárnap közétett határozatát az repiilcegyesület tagjai mutatták
tavasa®
Utána v i r á g k é n t k u ' E a r n k a i f l .
gót 3.5 munkanap alatt vetet- előtt befejeződött a
építkezések feladatairól, hiányos- be repülötudományukat.
szántás
is,
22—24
centi
mélyen
ujabb
sportrepülők
emelkedtek
a
400 ejtőernyős úszik a levegő- tük e l a tervezett négy pap
ságairól. Mór hétfőn az vcílt a
elővasas ekével. 123 hektár t »
téma: r,teszünk és megvatósitjuk levegőbe és csillogtatták magas ben lassan közeledve a repülő- helyett. A tavaszi szántást ha- rülelen 4 munkanap alatt esrepüléstechnikájukat.
táridő
előtt
befejezzük
és
bea kombinátnál a nyolcszázalékos
tér zöld füve felé, majd földei
Ezután a repülctnduló hangjai érve felsorakoznak a repülőtér ültetünk egy hektár erdősávot. tették el a tavaszi kalászosaönköltségcsökkentéstHát
erö t hektárt felszántottunk az kat. A napraforgót 118 hel.táről beszélt Tóth, Bálint és a közben hihetetlen gyorsasággal oldalán,
v
ron 3.5 munkanap alatt, a kenközeledett
a
harci
vadászgépek
többiek, megállapítva: helyes a
A légi bemutató sorát szovjet őszi ültetéshez, de ezt a föl- dert 96 hektáron 2.5, a lóherét
det az ősszel 27—30 centi ménagy csoportja. A gépeket a vitorlázórepülők
oirálat.
mutatványai
lyen még ujraszántjuk. Trakto- 80 hektáron 2 nap alatt vetetA kőművesek néha nagy, koc- nagy honvédő háború többsző- zárták le.
ristáink versenyben állnak a ték el. t
rösen kitüntetett harcosai,
a
kás zsebkendőjükkel letörlik
A
szovjet
légierők
napjával
Hogy életmódunkról is líl
verejtéket araikról és fclperc- szovjet nép hős fial vezették. kapcsola'ban a moszkvai rádió normák tulctljesiléséért. Iván jak valamit, X xVörös AkszájcTimacsenkö
például
hét
hekUtánuk
nyl szünet után megállás nél
hírmagyarázója
megállapítja,
- r T t a f 12 hek kolhoz igazán példás rendbd
kai koppan újra és újra kalapáMinrte,..
hogy ezt a napot 1933 óla mid túros norma mellett 12 hex:- hozta mezei táborát. Mindena
verőfényes
ásfca
Ion
1
csuk.
den évben megünneplik. A szov- tárt müvei meg. Naumov és ki megelégedésére elkészült aet
nagy magasságban mindjobban
Tóth Ismét szól Bálinthoz,
jet repülők csodálatos hőstettei- Kiámenko >IITZ« trakloraikkal étkező, a Vörös >kultursarol»
A mult héten nom -volt üzemi erősödő zúgással közeledtek
3.8-as norma mellett 4 bektárt és a j é közös szálloda. Idéií
ket
vittek véghez a nagy hon.
értekezletünk, pedig néhány ki szovjet légierő büszkeségei,
müveinek és » többi traktor- őszre már elég bő könyvlárUnH
védő háborúban s a
szovjet
sebb hibára ott is rá kellett vol- Lavocskln mérnök tervezte légvezető mind tultcljcsiti fel- van, Újságokkal és folyóiratotoLökéses hatalmas bombázó re- haza méltó módon értékelte vi- adatát. ElőekevasSal
na mutatnunk.
20-22 kai, s" van u j rádiónk is.
pülőgépek. Ezek olyan hihetetlen tézségüket és bátorságukat: két conli mélyen szántanak. BrigáBálint felel:
Reméljük, hogy brigádjaink
százezret tüntettek ki érdem dunk elhatározta, hogy a veí — Baj, hogy Így történt. A gyorsasággal húztak el a r.ézök
most meginduló versenyre még
rendekkel
és
emiékénnekkel,
tésforgóból kihagj-ott 200 hek- előbbre viszi nemcsák a m l
jövöbctn ennek nem szabad elő- feje felett, hogy azok csak a
gyorsan tovatűnő fekete sávokat 2100-an kapták a • Szovjetunió tár jelenleg alkalmatlan fölfordulni.
láthattak.''"Ezután'Tléglökéses j hőse. megtisztelő dmét, 61-én det is felszánt, igy sietve se- brigádjainkat, hanem szovjet
Ezt állapítják meg igen hegépek egyik csoportja mürepü- * Szovjetunió kétszeres hősei és gítségére az egész kolhoz ver- hazánk egész mezőgazdaságát
lycsen, mert ügyük az építkezés.
hogy teljesíteni tudjuk azokat
elten a bátrak legbátrabbjai, a
lést mutatott be. Ujabb léglösenyének,
1
- | v!( 1
a nagy ígéreteket, melyeket
hősei
Késik a tervrajz késcs repülőgépek csoportjai ér- Szovjctimié háromszoros
Válaszotokat várva
üdvöz- tervünk teljesítésére vonatkOr
1
tettek.
'«-'•
Odább a bálozőterem pincéjé- keztek egymás után, ujabb bomlünk benneteket: Grigorij Jov zónn a nagy Sztálinnak tefc
A Pravda megálTapitj'a, hogy domasesenlco brigád ja, Vorosinek szigetelő védőfala már el- bázók, amelyek valósággal clsötünk. Cdvózlettel: Iván Sackij
készült. Példás, minőségi mun- titették a hatalmas repülőteret. a szovjet légierők fejlődése el- lovgrád, jasikovói gépállomás.. brigádja, Mihajlovoi fióp- ^
választhatatlan
a
Szovjetunió
Ezután
harci
gépek
rögtön-,
ka. Itt szinte megszámlálhatat>
Sackij áttanulmányozta a le traklo; állomás.*
lan a íonúda és élőkészilő vas- zött légi csatáját mutatták be. Sza Kommunista (bolsevik) Pártja
Ezzel
a
levélváltással
indul!
velct,
megmutatta
a
brigád
Jbeioupllléreinek,
mennyezetge- bátyos légiharc fejlődött ki, kat- és a szovjet nép nagy vezérémeg a két hires brigád dó
nek,
Sztálin
gecoraUssriinuszuak]
tagjainak
és
mindjárt
másnap
togtak
a
"géppuskák
és
az
ütkörendalnak zsaluzása. (Fatokok,
rosversenre
válaszolt:
amikben belül mar el vannak zetbe a földről nehéz tüzérség nevéuv

$űwms

Isméi j n w i i r l f i i l l Tusfnian
KIT
A „SZTÁLINI S O L Y M O K

HIRI

tüneményes repülésiudományébszn

IGÁD

parosversenye
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Hiába a ravaszság és képmutatás Parancs

számunkra
a minisztertanács határozata
Dofgozó psrassíok védik a butátokkal szemben

parasztfársatk érdokét a kilbekházi
munkaügyi bizottságában ís
A DÉFOSz kübekházi irodájábaa az aszfalt komoly arctal ü l i k körül a munkaügyi bifoitíág tagjai. Jobbról'Nasztodi József elvtárs ül. Közép•araszt fia, aki a népi demoíráciában l e j t
vezető jegyző,
lözépen
Bihari
Lajos a
DÉFOSz irodavezetője. <5 ni aga
js béres volt a m ú l t rendszerien. Saját bőrén tapasztalta
». k u l á k r á g minden h á j j a l megkent, embernyuzó tulajdonsárát. Balról Baráth Miliály, a
földmunbástagozat egyik bizalmija foglal helyet. Á felszabadulás u t á n kapott n é h á n y
bo'd földet. Ö is j ó l ismeri
raját sorsából a napszámosm i n Ica n é h á n y filléreit, amit
s kuiáktól kapóit látástól-vakulásíg végzett m u n k á j a után.
Amikor Balogh
Miiiályné,
kübekházi kulákasszony
belép
az irodába, a

— Az I s igaz — szól közbe
Naszladi József elvtárs. — D e
az i s igaz, hogy eiTe ® célra aratókat kellett volna szerződtelnie. E z t tudta-e? Gondolt-e arra, hogy nem helyesen
cselekszik, ha a béresével arattatja l e a gabonáját?
— Igen, igen — de ugy sincs
a béresnek sok dolga és gondoltam, hogy
megcsinálhatja
ezt is.
ú
'•).':!
Ezt m á r B a r á t h M i h á l y sem
hagyhatja szó n é l k ü l .
— H a nincs a jószágok körül sok dolga akkor sem csinálhatja a z t a m u n k á t , amihez semmi köze sincs. És azt
meg, hogy nincs sok dolga,
nem hiszem. Én i s

dolgoz m RitJáftnáí

és bizony akadt m i n d i g munk á m . Nagyon sok is. Egyszer
sem mondták azt, hogy pihenjék. A m u n k á m soha sem volt
elég. Mindig kevés volt.
olyan halkan suttogja. A bi- I l t elhallgat és kisidő mulzottság előtt m á r nem azzal va folytatja:
* biztos fellépéssel á l l meg.
— Nem volt tudomása arról,
sünt ahogy olthon béresével hogy csak szeződéses aratókat
ezemben szokott. Lehajtott fej- lehet alkalmazni az aratásnál?
jel, sunyién á t ! előttük.
A kulákasszony egy darabig
Egy d a r a i ' ; . csend van. El- hallgat, de amikor l á t j a , hogy
lőnek B i h ^ v Lajos teszi fel a a kérdésre választ várnak, alig
Sérdést:
h a l l h a t ó a n kinyögi:
— T u d j a e . hogy a béres
— D e tudtam én. Az újságtém arra való., hogy a búzáját ban is olvastam, d e h á t . . .
írattassa le vele? A béresnek
És nincs >dehát*. A munkaaek az a dolga, hogy a jószá- ügyi bizottság
gokat, meg a jószágok k ö r ü l i
m!r ismari ezeket
arankákat lássa el.
'i
a k u l á k »dekátokat*. A kulá— Tudom — feleli a
kok is egyre i n k á b b megismerik m á r a dolgozók érdekvékulákasszony — de h á t azt is d e l m i szervét a DÉFOSz-t, és
í l kell végezni valakinek. A ennék keretén belül a munkaeabona érik és h a nem aratjuk ügyi bizottságot. Addig azon
ban nem akarják
komolyan
időben, hát tönkremegy.

kisziSirésé! ís aííg haffsnv

feszes ftárá-inyái s i s ' i á ü í !

A „Kossuth" csép7;őbrigád
öt pontja

Vennf, amíg szembe nem ke-

Ujabb fordulatot, ujabb állomást hozott és ugyanakkor u j
feladatot és célt jelölt ki a
minisztertanács szombati határozata az építőiparban. Ezt érzik és t u d j á k aezegedi MEMOSz
dolgozói is. Erről tanúskodik az
a tény ís, hogy hétfőn munka
u t á n közös üzemi értekezletet
tartottak a Faragó-utcai bérházat "épitó dolgozók. Katona
József, a MEMOSz személyzeti
előadója ismertette a miniszter,
tanács határozatának 16 pontját.
• •

dolgozói

zésről. Rámutattak azokxú a. hibákra, amelvek gátolják munkájukat és kérték azok mielőbbi
kiküszöbölését. Többen támasztották a l á "felszólalásukban a
politikai nevelés szükségességét.
Valamennyien fontosnak tartják
tíz üzemi pártszervezet mielőbbi
felállítását, hogy a nevelés terén hatásosabb,
tökéletesebb
munkát érhessenek eL

rülnek vele.
. 1 'j
K ü b e k h á z á n s közeljövöben
még több k u l á k i s megismeri
a m u n k a ü g y i bizottságét. Megismeri Kőszó Palotás József
is, aki "akkor amikor 1949-et
írunk, robotba szántásért arattatja ifj. Márkus Jánost. Ugyan»A minisztertanács határoza.
úgy megismeri, m i n t s >nagytának tizenhat pontja paságos* Keller E r n ő n é kulákaszrancs számunkra és ezt nemszony, aki zölden vágatta le «
csak teljesítjük, hanem azon
Beszéde után a dolgozók az
leszünk, hogy még nsgyobb
b ú z á j á t a >saját felelősségire*. elhangzottakat saját munkájukeredményekei érhessünk el«
ra értékelték kv. A szakmunkáHincs Rtal s z ^ R t a sok felszólalásából is kitűnt, — jelentette k i Cinner Antal
elvtárs, munkacsoportvezető.
nem ravaszkodhat tovább egvi hogy lelkes munkájukkal kívánják követni és végrehajtani
A Faragó-utcai bérház épitőkük sem, éppenugy, m i n t Ba- a minisztertanács határozatát.
munkásai — m i n t felszólalálogh Mihályné sem,
akinek Több javaslat hangzott el az
saik mutatják — valamennyien
másnap megfelelő számit ara- önköltségcsökkentésről. EDs bi-i eavakaraton vannak vezetőjüktót közvetített k i a DÉFOSz rálatot mondtak a hibáé szerve- kel.
vezetősége a gabonája learatásához.
A Magyar Dolgozók Pártja
azért liivta életre a munkaügyi bizottságot, hogy a dolgozók érdekeit képviselje. És
nemcsak Kübekházán, de az
ország minden községében becsületesen megállják helyüket
Az alsóközponti közigazgatás feldiszitett aisóközponti szövetezen a poszton a B i h a r i La- — amint arról lapunk más he- kezeti raktárhelyiségnél elsőoszjosok, B a r á t h M i h á l y oki é s lyén beszámolunk — dijat tű- tálvn minőségi rozsával. E g y
zött ki azok számára, akik első.- holdján 877 kiló rozs termett
Naszladi Józsefek
nek tesznek eléget a községben és ebből 771 kilót adott he.
fbürti)
a terménvbegyíijt.ésnek é3 azUgyancsak o t t volt nyolc óra
előirt kötelezettséget túlteljesí- u t á n néhány perccel Papp Ádám
tik.
kishaszonbérlő is, akinek egy
AlsőközpoDfc határában haj- holdján 569 kiló másodosztályú
nali négy órakor búgtak fel minősééi TOZS termett és ebből
a cséplőgépek és reggel nyolc 469 kilót adott he.
Szilágyi
József.
Rikas I órakor Hebők Antal mórahalmi
Hebők Antal jutalmul vasvilpáftszerrezet
tith-irát a Nagv négy és félholdas kishaszonl>érlő lát és kapát. Papp l<}ám pedig
sze-edi
Pártbizottság
kizárta dolgozó paraszt már ott volt a ásót kapott.
a Párt lajjjoi s o r á b ó l .

HeWí M m fm Jl^m
alsüzppti WtepfeW* W m\ feaaliik
a pvors í e r i W w

Párihheh

Felkérjük az összes alapszervezetekat, hogy a náluk levő
fehér alapszínű
Szabod Nép
megrendelési lapokat sürgősen
vigyék be a DélmagVarország
kiadóhivatalába, számoljanak el
vele és ugyanakkor vegvék magukhoz az u j , rózsaszínű Szabad Nép megrendelő lapokat.
Központi sajtófelelős.

Felhívős az üzemi, hivatali
ós kerütati pártszervezetekhez?
Julina 18—24-ig terj'edő liéteu
az üzemekben szokazervezeti napok lesznek. A kerületi szerveA deszki gépállomás
egyik helyek cséplés utáni feltakarítá- zetekben pedig szabad pártneCséplőgépe hétfőn reggel óta aZ sát, a Ka zlak rendbehozását o pot tartnnk, a pártnapok szerajszegedi földeken végzi a csép- munkafegyelem megerősítését, a dán lesznek megtartva.
lést. A cséplőgépnél
dolgozó csépeltefők po 7!hkaz
nevelését
•Kossuth* brigád 21 fiatal tag. és ami nemzetgazdasági
szemm á r napokkal a munka meg. pontból a legfontosabb, a szemOlíM H\ R e M l
kezdése előtt összeült és ver. veszteség fél százalékra, vagy
icnvíervet dolgozott kf. A ver- még annál a 7acsonyaibra
való
J a n i s é ? M i í l é ^ R?eu
senytervezet elkészítése
után csökkentésé
n & m fiáífel emlőit
cséplés!
versenyre
hívta kl
A munka megkezdése óta már
a Nagyszeged területén do'gozó több holdról' learatott termést
eséplőgépm un ká.sokat.
csérjeitek ki és a verseny szaA Felsőköroonttól Ma-jsa felé
A versenytervezetben öt pont- bályait a legszigorúbban behaladó Pántlika-ut jelentős réban állapították meg a verseny tartják a "Kossuth* brigád lelszét feltöltötték és kikövezték.
szabályait. Vállalták a munka. kes tagjai.
Csak egy kilométer hosszúságú
rész maradt kövezetlen.
Most
azonban elkészítik ezt az egy
kilométer hosszúságú szakaszt is.
A töltési munkálatok már nemsokára be Is fejeződnek. A Halasí-ut és Szatymaz közötti beA szegedi fiszüfőorvosi híva- ut 2, szombaton 2—3 óra kökötőút munkálatai Is hasonlótói a Nagyszeged területén levő zött, rókusi zöldkeresztes taképpen állanak már. ElőreláthaJákos betegek felkutatására az nácsadó Párisi-körút 4 l/a péntólag szeptember elsejére a két
ilábbi helyeken rendez a jövő- teken fél 4—fél 5 óra között,
uj utat átadják a forgalomnak
ken ingyenes rákszürővizsgála- móravárosi zöldkeresztes tatokat: "
<
nácsadó Kálvária-sor 16 pénOTI tagok részére a z O Tteken
I
11—12 óra között, alsó- A MaBtesrögazdálktáási H'vata! h:r?!
központi rendelőjében
kedden városi zöldkeresztes tanácsadó
N ő k 18—24 évesig sürgősen
és szombaton délelőtt 11—12 Váradi-utca 1 kedden 10—11
óra között, délután 3—4 ő r a óra kőzött, az ujszegedi zöld- jelentkezzenek hivatalunkban átközött. A nőgyógyászati klini- keresztes tanácsadóban Csanád- képző tanfolyam megindításákán hétfőn délután 6—7 ó r a utca 34 csütörtökön fél 4—fél 5 hoz. A tanfolyam elvégzése után
az u j Fonőkomblnátbau nyerközött. A felsövárosF zöld keresz- óra között, a
somogyitelepi nek elhelyezést.
tes tanácsadó Vásárhelyi-sugár- zöldkeresztes tanácsadó I I I . utKőművesek, ácsok jelent kezca 12 12—1 óra között. A ta- zenek.
— A KISKUNDOROZSMAI
a
Földmivesszövetkezet rak tár di- nyavilágjban Alsóközponton
— SZATYMAZON julius 31szitési versenyre hívta ki Nagy- zőldkeresztes tanácsadóban csüközött én a Magyar-S'zovjet Társaság
szeged területén az összes föld- törtökön 11—12 óra
mivesszövetkezeteket.
A ver- Felsőközponlon pénteken 11— •dalestet rendez a szegedi Nemsenykiértékelést a SzOVOSz me- 12 óra között. Feketeszélen az zeti Színház operaénekeseinek
Vezényel: Paulusz
gyei vezetőség© a begyűjtés után orvosi rendelőben pénteken 10 felléptével.
—11 óra k ö z ö l t
Elemér.
készíti eL '

H^fivszeged f e r i M n

H o l tartana"* i n g y e n e s
rá&szürővizsgálatoScat ?

— mondják a MEMOSz

DEFOSz

Uj

IMeziKe

árténkzti
Khtelehen

a r'ömasz ki n1 lü/lrsio tási

kirsnde-fsíq
Ünnepélyes keretek között adtá'k át az u j ártézikutat Kistelek
A hivatal közel 12 ezer kalakosságának. Az ú j kut percen, tasztrális hold területen lakó dolgozó
parasztok
ügyes-bajos
ként 180 liter vizet szo'gáltat
ügyelt intézi. Hasonló közigazA község lakói rohammunkában gatási klrertdeltség nyílik meg
vállalták a viz háromirányban augusztus elsején Szatytrúzon is.
való vezetését. A csövek lera- A két közigazgatási kirendeltkásához a közeli napokban már ség épületeinek helyreállítására
és korszerűsítésére a
szegedi
hozzá Is kezdenek. Az uj. kut , mérnöki hivatal tervet dolgozott
befejezése u t á n a Vásártér-utcai j ki, amely szerint a javítási munrégi kut javításához is hozzá- • kálotok augusztus végére elkészülnek.
kezdtek.

Megjöttek a z Úttörők
Hétfőn -este fél hétkor 105
úttörő érkezett haza Meesekszabolcsról. A fiatal gyermekek
mind barnára lesülve? énekelve
szálltak k i a vonatból. Lantos
Jakab, az M D P MÁV forgalmi
alcsoportjának vezetőségi tagja
üdvözölte a kis pajtásokat. Az
úttörők nevében Biró J á n o s örsM a r

St&VOSz

aMíitiulés
Szegeden

megyei

Ma reggel 8 órakor a szakszervezeti székházban a SzOVOSz
megyei aktivaülóst tart. Az ülésen az M D P nagyszegedi pártbizottsága termelési és, szövetkezeti felelőse, a csongrádmegyei "DEFOSz kiküldötte, a szentesi SzOVOSz termelési felelőse
vesz részt.
Ez
alkalommal
Tész.letesen
megtárgyalják az őszi, valamint
% jövő évi mezőgazdasági munkálatok előkészületeit.

vezető válaszolt és megköszönte
mindannyiok nevében ezt a felejthetetlen k é t hetet, amiben
a Magvar Dolgozók Pártja részesitette őket. Meleg szavakkal
emlékezett meg a mecsekszabolcsi bánvászokról, akik nagy szeretette! fogadták a szegedi gyérmekeket

HELV&RQSI
Feletón ÍO-T"

M

n

• i.U)

Ma kedden és szerdán

a pürsii?...

Zenés, énekes, láncos viajáték
g a ^ a c^zt^íJahí^Jiiiastz-• •• -rjzerzr.

K o n z o
t elefon Aut. 33-4*

«"é"l»».

Ma kedden és szerdán

Valahol

a Volga mentén
A történelem szir.es lapjai

SZ£<
telefon Aut

Holnap

déleíőít

kilenc órakor tárgyalja Nicsovics György nagylaki gazda és
a nagylaki Kender.gyár szabótázsaínak ügyét a szegedi munkásbiróságt

Nyári stonetet tarí.
piodajaok uetkozuap lei 7 és j
lé: it órakor, vasárnap és
;
iiapnnu t é t f é l 7 ú félfl-tor j

Kedd, 1949 julius 19.

Tudjuíi9 hogy a Páftnah

köszönhetjük

Megnyílt az ifjúsági labdarugó edzőtábor
Hft-fön délelőtt 10 árakor ünnepélyes
keretek között nyitott meg * Tanitókép.
róben az Idei ifjúsági labdarugó edzőtábor. Kakuszi László táborvezető köszön?
tölte először a megjelenteket, majd Varga
Pál az M D P pártbizottsága és az OSH
nevében emelkedett szólásra. Beszédében
hangsúlyozta, hogy a Kommunista Párt,
majd az M D P munkájának eredményeképpen emelkedett ctetszinvonal tette lehetővé a tábor felállítását. Vukszán László
a MINSz nevében hivta fel az edzőtábor
résztvevőinek figyelmét arra, hogy a le*
nini Komszomol utján kell haladni az ifjúsági sportnak. Ennek az
érdekében
mindent, amit itt hallanak és tanulnak
a hallgatók, az egyesületekben
vigyék
tovább, s ezáltal ls erősítsék a fejlődő

Músod.h

télidőben

magyaf sportot. Székely Béla a DLASz
alelnöke arra kérte a résztvevőket, hogy
mindannyian fogadják meg a vezetők útmutatásait és szorgalmasan tanuljanak. Populás Sándor az edzők nevében szólt néhány szót. Végül ifj. Nacsa Sándor a
résztvevők
nevében hangsúlyozta, hogy
mindannyian tisztában vannak azzal, hogy
ez a tábor a Párt nélkül nem jöhetett
volna létre.
— Tudjuk, hogy a Pártnak köszönhetünk mindent, a ezt jő munkával akarjuk
meghálálni — fejezte be beszédét.
A tábor két hétig tart. Világnézeti ós
sportelmélet!, valamint gyakorlati kiképzést kapnak a labdarugók a korszerűen
felszerelt táborban.

hengerelt

SzllTE—Komíóbűtiya

az

6i2

SzMIE

(ítO)

Kőzet 1000 néző előtt kezdődött a Já- cit Király értékesítette. A gól után Szám
Az ujotsó percekben Isték. Az első félidőben a vendégcsapat I. szépített.
még tartotta magát. Ekkor Csáki szerezte mét az SzMTE kerül fölénybe és Bánáti
meg a szegedi csapat számára a vezetést. két góllal beállítja a végeredményt. A
A második félidő elején Huszti kiegyenlí- szegedi csapatbői Szolnok, Bánáti, Csáki
tett. Utána Báná'i, majd Csáki rugoti gólt. tűnt ki. Az ifjúsági Jobba jő képességű
Később Bánáti buk.a'.ásáért megítélt li- kapusnak bizonyult.

Pontot

vesztett

A tavaszi forduló első
mérkőzéseit
vzombaton játszották te a szovjet labdatugó bajnokságban. A legnagyobb meglepetés a Szpartak hazai döntetlenje a
Harkovi Dinamóval, eremben. Eredmény
IÁ A listavezető Moszkvai Dinamó köny-

J ó i siberíiU

a'népi

a

Szpttriah

nyen, 5:0-ra győzött Kujbisevi Krüja Szovjetov ellen. A
együttesét

élcsoportjában
zatlan

CDKA

verte
a

a Daugava

(Riga)

meg 4:0-ra. A bajnokság
helyzet nagyjából

válto-

maradt.

kerákpárvgrseny

Vasárnap szép számú Indulóval zajlott 20. szám alá a M A D O S tagegyesületek
le a népi kerékpárverseny a Hunyadi- szakosztályvezetőit, valamint a Nagyszeged
téri pályán. Eredmények: Féril csapat: területén rendezett üzemi és egyesületi
1. -fezikra, 2. Postás I. 3. Magyar Ken- csapatbajnokságokon résztvett (nem alapder. Férfi egyéni: 1. Simon M. Kender, fokú) csapatok intézőit.
2. Zsiga Községi Kenyér, 3. Nóvák KözA magyar-román aflürikal versenyl «
ségi Kenyér. Női egyéni: 1. Varga Mamagyar csapat 128:95 arányban nyerte
gyár Kender, 2. Scíiár Lászlóné e. k.
meg.
3- Vastag Júlia Magyar Kender. Szeged—
A csehszlovák szakszervezeti válogatott
Vásárhelyi
versenyben:
1. Ordögh
Sz.
Lokomotív, 2. Szalonkay M. Kender, 3. labdnugócsapat Özdon, a helyi szakszervezeti
válogatott ellen 1:0 arányban győSurinya Vásárhely.
Verrenvkerékpárosok:
Kasza Lokomotív, 2. Vőnek: Lokoraptiv, zött.'
3.

Laczl

Lokomo.iv.

Diákok mpittoz eredményei
Röplabda: Kcre-kcdelmi-Klauzál 3:0, Vegyipar—Klauzál
3:0,
Vegyipar—Dugonics
3;0. Vegyipar—Kereskedelmi 3:0. Tehát
a röplabda diákolimpiát • Vegyipar nyerte
meg veretlenül, 2. Kereskedelmi, 3. Dugonics.
Labdarúgás: Kereskedelmi—Ipar 6:1 (1:0)
Góllövök: Csanádi (5), Iritz, illetve Földi.

Csapó kettős bravúrja
Budapesten
Az FTC jubiláris úszóversenyén részt,
vert a szegedi Csapó is, aki mindkét
számában, a 200 és 400 gyorson legyőzte
fővárost ellenfeleit. 200 gyors: 1. Csapó
2:19.8. Joó FTC. Csapó eredménye idél
legjobb Ifjúsági eredmény. 400 gyors:
1. Csapó 5:05.6, 2.
Joó FTC. Áradt

VIB értekezlet

FELHÍVÁS

Ma déteiőtt 11 ó-akor az OSH hivatali
helyiségében Hojnőc/i-utca 20. szára, VIB
étekrezlet lesz, melyen a sportielelősöli
megjelenése kötelező.

Napok óta a városban járnak emberek,
akik 8 forintos áron közegészségügyi rendelet kivonatokat árulnak, az érdekeltekkel
el akarják hitetni, hogy ennek > hirdet
ménynek beszerzése kötelező. ^

Sukk értekezlet
A sportfelügyelőség az
újjászervezés
megindítása végett szerdán délután 6 órára értekezletre tiivja fel
Hajnóczi-utca

Szahsreri?0«e?í

hirea

A Szakmaközi Titkárság sportorztálya
felhívja az üzemi, hivatali és szakmai
sportfeielősök figyelmét, hogy ma délután 6 órai kezdettel értekezletet tart a
szakszervezeti székházban.. Minden sportfelelős megjelenését kérjük.
Magyar Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad Szakszervezete textil szakosztálya köz-,
ti tagjaival, hogy csütörtökön
délután
fél 6 óiakor taggyűlést tart a szakszerve»<tl székházban. A tagok
megjelenését
kérjük.
A Magyar Kereskedelmi Alkalmazottak
Szabad Szakszervezete fűszer szakosztálya
értesiti tagjait, hogy pénteken
délután
fét 7 órakor a szakszervezeti székházban
értekezletet tart, erre a tagok megjelenését kéri.
A Magyar Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete
értoaiti a kirakatrendező
tagjait, hogy kedden délután fél 7 órai
kezdettel értekezletet tart a szakszervezeti
székházban. Kérjük a tagok megjelenését.
A Magyar Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete felhívja a tagok figyelmét,
hogy pénteken természettudományi előadási
tart. Minden tag megjelenése kötelező.

MiAISz-HIREK
SZÍT-HÍREK
Ifi-napok:
Kedd: Oázgyár délután 4 órakor, Villamosvasút, Gyufagyár délután fél 4 órakor, Szegedi Kender délután 2 órakor,
Első Szegedi Cipógyár délután 4 órakor,
Konzervgyár délután 2 órakor.

A hirdetmény beszerzése nem szükséges,
mert ugyanilyent a főorvosi hivatal már 2
évvel ezelőtt 50 filléres áron bocsátott
ki, az érdekeltek ezt be is szerezték és
még mindig' 50 filléres áron rendelkezésre
áll a főorvosi hivatalban.
Tlsztiföorvos.

HIRDETMÉNY. A pénzügyminiszter 218.401/1949. II. a.
az. rendelete értelmében közhírré teszi az adóhivatal, hogy
az 1919. évi általános jövedelemadó kive.tési lajstromok elkészültek és azok az illetékes
adókerületekben 1919. évi julius 20-ától bezárólag augusztus
3-ig 15 napi közszemlére vannak
kitéve. Szegedi adóhivatal.

Szüíiaösáelmcos Híreit
Kerületi szabadságharcos
18-tól juüus 27-ig.

napok

JuHus

Csütörtök délután 7 óra: Rókus, Aranyszarvas. Előadó: Balki Pál. — Délután
8 óra: Móravároe, kultúrház.
Előadó:
Kővári Miklós.
Pénteken este 8 óra: Alsóváros, Rákócziutca 11. Előadó: Veress Sándor.
Szombat este 7 óra: Belváros, székház.
Előadó: dr. Szabados Ferenc. — Délután
7 órakor: Somogyitelepi
zárda
épület
Előadó: Szalay Lajos.
Kedd délután 7 órakor: Kerületi és
üzemi előadók megbeszélése. — 7 óra
kor: Kerületi és üzemi megbízottak megbeszélése. — Fél 8 órakor: Vezetőségi
ülés a központban.
Szerda délután 8 órakor: Motorosszak
osztály gyűlése a központban.

Csütörtök délután ö órakor: Vöröskeresz
les tanfolyam. — Délután 6 órakor: Rádiósszakosztály gyűlése. —
Délután 6
órakor repülős szakosztály gyűlése a központban.
Pénteken délután fél ö órakor: SzabadA Magyar Nök Demokratikus Szövetsége
szegedi "központja felkéri azokat m szülő- ságharcos lap baráti köre a központban.
ket, akiknek gyermekei a pótvizsga elő- — Délután 7 órakor: Céllövő szakosztály
készítésére jelentkeztek, ma délután 5 óra- gyülé&e a központban.
Julius 20- és 23-án délután 6 órakor:
izor előzetes megbeszélésre a Mérei-utcai
Motoros tanfolyam a központban.
iskolásai feltétlenül jelenjenek meg.

MNDSz HÍREK

Ml TÖRTÉNT Í S

*

Hl TÖRTÉNIK?

•x. i V-IUUJOB: JGG,

NAPIREND

— H DÉFOSZ megyei szervezete ismét ötven cséplőgép,
munkást
közvetített ki Dur
Labdarugőercűmények
nántúlra. Az ötven embert a
M K U M T E - K M T E 2:1 (2:1). Ifi csoportvárostanyai
DÉFOSZ szerver
döntő. SZAK-MSZMSE 1:0 (I.-0). Góllövő:
set a hétfői napon már útnab
Kertes. Vén fiuk.
Korzó Mozi fél 7, fél 9 ómEz a 12 találatos totószelvény kor: Valahol a Volga mentén, is indította.
a felnőtt versenyben 100 meílea a második
lett,

í. DVTK-özd
2. Nyi. S z D S E - P o s t á l
3. M. Textil—Polgárt
4. EMTK—Orosháza
5. Bcsaba—KeMTE
6. Ganz—SzoMTE
7. Pécel—Hatvan
8. Vasas II.—MMNVTE
9. Gázgyár—Pereces
10. KAC—KaMTE
11. Csepel II.—M. Acfe
l X j Törekvés—M, DinamJ

(4:1)
<!*)
(2:1)
(2:0)
(4:1)
(4:1)
(6:2)
(2:2)
(9:3)
(1:4)
(2 dl)

Kedd, juliuá 19.
Nemzeti Színház: Nyári szünetBelvárosi Mozi fél 7, fél 9
órakor: Ki lesz a párom.

Széchenyi Mozi: Nyári szünet

Nyári szolgálat * Somogyikönyvtárban és a múzeumban.
Julius és augusztus hónapban a
könyvtár nyitva van hétköznap
9—14 óráig; a muzeum nyitvatartási ideje hétköznap 9—14
óráig, vasár- és ünnepnap: 9—
13 óráig. I ! 1
(4:2)
Szolgálatos gyógyszertárak
Gyenge eredményiek' aa atlétikai
Apró J. k. dr. Apró f_ Kostirtk U bajnokságon
Férfi számok: 200 ra: 1. Kakaszi (Sz.
Lok.) 24.6, 400 m: 1. Tornai (Sz. Lok.)
2:01. 3000 m. akadály: 1. Stefanik BVSE
10:29. Egyedül Indult. 10.000 • : 1. Berecz (Sz. Lok.) 40:47. 400 m.
gát:
1. Tornai (Sz. Lok.) 65. 10.000 ra. gyaloglás: 1. Kincses (Sz. Lök.) 53:33. Magas: 1, Kakuszi (Sz. Lok.) 160. Hármasugrás: 1. Ciylmesi BVSE 13.03. Suly:
' Biacsl dr. (Sz. Postás) 12.06. Diszkosz:
.. Eiacsi dr. (Sz. Postás) 38.25. Kalapács:
I. Leszkó BVSE 38:93. Női számok: 200
m: 1. Kiss (Gyulai SE) 30. 800 ra: 1.
Toperczerné (Sz. Lok.) 3:03. 80 m. gát:
1. Kiss OvSE 15.X Távol: 1. Tóth
MEFESz 444. Suiy: 1: Bálám
BVSE
3.28. Gerely: 1. Balázs BVSE 25.5X

Uj röplabda főtitkár
A röplabda szövetség megyei főtitkári
tisztét a jövőben Vetrő László helyett
Meyer Tibor látja ek Uj ldvatalos órák:
minden nap 5—7-ig.

X Baraektermelők figyelmébe!
A Baromfiértékesitő Nemzeti
Vállalat szegedi telepének vezetősége felhivja a baracktermelők figyelmét, hogy rózsabarackot exportra kizárólag nagy szeműt-, 4 cm-nél nem kisebbet
vesz át, 70—80 érettségi fokon,
hibátlan, pajzstetiimentes, szeplőtlen állapotban. Átvételi ár
julius 22-ig 70—80 fillér. Ennél
kisebb szemeket hagyják a fán
a termelők, amelyeket beérésük
után ipari célra lehet értékesíteni.

jos-sugirut 59., Nyllasay A. örök. k. Bokomé Rómal-körut 2 2 , Dr. Kofnii J.
Endréné: Földmivcs-utca 17, Frankó Andor, Dugonics-tér J . »zára.

A

Délmagyarorsság

IciacTóhivatala kért óhazáinkat,
ha
szabadságra, nyaralásra
mennek, ugy azt jelentsék le
kellő időlen a kiadóhivatalban,
hogy o lap példányait utánuk
lehessen küldeni. Az elküldött
lapok postai diját a kiadóhivatal fedezi.
:
••
—O -

*— A SZEGEDI VIZMÜTELEP dolgozói hozzákezdtek a második 500 méteres
mélyfúrású, új nagy ártézikfit megfúrásához, a Honvédtéren. A fúrás-hoz szükséges
vízakna építése már javában
tart. A fúrási munkálatokra
is sor kerül a közeli napokban.

— HÉTFŐN REGGEL néhány
község
kivételével
a
megye egész területén megindultaié a cséplési munkalatok. Valamennyi
községben
mind, a búzából, rozsból és
árvából jó termés -tárható.

1
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POLOSKAIRTAST garanciával
végez a Cián-vállalat, BajcsiZsillinszki-ntoa 10.
SZEGÉNY asszony ajánlkozik
bejárónőnek, gyermektelen házaspárhoz, hetenkint 2—3-szor,
alkalmi munkára is megyek.
Csekély fizetés, koszt. ösz-u. 2.
BEJÁRÓ takarítónő hosszú bizonyítvánnyal. felvétetik. Bocskay-utca 10.
NÖI ruha, kabát, fehériiemüszabást tanítok olcsóért. Szabásmintát adok'. Dávid Pálné.
Br. Jósika,-utca 24.

TTWTT
KERESEK magánházat vagy
kétszobás lakást bérbe. Jelige:
»1500«.
BÚTOROZOTT Szoba fürdőszoba-használattal azonnal kiadó.
Szent István-tér 15., félem. 4KÜLÖNB E.TÁRATU bútorozott
szoba azonnalra kiadó. Széchenvi-tér 8., II. em. 23.
SZOBA-konyhá s lakásom elcserélem hasonlóért. Cim: Újszeged, Jankovich-Utca 6.

a ti a s T v e t « b
MAKÓI turó, idei friss, már
kapható, 2.70. Tejüzem, Aradiutca.
BŐRKABÁTOK rendelésre, bőrkabátjavitások vízhatlan festéssel készülnek Csordás bőrruhakészitömesternél, Szent Miklósutca 7., a felsővárosi templom
!
mögött.
BÚTOR nagy választókban olcsó árakon az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában, Dugonics-tér 11, Fizetési kedvezmény,
KOMBINALTSZEKRfiNY, porcellán étkészlet eladó. Tisza Lajos-körut 37. sz,, I I I . em. 25.

r
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X Halálozás. Temesvári Józsefné elhunyt Temetése kedden 5 órakor a rólrusi temetőben. Gyászoló család.
A iszegedl Fttldmiivesazövetkezei
közli:
Aa idei termésbegyűjtésre *
szegedi
Földmüvesszövetkezel
három raktára áll rendelkezésre:
az alsóvárosi részen a Tisza,
pályaudvar mellett levő Horváth Testvérek konzervgyárának nagy raktárépülete, "a fel.
sővárosi részen a Szücs-utcábaa
levő Bartha-féle raktárhelyiség
és a Dorozsmai-nton levő volt
Futura-raktár. Ez utóbbi kizárólag a s7,erződésesen termelt
vetőmagok begyűjtésére szolgál,
A szegedi Földmiivesszövetkczet
felhivja a gazdák
figyelmét,
hogy terményeiket ezekbe a raktárakba szállítsák be, ahol a
felvásárlók előzékenyen és szolgálatkészon állanak rendclkezésükre. Az esetleges panaszokat
a szegedi. Föld müves szövetkezel
központ' irodájában, Tisza Lajos-körut 54. szám alatt kell
jelenteni. Felhívjuk a gazdák
figyelmét arra is, hogy n sze.
gedi Földmüvesszövetkezet három felvásárló raktárában lehet
zsákot is igényelni és átvenni
rövid ideig tartó használatin.

<é

APRÓSZEMO kajszin, őszibarack, Myrabolan szilva,
saj.
meggy, faepermagot veszünk.
Szivárvánv-utca 4/a.
HASZNÁLT bútort veszek. —
Klein, Párisi-körut és Marx-tér
sarok.
HÁZAT vennék
beköltözéssel
15.000-ig. Jelige: sKészpénzt fizetek*.
VENNÉK használt;, jó állapotban levő padokat. Szent Ferene-utca 5.
SZÉP kis családi házam felerészét eladnám hétezerért. Jelige: »Eladó«.
ALIG használt fehér nikkelezett
sportkocsi eladó. Fekete, Sziliért"-sugárút 7. szám, 8—10-ig.
SZÜRKF, öltöny eladó. Jfogást,
vasalást, takarítást vállalok. Koyácsné, Csongrádi-sugárut 5.

^ZZüHZHZHZ-^

— A PETŐFI-TELEPEN
(volt Ösomogyi-telep) vasár*
nap népi bizottság alakult*
Az ú j népi bizottság elnökévé Czirok ülést, titkárává pedig Jenei Sándort választották. Az alakuló ülésen a népi
bizottság els5 végrehajtandó
feladatának tűzte ki a Pel-'ifitelep ' környékén kiosztott új
házhelyek telekkönyvezésén3h
elintézését.

s
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ELVESZETT vasárnap este 8
és 9 óra között Újszegeden a
hajóhintától a Vigadóig ecy
kettős (osztott) üvégü, sötétke.
retü szemüveg. Becsületes megtaláló illő pitalom ellenében í
kiadóban adja le.
ELVESZTETTEM kétköves brilliáns fülbevalómat. Számomra
családi emlék. Kérem a megtalálót, teljes értéke megtérítése
ellenében juttassa el Berek Jenőné, Madách-utca 11., cipész
üzlet
VASÁRNAP este fél 9 ófakcB
elvesztettem Armada márkája
karórám Széchcnvi-tér 17. számú háztól a Kelemen-utca, Virágh-cukrászda, Klauzál-tér, Tisza Lajos-körut, Károlyiutca,
Széchenyi'-téren át a posta mellett. A b. megtaláló jutalma
ellenében adja le Széchenyi-té®
17., II. em. 16. szám alatt.
ELVESZETT 18-án a Hernyák•sütödétől a Trencséní-ntoá ic cgj
pénztárca pénzzel, jegyekkel H
Lajos Józsefné névre szóló ka.
rékpárieazolváimyal. Kérem <
megtalálót a kiadóban adja

TALÁLT tárgyak: karóra, félpár kesztyűk," szemüvegek, félpár női cipő, kalap, sapka-, viasaosvászon női kézitáska, félpár fülbevalók, őv (női), igazolványok, babisapká, cipőkelDSLMAGYARORSZÁG
lékek 'és egyéb n-próságok. Igapolitikai napilap.
zolt tulajdonosaik átvehetik a
Délmagyarország kiadóhivataláE'elelős szerkesztő és kiadói
ban.
lf|. KOMÓCSIN MIHÁLY
ÉRTESÍTÉS! Festőműhelyemet
Szerkesztő: BŐDAY PÁD
Attila-utca 7. szám alá- helyezSzerkesztőség: Jókai-n. 4
tem. Szeles Nándor szobafestő,
mázoló és butorfényező.
Falusi rovat telefonja: 35-85
ELVESZETT 15 köves Selva
Czemi rovat: 30-03.
márkájú karórám, számlapja feÉjjeli szerkesztőségi telefon,
kete aranyozott betűkkel. Az
este 8-t61: 35-0S.
útvonal a Brüsszeli-körúton, Szt.
Kiadóhivatal: liírász-O. (4
László-utcán á t a Gém-utca 13.
Telefon: 31-16 éa 35-00.
számig. Kérem a megtalálót, jutalom ellenében adja le Laczkó, AB x-EL jelzett
közleményed
Sándor-utca 42. alá.
díjazottak.
IDŐS nyugdíjas házaspár sa.Nyomja:
ját bútorral magányosnál elláHírlapkiadó fitt., Szeged
tást keres. Jelige: sKertes maFelelős vezető: Konc/ f/isttó
gánház*.

