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A Szovjetunió iránti hálától elfelve
ünnepli a román nép
felszabadulásának ötödik évfordulófái

— bár nem voltunk még közepes műfordítók sem — mindnyájan megértettük és megéreztük, mindnyájan lefordítottuk
Gheorliiu Dej elvlárs, a ro- nak a második világháboruban aljas végrehajtói Tito és Cal«
Trifonov komszomolista kifeje- mán munkáspárt főlitkára Ro- vívott világtörténelmi jelentő- dárisz.
zését. Ki igy hogy: »Iüát ez mánia felszabadulásának ötö- ségű győzelme következtében.
A világ népei nem akarnak
derék dolog volt« —, ki ugy, dik évfordulója alkalmából hét1914 augusztus 23-ót a román háborút, a kommunista párhogy: »Ez aztán ifjuság« —,
bukaresti Kommunista Párt a munkás, tok és a forradalmi prolelaki pedig ugy, hogy: »Nahát, főn este rendezett
hangsúlyozta, osztály és az illegális hazafias riátus által mozgósított százezek stramm gyerekek voítak«. nagygyűlésen
Románia felszabadítója erők kipróbált vezetői készítet- milliók világszerte a nagy ót
Mert Alexander Trifonov ki- hogy
legyőzhetetlen szocialista áljelentése mindezt 'jelentette — a szocialista Szovjetunió had- ték elő és valósították meg.
es még mindezen tűi: jelentette serege volt
lam mögé
tömörülnek é»
A z Antonescu-féle fasiszta
az elismerés, a szeretet szavakNagy nemzeti ünnepként ünharcrakelnek a békéért. Ez A
ban le néni fordítható, ki nem nepeljük azt a napot, amely né diktatúra megdöntésének és front kiterjed az imperialista
fejezhető kifejezését, a nagy le- pünk számára meghozta a fel- fegyvereinek
fasiszta N é országokig, készen arra, hogy
a
nini Koms/omol egj tagjának
metország ellen történt for mozgásba jöjjön és még csiszabadulást,
mert
országunk
— ezen keresztül pedig az egész
ditásáiiak pillanatát a
párt rájában elfojtsa az északame.
dicsőséges, harcokban edzett, nak az imperialisták szörnyű
imperializmus
hünö«
hős ifjúsági szervezet meleg sze- világrendszere láncából történt központi bizottsága a jasy i rikai
kiválását jelenti Szenvedések- fronton megindított
retetét és együttérzését is.
győzel- mesterkedéseit.
Az
impeA Komszomol tagjaival a sze- kel teli. történefméten a román mes szovjet támadás terem- rialisták terveire szégyenlel.
gedi fiatalok még számos alka- nép először lett szabad ős sa- tette kedvező helyzet alapján jes kudarc vár.
lommal találkoztak Pesten, lát- ját sorsának ura a Szovjetunió- határozta meg.
ták őket a gyönyörű művészi
Ezután Gheorghiu Dej elvtárt
teljesítmények közben a dobogó-,
a román népköztársaság gaz.
A szocializmus
erői ma már a világ
kon és sz in padokon, látták őket
dasági helyzetét
ismertettek
egynegyedén
uralkodnak
a sportpályákon, kitűnő eredPéldátlan Románia történelmények sportszerű kivívása közköltségvetéséi
Felejthetetlen marad a szov- ban nincsenek érdekellenté- mében, hogy
ben és látták őket — együtt
zárja.
dolgoztak velük — a roham- tet katonáknak és tiszteknek. lek. A tapasztalat megtanító!'j két év óta többleltet
munkán,
együtt
énekeltek, nemes önfeláldozása, amellyel őket, hogy a nacionalista szét- A legfontosabb tény, hogy 4
együtt lelkesedtek. P.s minden országunk
felszabadításáért húzás csak a közös ellenség- dolgozók bizalommal tekintalkalommal, mindenütt sokat életüket adták, ö r ö k dicsőség nek használ. A
szomszédos helnek a jövőbe azzal a megEhelyett inkább azok hangját tanultak tőlük. Mert a Komamilye*
§Jrik
népünk népek és a Szovjeíunió olda- győződéssel, hogv
tolmácsoljuk, akik
»kivülről« szomol-küldöttség tagjait,' az mindazoknak,
lán,
amelyhez
testvéri
érzémértékben
fejlődik
gazdasá,
szabadságáért
és
boldogságámondtak véleményt, akik lát- Alexander Trifonovot es a töbták a világ, az ország számos bieket a 'kommunizmust építő ért esték el. Hazánk felsza- sek fűzik, Jugoszlávia és Gö- gunk a szocializmus irányátudják ban, olyan mértékben növekvárosának fiataljait — akik lát- szovjet rendszer nevelte, a ha- badításának ötödik évfordu- rögország népei meg
ták ebben a szines és hatalmas talmas lenini-sztálini Bolsevik lóját a demokrácia és a szo- majd hiúsítani az imperialista szik életszinvonalunk és kulegységben a szegedi íiatalo Párt nevelte. Ezt a legfejletcselszövéseket^
amelyeknek turális szinvonalunk is.
cializmus erőinek szüntelen
ka't is.
tebb rendszert képviselik
a
A muihásosztáíy
becsülettel
teljesiti
A Nagyszegedi Pártbizottság komszomolisták Budapesten a növekedése, a reakció és az
több tagja, akik Budapesten ta- Világifjusági Találkozón is. ök imperializmus erőinek állana szocializmus
építésének
u\ harci
feladatait
lálkoztak szegedi csoportokkal a példaképéi minden ország if- dó gyengülése közepette ünelismeréssel nyilatkoztak arról júságának — az ő soraikból ki- nepeljük. A kapitalista terA továbbiakban az 1950. deményezése, az újítások, a*
az öntudatos fegyelemről, amit került hősök, az Ifjú Gárda melő erők fejlődési üteme évre szóló álíami terv előirányészszerüsitések
egyre jobban
fiataljainknál tapasztaltak. De tagjai példát mutatnak a világ
zatait ismertette, amely
első hozzájárulnak a termelési teregyre lassúbbodik.
rajtuk kivüi ís több munkástól minden fiataljának.
szakasza a Román Népköztártulszár•— elsősorban asszonyoktól —
Ezeknek a harcokban, és munA Szovjetuniónak a máso- saság első ötéves tervének. Az vek teljesítéséhez és
kaptunk leveleket, amelyekből ka ban edzett fiataloknak egy dik világháborúban
nyalásához.
Mindez
annak
a*
kivívott ötéves terv végién 1955-ben Roa szeretet és büszkeség hangja csoportja éhezik ma.
délben történelmi győzelme követeredménye, hogy monkástőme
mánia
25.000
traktorral
fog
rencsendül ki. így irnak: »A mi Szegedre. Nem mint ismeretlegeink körében
fokozódott (
fiaink...*, vagy ahogyan Pintér nek jönnek — nemcsak azért, keztében a nemzetközi küzdő- delkezni.
szocialista öntudat. Ez a munJánosnó irja: xHigyjék1 el az elv- mert a szegedi Küldöttek á m u l t téren is megváltoztak az erőGazdaságunk
növekedésével
társak, amikor megláttam őket héten találkoztak már velük, viszonyok, a szocializmus fö- dolgozóink életszínvonala 1949- kásság határozott válasza az an.
az Andrássy-uton, ngy éreztem, hanem azéft is, mert a szegedi lénybe került a kapitalizmushez viszonyítva 15 százalékkal gól és amerikai háborús uszíhogy az én Margitkám mellett fiatalok már a Világifjusági Ta- sal
széniben. A keleteurópiaá fog emelkedni. A román ruun- tóknak. A haza megvédéséért
mindnyájan gyermekeim...«
lálkozót megelőző időkben is országioknak a Szovjetunió álharc egyértelművé
káspárt központi vezetősége és folytatott
Ezek mellett a megnyilvá- arra törekedtek, hogy megismervált azzal a harccal, amelyet t
tal
történt
felszabadításával
és
a
Román
Népköztársaság
kornulások mellett talán a legna- jék a Szovjetunió ifjusagának
szabadságának
gyobb élményt hétfőn délután életét, megismerkedjenek mun- a kinai népnek az imperializ- mánya meggyőződését fejezi ki, nép kivívott
az angyalföldi Honvéd-téren le- kájukkal és szervezettségükkel. mussal szemben aratott győzel- hogy a munkásosztály becsü- megvédéséért és a szocializmus
játszódott kis epiizód adta, amely A szegedi küldöttség jó sze- mével a szocializmus erői ma lettel fogja teljesíteni a szórta. felépítéséért folytatolt — fejezi*
azonban igen jellemző és igen replésié" a VIT-en elsősorban an- már nem a világ egyhatodán, Iizmus építésének uj harci fel- he beszédét Gheorghiu Dej elvjelentős volt annak számára, nak tulajdonitható, hogy a Kom- hanem ogyhatod részién ural- adatait. A tömegek alkotó kez- társ.
aki hallotta.
szomoinak, a Szovjetunió ifjúkodnak
A nagy téren felsorakozott, ságának tapasztalatait, eredméVorositov
elvtárs t
nyeit—
azon
tnl,
hogy
megiszászlóerdők között elinduló szeA z imperialista nagyhatalmerték,
el
is
fogadták,
magugcdi fiatalokat hatalmas tömeg
,,Minden
s z o c i a l i s t á n a k , minden
igazi demomak nem voltak
elkészülve
nézte és tapsolta. A nézők kö- kévá is tették és felhasználták.
kratának
kötelessége
a
Szovjetuníó-vezelte
az
események
ilyen
alakuláNagy
kitüntetés
—
elsősorban
zött ott volt pír komszomolista
szocialista
béketábor
megerősítése"
— hat főből álló kis csoport. a szegedi fiatalok, de Szeged sára. Minden számításuk csőamerikai
Az egyik közülük megkérdezte, minden dolgozója számára is, döt mondott. Az
'A felszabadulásának ötödik évfordulóját ünnepid Rom ás
hogy hova valók ezek a fiata- hogy a várost meglátogatják a monopóltőkéseknek az a kí
Népköztársaság dolgozói kedden a bukaresti Szabadság-aréná*
lok. Nem kis büszkeséggel meg komszomolisták és bemutatják sérlete, hogy a marshallizált
ban nagygyűlést rendeztek. 'A román és a szovjet llimnust
mondtuk, hogy — szegediek. nekünk a szovjet ember, az uj
országok terhére szabaduljaA komszomolisták dicsérték fia- ember u] művészetét.
elhangzása és az elnökség megválasztása lilán
Gheorghiu Dej
taljaink énekét, a látványos
Szeged dolgozói nevében nagy nak a válságtól, a marshallielvtárs, a Román Munkáspárt főtitkára mondott iinnepi beszédet.
zált
országok
gazdasági
lezá.szlóerdőt, a transzparenseket. szeretettel üdvözöljük a szovjet
Idézte Sztálin szavait: »A szabadság egymagában semmit sem
Mikor a menet már elhaladt fiatalokat. Nem tudjuk, hogy a rohanásához és ahhoz vezeér, lia nincsenek meg az anyagi alapok.« Hangoztatta, hogy 4
előttük, a csoport egyik tagja, küldöttséggel
jön-e Trifonov tett, hogy ezek az országok
román munkásosztály, amely a Szovjetunió segítségével a mélyAlexander Trifonov komszomo- komszomolista, aki Pesten egyamerikai
lista — kurszki vasesztergályos szerű, közvetlen szavakkal — képtelenek többé
ből emelte ki az országot, megfogadta a bölcs sztálini tanácsot,
—, aki eddig nem szólt, csak szívből megdicsérte a szegedi árut átvenni, ez pedig hátráGheorghiu Dej elviárs ezután részletesen ismertette az uj álfigyelte a menetelők csoport- fiatalokat nemcsak a maga, de nyosan hat vissza az ameri
lami terv adatait, majd Vorosilov elvtárs, a román ünnepséget,
ját, őszintén, mély meggyőző- társai nevében is. De biztosak kai gazdaságra. A Marshallérkezett szovjet küldöttség vezetője emelkedett szólásra.
déssel igy szólt:
vagyunk abban, hogy a szegedi terv csúfos bukása
ismételfiatalok itthon is éppen ugy, ten igazolja, hogy semmiféle
— »Vot — malagyec!«
Vorosilov elvtárs a
szovjet rn. hogy Európa előrehaladott
Egyszerű szavak ezek, de ma mint Pesten, megmutatják, hogy foltozás nem teheti az önmakormány, a szovjet nép és fegy- erődjévé váljék.
gyárrá fordításuk még a leg- ] rászolgálnak a dicséretre és a
gyakorlottabb műfordítót is igen | Iíomszomoi Szegedre jött tagjai gát túlélt tőkés rendszert veres erői, valamint a nagy Sztá— Sztálin — mondotta —'
lin nevében jorró szerencsckivánehéz probléma elé állítaná.' De jitt is elmondhatják rólunk, hogy életképessé.
nagy figyelemmel kisérte t
natait fejezte ki a történelmi nap
mi, szegediek, akik ott álltunk »Vot — malagyecl*
román nép erőfeszítéseit az uj
Az imperialisták háborús alkalmából. Miután ecsetelte a
élet megteremtésére és állanterveiben. a légalávalnbb sze- dicsőséges Vörös Hadsereg győdóan erkölcsi és anyagi támorepet a júdás Tito, a provo- zelmeit, melyek megleremtelték
gatást nyújtott. Ez a támogakátor tölti be. Gazdái paran- a feltételeket flntoncscu fasiszta
A z ifjúsági és diáktalálko- magyar fiatalság nagy barát- csára Tito bandája
tás bizonyítéka azoknak
e
szörnyű diktatúrájának
felszámolására,
zó vasárnapi záróünnepén Rá- ja és példaképe szól az ün- cinkosságra lépett a görög hangsúlyozta, hogy a román néj>
testvéri érzelmeknek, amelyeket a nagy szovjet nép, ankosi Mátyás elviárs, a Magyar nepségen résztvevő 150.000 moiiarchofasisztákkal.
tartós alap.- hat épit az ország
Dolgozók Partin főtitkára, a fiatalhoz.
A balkánj népek között azon- oiiimérvü gazdasági átalakításé-! nak kormán va ex a lángész*

Elménvekkel,
lelkesedéssel
megrakodva tértek haza Budapestről a Világifjusági Találkotóra felküldött szegedi dolgozó
fiatalok. Kivétel nélkül mindnyájan a lelkesedés és a.z öntudat hangján mesélik el külletósük történetét és eseményeit. Valahogyan mind az ezerötszáz fiatal 'véleményét kifejezi annak a kendergyári ifjununkás küldöttnek a véleménye, aki igy foglalta össze a
felejthetetlen négy nap tanulta,gáit: xEgy fejjel nőttek ez*
nlatt a pár nap alatt a fent járt
izcgeili fiatalok.*
' Ha mindazt a lelkesedést,
tapasztalatot, helyes meglátást,
amit hz üzemekben, a falukban, városokban egyaránt látunk és hallunk a fiataloktól —
ha a küldöttek hangját vissza
akarnánk adni teljes hitelességében, nehcz, szinte keresztülvihetetlen feladatra vállalkoznánk. Mert ez a feladat elsősorban azoké a szegedi fiataloké, akik ott voltak a világ
ifjúságának hatalmas összejövetelén, akik közvetlenül legilletékesebb tamii a nagy eseményeknek.
í
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titkos ügyleteikkel
Jugoszlávia
útjáról
soha senki Te nem
vezetői a Szovjetunió és a népi
térit többé bennünket.
És
demokráciák, valamint az egész
ha valaki elvesztené a főjét
imperlalíktaellenes tábor nyílt és
és ezt megkísérelné,
akkor
elkeseredett ellenségeivé váltak.
nem mi, hanem ő fog elDe Tito bűnös bandájának rápusztulni,
galmazó vad erőszakossága és
A beszédek u t á n a nagyterrorja nem vezetheti félre a
becsületes jugoszláv népet.
gyűlés
köszönő
táviratot
küldött
Sztálin
generalissziJugoszlávia
népe
nagyon musznak.
jól tudja, hogy a Bzovjet.
Este fényes
díszszemlét
unió-vezefte
imperialistaelrendeztek
Bukarestben.
Az
lenes tábor hatalmas
erőt
képvisel. Csák a béke és a összesereglett százezrek órádemokrácia
tábora — élén kon keresztül éltették a Szova Szovjetunióval
— védheti jetuniót. Vorosilovot és a romeg a népeket,
beleértve mán nép vezetőit.
I : i i —oo —
Jugoszláviát
is, az imperialisták sötét és támadó terKedden este
Málnasanu
vei ellen,
Aurél, a R o m á n Népköztársaság budapesti
követe, fo
a sötétség erői ellen, amelyek gadást
rendezett a Margitújabb háborút és
zűrzavart szigeti Nagyszállóban
föla
akarnak a világra zúdítani.
szabadulás ötödik évforduló
alkalmából. A
fogadáson
Vorosilov elvtárs beszéde j a
végén
leszögezte:
minden megjelent Szakosíts Árpád a
Elszocialistának,
minden
igazi Magyar Népköztásrsaság
több
tagjának
demokratának
kötelessége a nöki Tanácsa
számos
Szovjetunió-vezette
szocialista az élén, a kormány
tagja Dobi István
veze'ésébéketábor
megerősítése.
vél, számosan
a
diplomáciai
Fa hat Mihály
elvtárs t
testület tagjai
közül, élülcvn
követségi
taná„Csak Lenin és Szfáhn
aljái járva
lehet Szmirnov
csossal és a magyar
közélet
szabaddá
és b o ! d o g g á l e n n i a n é p e k e i "
sok kiválósága.
Jelen voltak
résztvevő külföldi
A kitörő lelkesedéssel és
mondotta.
— Erről az út- a VIT-en
tapsviharral* fogadott beszéd
ról, a győzelem, a szabad- ifjúsági küldöttségek k)pviután a Magyar Népköztársaság és az emberi boldogság selői is.
ság
kormányküldöttségének
vezetője, Farkas Mihály elvtárs, a m a g y a r kormány, az
U D P Központi vezetősége és

Sztálin a baráti román nép
Iránt érez.
if-MP!*t\ szovjet-román eggüttmflkő
dós és barátság elemzése után
Vorosllov clvtáire
hangoztatta,
hogy az Imperialisták a rendelkezésükre állá minden zihldeg*
eszközzel megkísérlik megakaááIvoznl az uf szocialista társadalom felépítését a népi demokráciákban. De
ezek a kísérletek sikertelenségre vannak ítélve. Biztosíték
erre, hogv a népi demokráciák országainak kapcsolatai
a nagy Szovfetuniá népeivel
egyre szildrdnbakká,
válnak.
Ameddig hűségesek vagyunk a
proletár internacionalizmus vörös zászlajához, nem kell félni
semmiféle nehézségtől és fenyegetéstőt.
— Jugoszlávia vezetőinek gyászos sorsa — folytatta Vorosllov
elvtárs — Ucztán mutatf* hová
vezet a proletár nemzetköziség
elvének elárulása. A Szovfe taniával folytatott baráti együttműködéséről történt lemondásával
és a kulisszák mögött az imverlalistákkal végrehajtott ' sötét,

A begyűjtési kife!ezeffségen felül
felajánlott gabonát minden esetben
kel! elszámolni
f» G" véíeti jegyre

a magyar dolgozó nép szeretett
vezére, Rákosi Mátyás, forró testvéri
üdvözletét adta át az öt esztenőEgyes helyeken a begyűjtési
vei ezelőtt felszabadult Ro- versenyben résztvevő gazdák
mán Népköztársaság
népé- a kötelezettségükön felül felnek.
ajánlóit ,,gaboná : ukat is »Bt
Rámutatott arra, hogy a ro- vételi jegyre adták be, illetve
a galionaálvevő szövetkezetek
mán dolgozók
öt év
alatt
az ilyen gabonát »Bt véteti
évtizedek feladatait végezték
jegyen számolták el és a gazel, ami azért volt lehetséges,
dák részére csupán a >B« vémert a
nagy Sztálin
dicső
teli jegyű gabona árát fizethadserege meghozta a sza- ték ki.
badságot.
A kormány rendelete azok— Csak
Lenin-Sztálin
út- nak a gazdáknak, akik az adó
ját járva lehet gyorsan és és tennényleszolgáltatási kö.
sikeresen szabaddá és hol- lelezelt'-égükön felül gabonái
doggá tenni
a népeket — adnak be, a felajánlóit gabok

Az alább kőzött részletet Fagyefev híres és világszerte ismert regényéből vettük, eleget
léve — a többj közrát — Papai
Balázs szegedi géjjtfütatos ifjú.
munkás kérésének, aki levelében ez[ irta.nAzért javaslom a közlést,
mert vannak 'jó tapasztalataim
ezen a téren. Múltkor, mikor az
elvtársak a Nagy összeesküvés
cimü könyvből részleteket közöllek, kéf Ismerősöm — de én magam is — elolvastuk a könyvet.
Nem bántam meg.
AZ Ifjú Gárdát én már olvastam, filmen is láttam és att szeretném, ha én mellettem még
sok szegedi Ifi volna, aki olvasta ezt a könyvet, mert ebből
igen sokat tehet tanulni. En elsősorban megtanultam
belőle
szeretni a népet, az osztályomat
— és gyűlölni az ellenséget, kíméletlen harcot folytatni ellene,
akármilyen mezben jelentkezzék
is az.*
•
Lijusza mozdulatlanul ült az
ablaknál és Izgatottan nézte a
tüzet. Sem Jellzavéta Alexejevna,
sem Valogya nem aludt.
Lyuszának ugy rémlett, hogy
az ablaktól balra
valamilyen
macska szaladt át a sötétben és
mpgkaparta a ház falát. — Valaki odasompolygott az ablakhoz. Lyusza ösztönszerűen vlszszahajlott és már-már be akarta
csaonl az ablakot, de mégsem
tette, mert az a valaki novín
szólította;

náért magasabb vételárat állapított meg. Az
Országos
Közellátási
Hivatal
éppen
ezért utasította a közellátási
felügyelőségeket;
hogy
az
ilyen gabonát »C« vételi jegy.
re kell elszámolni és a gabona fejében a
megállapított
magasabb vételárat kell kifizetni. Ez a rendelkezés vonatkozik azokra agazdákra is,
akiknek eddig >B« vételi áron
számolták el a kötelezettségükön felül beadóit gabonát.
Ilyen esetben a különbözetel
ki kell fizetni.

FAGYEJEVi

cÁz.

ijfjfiL ( j á r d a
(

Regényrészlet)

Lyusza, Lyusza...
A lány kővé dermedt.
— Ne félj, én vagyok, Tyulénin — suttogta a hangi
És
Szerjózska födetlen feje felemelkedett az ablakdeszkához. — Nálatok németek vannak?
— Igen — suttogta Lyusza
ijedten és örömmel nézte Szerjózska nevető, elszánt arcát —
És nálatok?
— Egyelőre nem.
— Ki ez? — kérdezte a félelemtől dermedten
Jellzavéta
Alexejevna. •
A távoli tüz visszfénye megvilágította Szerjózska arcát. Jellzavéta Alexejevna és Vologya
megismerték a fiut.
— Vologya hol van? — kérdezte Szerjózska, aki közben már
felkúszott az ablakdeszkára.
— Itt vagyok.
— Ki maradt még Itt?
— Tólya Orlov. Többröl nem
tudok, mert nem járhatok ki,
vakbélgyulladásom van.
— Vityka LukjáncseAcő
és
Lyúbka Sevcova Is itt vannak,
— mondta Szerjózska. — Találkoztam Sztepka Szafonovval
is, a Gorki-lskolából..,
— Hogy tudtál hozzánk jönni,
éjszaka — kérdezte Vologya.
— A tüzet néztem. A Darkből

Hagy gazdasági
és kulíurálís síkerek ielemz'k
- a nyugati ukrán területeken
a szovjet hatatom t zéves fennállását
összei lesz tíz éve, hogy a
nyugati ukrán területek csatlakoztak az Ukrán Szocialista
Szovjet
Köztársasághoz,
igy
tagjaivá váltak a Szovjetuniónak. E területek városai és falvai a háború okozta megszakítás után még rohamosabb fejlődésnek indultak, mint addig.
A háború utáni években 2500
nagy- és középipari vállalatot
állitottak helyre, vagy építettek
újonnan. A parasztgazdaságoknak már több mint 55 százaléka egyesült kolhozokban.
A

siociol sfa

rendüséqének

l*u'fu»a

A csatlakozás előtt a felnőtt
lakosság 70 százaléka Írástudatlan volt. Most 700 iskolában
több mint 1.30.000 gyermek tanul, 25 egyetemen és főiskolán
több mint húszezer ifjú és leány
végez tanulmányokat.
A nyugati ukrán területek
dolgozói a gazdasági és kulturális építés ujabb sikereivel készülnek megünnepelni októbe*
30-át, az Ukrán-Szovjet Szocialista
Köztársasággal
történi
egyesülés 10. évfordulóját.

moqosobb-

bizenyiféka:

58 dijat nyertek a Komszomol
művészei a VII
kiihurversenyein
A Zeneakadémia nagytermében szerdán délután ünnepélyes
keretek között osztották ki a
VIT kulturversenyének dijait.
Guy de Boysson, a DIVSz
elnöke beszédeben
rámutatott
arra, hogy a VIT kulturversenyei iránt hatalmas érdeklődés
nyilvánult meg minden nemzet
ifjúsága részéről ős a verseny
nemcsak az indulók száma, hanem a minőség, a teljesítmény
tekintetében igen szép sikerrel
zárult. Maga a kulturverseny
is a világ demokratikus ifjnsAIgának tüntetése volt a béke
mellett, ugyanakkor nagysiker!)
kulturális, művészeti esemény.
Azután Guy de Boysson, a
DIVSz és Jozef Groliman, az
NDSz elnöke átadták a kulfurversenvek győzteseinek a dijat.
Az első dijat, »A békéért, és demokráciáért* kupát, amelyet az
MDP központi vezetősége ajánlott fel, a Szovjetunió ifjú művészei nyerték, akik teljesítményükkel messze kimagaslottak
a többi küldöttség közül.
— Az a tény, hogy az első
dijat a Szovjetunió küldöttsége
nyerte, ismét bebizonyította —
mondotta Boysson —, hogy a
Szovjetunióban az ifjúság előtt
a kultura és művészet terén is
összehasonlíthatatlanul nagyobb
•Párszor bejöttek a szobába —
mondta \£plogya kicsinylően, de
egyben büszkeséget érzett Szerjózska előtt azért, hogy ö már
kitaoasztalhatta, milyen a német
Csak azt nem mondta meg, hogy
az őrvezető kikezdett a nővéréve!.
— Ez még semmi — mondta
Szerjózska nyugodtan. — De a
kórházat SS-ek szállták meg;
negyven sebesült ott maradt, —
mind kizavarták, elvitték a verchnyeduvánnai erdőbe és golyószórósokkal nekik í Doktor Fjodor Fjodorovics, amikor kirángatták a sebesülteket, nem állta
meg és közbelépett. A folyosón
lőtték le.
— Ah, a gazok f . . . jaj jaj!
Milyen jő ember volt — mondta
homlokát összeráncolva Vologya.
— Hiszen én is ott feküdtem
nála!
— Olyan ember kevés volt a
világon — mondta Szerjózska.
— Ml lesz ebből, te jó Isten'
— és Jellzavéta Alexejevna mélyen felsóhajtott.
— Szaladok, mielőtt kivilágosodik — mondta Szerjózska. —
Az összeköttetést fenntartjuk. —
Lyuszára nézett és egy kézmozdulattal csibészesen hozzátette :
Auf wiedersehen!... Tudta, hogy
Lyusza a külföldi nyelvek főiskolájáról álmodozik.

néztem
a
tüzet,
aztán a
»shanghajokon« kérésziül hazalógtam és akkor lentről megláttam, hogy nálatok nyitva van
az ablak.
— Mi égett?
— A tröszt.
— Ne mondí
— Ott rendezkedett be a parancsnokságuk. Gatyában menekültek — mondta Szerjózska nevetve.
!
— Mit gondolsz, gyújtogatás?
— kérdezte Vologya.
Szerjózska hallgatott, de szeme olyat villant a sötétben, mint
a macskáé.
— Magától nem igen gyulladt ki — mondta és csöndesen elnevette magát. — Mit gondolsz, hogyan fogsz élni? —
kérdezte váratlanul Vologyát.
— Hát te?
— Mintha nem Is tudnád!
— Hát én is ugy, — mondta
megkönnyebbülten Vologya. —
Nagyon örülök neked! Tudod,
nagyon ö r ü l ö k . . .
— Én is — mondta kelletlenül
Szerjózska, mert sehogy se tudta elviselni az ömlengéseket. —
Fürge "ügyes kis teste belesikKomisz a német, aki nálatok lalott a sötétségbe s a következő
kik?
— Egész éjjel részegeskedtek. pillanatban már nyoma sem volt
Felzabálták az összes tyúkokat. Mintha a föld nyelte volna el.

lehetőségek állnak, mint a világ bármely országában.
Az első dii hatalmas, csaknem egy méter magas, gyönyörű ezüst- serleg, amelyet a
jelen voltak tomboló lelkesedése
közepette vett át a Komszomol
küldöttségének egyik vezetője.
— AZ első dijat Sztálin országa
nyerte
—
folylatta
Boysson, — a második
dijat
Dimitrov
országa, Bulgária)
kapta. A második dijdít a DIVSa
ajánlotta fet — hatalmas ezüst
serleget. A harmadik dijat Magyarország fiataljai nyerték. F.J!
a nemzetközi Diákszövetség kupája és ugyancsak diszes ezüsf
serleg. A o'ij átadásakor Guy da
Rovsson há'ás köszönetet m o n .
dolt Magyarországnak a VIT
megrendezéséért és a kulturális programban való részvételéért.
A VIT kuHurá'is versenyei,
nek négy nagy diját az Alxandrov ének és táncegyüttes, a
moszkvai Nagyszínház
balett,
kara, a
Szovjetunió ifjúsági
szinfónikus zenekara és a kínai
központi táncegyüttes nyerték.
Hatalmas lelkesedés közepette
vette át a kilürő eredményével
.megérdemelt diját az Alexandrov ének- és táncegyüttes
zefője.
Ezután sorra kiosztották <
többi dijakat. A népi láncverseny első diját holtversenyben
a »Berjoszka« Ieánv tnnccso.
oort, a Szverdlovszki ipariskola lánccsoportja, a Dimitrov
bolgár ifjúsági csoport nyerte.
A második dijat a magvat!
honvédség közponli
művész
együttese nverte. A
bnlcltversenvben öt versenyző nvert
holtversenyben, niind az öt a
moszkvai Nagyszínház balettkarának tagja. A
harmadik
dijat a magyar Crinády Dóra
nyerle.
A kórusversenyek első ditát a Sztálin autógyár ifjúsági
énekkara nverle. A népi zene.
karok közül első lett a moszkvai balnlajka zenekar.
A hegedűversenyben első;
Edvar Gracs és Igor Ojszirnb
Szovjetunió', a
zongoraversenyben első Tárnára Guszje.
va és Milanid (Szovjetunió)',
\ vonósnégyesben az első dijnt nem adLák ki, a második
dijat Magyarország nyerle.
A versenyek győztesei lelkes ünneplés köztien vettek
át a difakat. Különösen melegen ünnepeltek a hős l e n i n i
Komszomol fiatal művészeit^
akik megérdemelten kapták a
legtöbb, a legszebb
dijakat, 1
összesen ötvennyolcat és
a
VIT
kullurvcrsenyein,
valá
részvételükkel
bebizonyiloU
lak ismét a szocialista kui-'
(ura magasabbrendűségét.

Csütörtök, 1949 augusztus 25.

Nemcsak művészetükkel, magatartásukkal is

PÉLDÁT MUTATTAK NEKÜNK

— mondják a szegedi VIT-küldöttek, akik már Pesten találkoztak
a m a érkező komszomolistákkal
Százliz tagu Komszomol küldöttség érkezik ma Szegedre.
Nagy ünnepe lesz ez a fiatal,
ságnak és a dolgozóknak, mert
a Szovjetunió különféle köztársaságiéhoz tartozó ifjú művészek megismertetik
velünk
nagy szomszédunk és példaképünk magasrendű, szocialistarea'isla kulluráját. Izefi'.őt adnak abból az optimizmusból,
abból az egészséges, haladó
életszemléletből, amely odahaza
szocialista, kollektív munkájukat át és átszövfi s amely utat
mutat a vrág valamennyi szabadságszerelő népének.
| Hagy tendégsnh

|

a különféle népi ének-, zene- és
táncegyüttes tagjai e'őreláthatólag a déli órákban érkeznek
meg Szegedre. Már a Lemezgyár előtt, a
liudiapestii
országúton diadalkapu várja őket,
kocsijaikat pedig' Fe'sőközponttól földíszített motorkerékpá-

rosok kisérik be a városházi
elé, ahol a dolgozók ajándékokkal várják őket A Komszomo'istákat a Magyar Dolgozók
Parija Nagyszegedi Pártbizottsága revében Pamuk István, a
MINSz nevében pedig Ladányi
Benedek elvtárs üdvözli, 'a fogodtatás ideje alatt repülőgépek köröznek majd a Széchenyi-tér
fölött és virágesővel
árasztják el szovjet vendégeinket.

LI
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nagyszabású műsora délután 5
órakor kezdődik az ujszegedi
szabadtéri színpadon. A szegedi ifjúság és a szegedi dolgozók előtt megelevenedik majd
a szovjet népek
művészete.
Egymás után jönnek szinpadra
a Szovjetunió más és más tájairól való fiuk és leányok, srinesebbnél-szinesebb nemzeti viseletben .és bemutatják táncaikat, eléneklik dalaikat. A nagv

Rendőrök az úttörőkért
Szerkesztőségünkbe
levél
érkezett
a
mecseki
úttörő táborból. A levél
írója
Soós Ádám. a Petőfi Sándortelepi I. számú általános
is.
kola 114-es, Mikes Kelemen
úttörő csapatának tagja. Levelében
köszönetet
mond
azért a
gondtalan
boldog
kéthetes nyaralásért, melyet
a Magyar
ÁllamrendörsSg
lehetővé tett számukra. Levelében többek között
ezt
írja:

— A gazdagok
országából
dolgozók, országa lett s velem együtt sok kis pajtás
megtudta, mi az a nyaralás. A múltban örültek szüleink, ha a mindennapi kenyeret elő tudták teremteni. Most, amikor felvetődött
tavasz
folyamán,
hogy
anyagi okok
miatt
talán

nem
tudunk
nyaralni,
a
rendőrség
azonnal segitsé
günkre
sietett.
Hangversenyt rendeztek és annak
jövedelmét
felajánlották
a
telepi úttörők
üdültetésére.
Egész
évi
tervezgefésünk
vált valóra ezzel a táborozással. Mi, úttörők, nagyon
jól
tudjuk,
hogy
milyen
nagy nehézségekkel kelleti
a rendőr bajtársaknak megküzdeniük, míg
biztosítani
tudták
számunkra
ezt az
utat. A Magyar
Államrend
őrségnek ezt a nagy áldozatát még jobb tanulással
akarjuk kiérdemelni. Az elkövetkező
iskolai
évben
megfeszített
erővel
tanulunk, hogy
méltó
utódai
lehessünk
azoknak,
akik
oly sok áldozatot hoznak
értünk.

ü íor&n!á!3 tárás vezet
a napszegei!] íeriuénybeimiifésken

Szeulem&er 3 ig aljak jutalma! a begyil iö t gatisnáS?

szabású, értékes műsor körülbelül lcét és fél órahosszáig tart,
vendégeink ezután visszatérnek
szállásukra és valószínűleg még
az est folyamán elutaznak városunkból.
| Érkezésükre

|

Szeged valamennyi
dolgozója
készül. Különösen a
fiatalok
közölt nagy az érdeklődés és az
izgalom. A szegedi MINSz VIT
küldöttségének egy része fenn
Budapesten már találkozott velük és látta felejthetetlen mü
sorukat. Hallotta dalaikat, látta
táncaikat, melyek egytől-egyig
életörömet, friss, eleven erőt és
a szabadság levegőjét árasztot
ták.

| - B ntzit 1
martával ragadja az a fris.
seség, erő és jókedv, ami a
Komszomol népi művészeinek
egyes számaitól árad. Olyan
szivet viditó szép látvány a
műsorok, hogy — mint a szabad szovjet emberek éle le —
boldog érzéseket kelt a nézőtón — mondja Révész Gyula
ifjumunkás vendégeink müso
ráról. De nemcsak ő nyilatkozik igy. Valamennyi szegedi
fiatalnak öröm ragyog fel a
szemében, amikor a Komszomol művészeiről beszél.
A
MINSz székházban, az egyes
S'IT alapszerve .telekben azok,
akik fent jártak a VIT-en,
órákhosszat mesélik társaiknak budapesti
élményeiket,
nagyszerű találkozásukat a dicsőséges lenini Komszomollal.
- Hgntcfaknviv'sreiüti'el, j
magatartásukkal is példát mittattak nekünk. A velük való
találkozás mindannyiunk számára Te lej Lbe [ellen
élmény
marad — vonja le a tanulságot Bónus Illés és Klein Frigyes) SzIT-tag is. Azok, lakik
nem voltak fenn a Világifjusági Találkozón, kíváncsian és
izgatottan várják a ma délutánt. Mindenki tudja, hogy
maga-abbrendü, ujtipusu m ü .
vészeltél és művészekkel ismerkedhe'Ik majd meg.
| fl Komszomol

|

műsora j ó idő esetén az ujszegedi szabadiéri színpadon,
eső esetén a Nemzeti Színházban pontosan délután
5
órakor kezdődik. Az előadásra jegyeket bocsájtanak ki,
az ülőhelyeket azonban Csak
háromnegyed
5-ig
tartják
fenn. Az állóhelyeket minden,
ki jegy nélkül elfoglalhatja.

teljesítménye
fl nagyszegedi Operatív Bi-j 120 százalékos
zottság szokásos szerdal töésén előtt.
fl dolgozó parasztság lelke
a terménybegyüjtés eddigi eredményeivel foglalkoztak, fl bi- sen végzi a begyűjtést, de a
mindent elkövetnek
zottság megállapította,
hogy kulákok
Nngyszeged területén a toron- hogy hátráltassák a munkálatotáli járás vezet 170 százalékos kat. Poros gabonát adnak be
eredménnyel a dorozsmai járás és több helyen, mint az előfordult Kiibekházán is, zsizsikes gabonát kevernek a többihez. A
BELVÁROSI
31a
[ Minden szegedi|
begyűjtést szabotáló és hátrálTelefon 40.15
••Arim.
tató kulákok ellen fokozott éberMindennap szerdáig!
ségre hivja fel • a bizottság a dolgozó egyforma lelkesedés,
A legmulatságosabb magyar
dolgozó kis- és középparasztok sel várja a szovjet ifjúsági
vígjáték:
küldöttség megérkezésétAz
figyelmét.
utakat mindenTelé feldíszítetM á g n á s
M i s k a
flz Operatív Bizottság felhív- ték. A városháza elölt a fogaja dolgozó parasztságunk figyel- dáson SzIT díszszázad liszlea
ü X £ U
232
mét arra is, hogy két forint ju- leg majd előttük. A szegedi
Telefon Alit.: 33-14 Irérieítalomban részesülnek azok, akik fiatalok példaképüknek tekinMindennap vasárnapig:
szeptember 3-ig begyűjtik a rá- tik a hős lenini Komszomolt
Az utolsó állomás
juk eső
gabonamennyiséget. és szeretetlel készüllek fel fo(Auswllz)
A lengyei filmgyártás külön- Mindazok, akik a határidőig, gadásukra.
leges alkotása és IIIRADÓ vagy a cséplés befejezése után
nyolc napig nem tesznek eleget
Fájdalommal
tudatjuk, j
SZÉCHÉNYI
"
a begyűjtésnek, öt százalék birhogy
475a
ségot fizetnek.
Telefon Aut 34-77
Süllel
F a r a g ó
A n d o m é j
ez. Tóth Ilona
Szerdától péntekig 1
fl dolgozó parasztságnak teaugusztus ' 24-én
hosszul
hát érdeke, hogy rögtön, egyeszenvedés után, életének 76. [
nesen
a
géptől
szállítsa
be
a
Fegyverek nélkül, fegyverek
évében elhunyt. Temetése j
raktárba a gabonáját, mert így
ellen
augusztus 25-én délután 51
még jutalomban is részesül. Elórakor a rókusi temetőben. [
bioaajsoü uetkozuap lel 7 6® lenkező esetben, ha ezt elmuGyászolják: férje, rokonai,)
fé: 9 órakor, vasárnap es ün- lasztja, jutalom helyett bünteisinerőséi.
nepen p tél 5. fél 7 f® fél 9-kor
téspénzt _ kCil adnia..

Szárnvfl&lSiün emlierek

VKT záróünnepséget rendez
a MINSz vasárnap
a K9auzá!-téren
54 nagyszegedi MINSz augusztus 2S-án, vasárnap délelőtt
10 órakor a Klauzál-téren V/T záróünnepséget tart. A nagyszabású ünnepségen Szeged ifjúsága és dolgozó népe a harcos
béke mellett tesz hitet. Az ünnepségeket, amelyeken a két hete
felvont békezászlókat leeresztik, c szegedkörnyéki falvak ijjusága is megrendezi.

Várostanya
dolgozói
vasárnap
a szovjet kolhozparasztok
életéről
hallanak
beszámolót
Vasárnap nagy eseményben lesz része a
VárostanyaV
dolgozó
parasztságnak. Délelőtt 10 órakor nagygyűlés keretében számol be Tisóczki Sándor elvtárs, a Szovjetunióban járt csengélei mintagazda mindarról a gazdag tapasztalatról, amelyét a világ legfejlettebb mezőgazdaságában, a
szocialista Szovjetunió kolhoz parasztjai között szerzeit.
Tisóczki elvtárs már többizben tartolt beszámolót Szeged környékén a dolgozó pa\ asztságnak. Mindenült óriási
érdeklődéssel figyelték előadását, mert azokból számtalan
hasznos módszert tanulhatlak meg a dolgozó parasztok
és a Szovjetunió példáján okulva előbbre vihetik a mi
mezőgazdaságunkat és ezen keresztül saját maguk boldogabb, nyugodt, biztos jövőjének kialakítását is. Ezért tekintenek nagy érdeklődéssel a várostanyai dolgozó parasztok a vasárnapi nagygyűlés elé, amelyen
Tisóczki elvlárv
minden ezzel kapcsolatos kérdésre részletes
felvilágosítást ád.

^ V E R S E N Y B E
' " " f " a terméwbegyüitésér!
Kétezer hold buzavetése volt; lezettségüknek. Ilyenek: Árva JóTápé községnek. Mind az ara-, zsef, kinek begyűjtési kötelezetttási mind a betakarítási munká- , sége 595 kiló és nem szállított
latokat Tápé dolgozó parasztság bo még semmit. Battancs Imre
ga versenyben végezte. Ugyanígy 470 kiló helyett csak 273-at adoti
a cséplést, ami í9-én be is feje- be. Báló Imre kötelezettsége 504
kiló, még nem szállított be semződött.
fl begyűjtési versenyben több mit. Bodó Pál, Császár József,
kiemelkedő eredmény született. Dabits Mihály, Eperjesi Imre és
még
Kiváló eredményt értek el ifj. Eperjesi István ezldeig
Bodó István 2100 százalék, Mol- szintén nem tettek eleget begyűjnár Menyhért 773 százalék, Dob- tési kötelezettségüknek.

ronyai Mihály 5 holdas kispaHasonlóképpen sok
kitűnő
raszt 314 kiló helyett beszállított eredményt érlek el a dolgozó857 kilót. Begyűjtési kötelezett- parasztok Nagyszeged terfileségét 257 százalékra teljesítette. téhez tartozó többi községek,
Bus Istvánné 288 kiló helyett ben is.
573-at szállított be. TeljesítméRuzsajúrjson Jakus
István
nye 178 százalék. Molnár Mi- 12 holdas dolgozó paraszt 387
hály ugyancsak 5 holdas 36Q kilő százalékos kitűnő eredménvt
helyett 690 kilót szállított be, ért el. Nem sokkal maradt
205 százalékra teljesítette be- el tőle Csányi György 8 hol.
gyűjtési kötelezettségét. Molnár das kisparaszt sem, aki 3701
Pálné 214 kiló begyűjtési köte- százalékkal teljesitetle tul a
lezettségét 245 százalékra tel- begyűjtést. Horváth István 1Q
jesítette. Török Károly 4 holdas holdas dolgozó paraszt 354
kisparaszt 193 százalékot telje- százalékot, Katona János 20
sített. Ács JánoS kötelezettségét holdas középparaszt 198 sz.á.
136 százalékra teljesítette. Do- zalékot ért el.
monkos István 6 holdas gazda
NagvizéLsóson S'e' e. es Kál456 helyett beszállított 900*kilót.
Teljesítménye 197 százalék, öz- mán kisparaszt 507 százalék,
vegy Barta Lászlóné 312 kiló he- ban teljesítette a ráeső belyett 868 kilót szállított be, 278 gyűjtési kötelezettséget. Fodor
Vince 8 holdas kisparaszt 216
százalékra teljesítette begyűjtési)
százalékos eredménvt ért el.
kötelezettségét. Gail Mihály 8j
Sialymazon Széli Antal 4
holdas gazda 595 helyett be-1
holdas kisparaszt 205 száza,
szállított 878 kilót. Vass Mihály
lékra leliesitette a
begyűjbegyüitési kötelezettségét 24*2
tést. Gombos István 15 holdas,
száz lé ra 'e"e l ette, TczáeJlst-'
dolgozó paraszt 190,
Korván pedig 240 százalékot ért' mányos József 3 holdas kis.
el a begyűjtési versenyben.
paraszt 145, Hegedűs Ferdi'A nagyszáma kiemelkedő teljesítmény mellett akadnak olyanok is, akik nem tettek eleget
még eddig sem begyűjtési köte-

nánd 9 holdas kisparaszt pedig 210 százalékban teljesi.
tetle tul begyűjtési kötelezettségét.

Palkó* ra-i
a kávátsfis
S z W c a M isáíy fcisfiekfiázi kulák

Szirovica Mihá'y kübekházi
kulák sem különb a többi társánál. Vejének cséplőgépe van
és minden áron azzal akarta eh
csépelni gabonáját. A
gépel
azonban a gépállomás a közelebb eső dolgozó parasztok
földjeire vitte és a saját gépei
közül egyet kirendelt Szirovi\ ca gabonájának e'cséplésére.
A kuláknak azonban
nem
tetszett, hogy nem »rokonis alapon végezheti el a cséplést és
vasdarabokat, patkókat Jelt a

kévékbe, hogy tönkretegye
t
cséplőgépet. Az etető idejében
észrevette Szirovicza a'jas sza.
botálását és kiszedte a vasdaraboklat a kévék közül, úgyhogy
a gépnek semmi baja nem történt.
A kübekházi DÉFOSz azonnal erélyes kézzeí közbelépett
és megakadályozta a kulák további garázdálkodásait, aki természetesen törvényszék e'öll
felet aíjas szabolálásáért.

4

rsütörtöK

Sajnálom azt az időt,

amit egyéni gazdálkodással

t. <

tillöfleisi

Algyő ős Tápé dolgozó parasztságának
küldöttei a deszki
csoportnál megismerték a közös gazdálkodás
Déli tizenkét érakor a gépállomás teherautója már viszsznfclé robogott az algyői és
a tápaí parasztasszonyokkal
és férfiakkal. A harminctagu
csoport a Desz'kcn
működő
»Kossulht
termclőcsoportot
lálógatta meg, hogy saját szemével győződjék meg arról,
antit oly sokat hall és olvas
a lapokon keresztül — a termelőcsoportok munkáiról és
elért eredményeiről. A fent
ülők' túlharsogják a motor
berregését és ugv I>esz'élik át
a látottakat és hallottakat.
— Ahogy láttam i t t a termelőrsoport eredményeit —
mondja szomszédjának Cscrnus Sándorné algyői asszony
— bizony sajnálom azt az
idői, amit m i is és a többi
parasztok is egyéni gazdálkodással töltöttek el. Abból
nekünk sem, do az államnak
sem volt semmi haszna. A
csoport pedifi

m á r nz első évben
olyan eredményeket tud Ielniulatni, amit egyéni gazdálkodás utján nem érhettek volna c l soha.
— Bizony abból a tizennégy
hold napraforgóból is szép
jövedelmük lesz — kapcsolódik a beszédl® ördögh Antal
—, olyan szép fejek vannak
azokon, mint egy jókora tá-

nyér.
— No meg a 49 liizómarhájak is több lizczcr forintot
hoz majd nekik — állapítja

meg Üllei Kovács Anna. —
Ahogy mondták, exportra bizlátják a jószágokat és így kilenc forintot kapnak kilójáért. Ha ezt külön-külön akarnak megcsinálni,
legfeljebb
egyet vagy kettőt tudnának
hizlalni, akkor a 49 jószág
gondozása 49 embert foglalkoztatna. így azonban csak
három embert foglal el a jószág gondozása.

a Halai Iák puszii lói ellen

Az öntudatos dolgozóktól nap
mint nap érkeznek levelek, szóbeli jelentések Szeged város vezetőségéhez, erdőgazdasági hivatalához és egyéb hivatalos
szerveihez, amelyekben közlik,
hogy a víros utcáin, terein a
tnvasszai elültetett több mint
százezer forint értékű fiatal csemetéket tjieleuként, sok esetben nappal is ismeretlen gonosztevők tékozolják. Az egészség, árvízvédelmi, méhészgazdátkodási és városrendezési terv
keretében elültetett fákat kitördelik, vagy súlyosan megcsonkitják. Az elvetemült kártevők az, utóbbi néhány nap
alatt valóságos hadjáratot indítottak a város területén a
fiatal fák ellen és többszáz fát
semmisítettek meg.
A dolgozók körülien nagv felháborodást keltett a reakciónak
ez az aljas munkája, amellyel

a városrendezési terv végrehajtásának késleltetésére törnek és
ezenkívül rernzetgazdas'gi szempontból is súlyos kárt okoznak.
A szegcdi dolgozók a reakciónak cz't a fondorlatos munkáját
rövidesen megakadályozzák.
Szeged város polgármestere
rendeletet tett közzé, amelyben
felhívja a szegedi ifjúsági és
más tömogszervezeteket, hogy
leplezzék lo az aljas kártevőket,
könnyítsék meg a rendőrség
munkáját. Ezenkívül még közli
a rendelet, hogy mindenki köteles a lakása," vagy háza előtt
levő fiatal fáknak életben tartásáról gondoskodni, naponta locsolni őket Kecskéket ós egyéb
jószágokat áz utcákon legeltetni
tilos, mert ezek is eddig már
nagy károkat okoztak a faültetésekben. Az eddig okozott kár
megközeliti a 70 ez,er forintot.

Tégladarabokat rakoll a gsbonás zsákba
Eb nger Józseíné biibekiiázi
Ebingcr .Tózsefnó 80 holdas
kübekházi kulák nevét jól isménk a környékbeli dolgozó pai asztok. Fia demokráciaellenes
a úttartásáért és kijelentéseiért
ii in is őrizetben van'. Ebingornó
•em különb a fiánál. A ráeső
. ogyüitési kötelezettséget alcgr;'jasaDb módon próbálja kiját- <ani. ö t mázsa hatvan kiló
i iz.sa, amit beszállított a földi lüvesszö vetkezet
raktárába,
i oros, piszkos volt.
Kiderült,
hogy
Ebingerné

termelőelőnyeit

pen az ellenkezőjéről győződhettünk meg. Csoportosan művelik
a földjüket,

ra^niiOTpUNt

SZTÁCHANOV NYOMDOKÁN HALADOK!
1938-ban 341, ezévben már eddig 8 3 8 gázórát Javított kl
az éimunkásjelölt
A szegedi gázórajavítóban szorgalmas munka folyik.
F o n asztást végeznek a legtöbbet, de azért iemezhengerelésre is sokszor keriil sor.

j o b b a termésűk,
Az egyik hosszú munkapadnál dolgozik az 59 éves
állatokat hizlalnak. Es nem sza- megjutalmazott és éimunkásjelölt László Pál elvtárs Keze
bad elfelejtenünk a 19 anyaolyan szaporán j á r a munkadarabon, hogy
szinte megkocájukat sem, amelyikből már
hazudtolja
korát.
jánóhány le is fialt. Azt hiszem, valamennyien elismerjük,
— Na, még egy két centit forrasztok rajta és aklcot
hogy ezes a kis jószágok is
az idén. Közelebb kerülolyan hasznot hoznak a cso- kész a 838-ik gázőr ajavításom
portnak, amelyet egyéni gaz- tünk a hároméves terv győzelméhez — szól oda vidáman
dálkodás utján lehetetlen lett
másik két társának, miközben a mellette lévő gázhevítő,
— Ugyanakkor a két és fél volna elérni.
hold mag
bői újabb forrasztórudat vesz ki.
— Bizony ez igaz — ismerik
cukorrépájukat is ex valamennyien.
— Szép teljesítmény — ismeri el Teodos és Szemerédi
— Ha hazamegyek, az lesz
elvtárs is.
megnézheti
az első dolgom, hogy akivel
— Lennék csak húsz évvel fiatalabb — veti oda moneki,
akárki — szól közbe Vidács találkozom, dmesélem
Antal is. — Nincs a kórnyé- mennyire helytelenül cseleked- solyogva László elvtárs — , m a j d megmutatnám én, hogj
ken még egy olyan szépen fej- tünk négy éven keresztül —
m i t lehet elvégezni. Amikor fiatalabb voltam, nem volt
lődő, mint a csoporté. Az is igéri meg határozottan Berta érdemes termelni, mert azzal a tőkések vagyonát gyarapíFerenc elvtársi.
alaposat lendit majd a csototta az ember. R é g i mozgalmi ember vagyok én és 'átporton.
H a d d t u d j á k meg
tam azt, hogy mit keres a tőkés a munkás
verejtékén
— Amit a deszki termelőcsoportnál láttunk éa tapasztal- a tápai parasztok is, hogy csak 1038-ban egész évben csak Sf/l gázórát javítottam. Most
tunk, az nekünk, akik eddig a termelőcsoportokon keresztül pedig ezévben eddig már 838 <5ra került ki üzemképeset
egyénileg gazdálkodtunk, példa vihetjük előbbre a magunk és
lehet — szól hangosan vala- a* állam felemelkedését a szo- a. kezemből.
mennyihez Boldizsár Ferenc. — cializmushoz.
— Sztachánovista mozgalomról már sokat olvastam a
Közben beérnek Szegedre. Az
Most világosan láttuk, nincs
múltban
is és azóta ia tanulmányozom. Nagyon jó iránykezében
semmi értelme annak, hogy a egyik parasztember
ha minden
pár holdacski-nkat turjuk látás- buszkén lengeti a zászlót a szél mutató az a munkámban. Nagyon jó volna,
tól-vakulásig minden haszon nél- a harminc paraszt feje felett, munkás alaposan áttanulmányozná
a
sztachánovista
mozkül. Csoportos termeléssel tud- akik sok tapasztalattal gazdagalmat,
mert
ha
annak
tanításait
magáévá
tenné,
hamagodva
viszik
majd
szét
Tápén
juk csak megkönnyíteni munkánkat és tudunk jobb életet es Algyőn a dolgozó parasztrább megvalósíthatnánk
a szocializmust.
ság között, hogy helyes az az
biztosítani magunknak.
— A z biztos — ismeri el Szemerédi elvtárs.
— Nem is hallgatunk m i út, amelyet a Magyar Dolgozók
többé a kulákra — szólal meg Pártja javasolt: a termelőszö— Igaz, hogy a múltban nem volt érdemes, de m a
kis idő múlva Szabó Katalin. — vetkezeti csoportok útja és ezen
már igenis szép és érdemes Sztachánov ú t j á n
haladni,
Nálunk Algyőn is állandóan azt az uton biztosan haladhatnak
dolgozunk — emeli fel figyelmeztetően
suttogják, hogy igy meg ugy előre Rákosi Mátyás elvtárs ve- mert magunknak
nincs értelme annak, hogy cso- zetésévei á boldogabb jövő felé.
ujját László elvtárs, azután sarokba helyezi a 838-ik ki(kürti)
portot alakítsunk. És i t t épjavított órát. — -Sít Sztachánov
nyomdokán
haladok —
amennyire a korom megengedi — teszi hozzá csendesen.
il tiépgqésfségőrift segítik
És a forrasztórudat biztos kézzel nyomja bele a s a "

Leplezzük Ke a kártevőkel!
Intézkedések

t e m m l h

augusztus 'üt.

cséphadaróval verto ki a rozsát,
hogy ne legyen tiszta és ezzel
is megkárosítsa a dolgozókat.
Do nemcsak piszkos, szemetes
rozsot gyűjtött be a kulák,asszony, hanem még tenyérnyi
nagyságú tégladarabokat is tett
a zsákba, hogy rcinéi többet
nyomjon a inánál ásnál.
A kübekházi termény begyüjtőt-cn észrevették
szabotáló
szándékát és a helyi DEFOSz
megtette a szükséges intézkedéseket Ebingerné ellen.

A Szegedi Szakszervezetek Központi Énekkara augusztus
- "-én,
s/ombatou este 9 órai kezdettel bálát rendez a Hunnia-szálló összes termeiben, amelyre ezeretette) meghív min« -nkit a rcndezőséc.

az egészségügyi belegápolák

macáját

létromsóba, j ó kedvvel' fog hozzá a 839-ik gázóra javításához. Néha felnéz a feje felett lévő
felírásra,
melyet
maga rajzszögezett fel: » A munka nálunk becsület, dicsőség és hősieség dolga.*
(Kürti)

SZegiedm ebben az évben 473
népeigészsógőr tett vizsgát. Az
egészsógőrök feladata, hogy az
orvosok és betegek között öszGépesített
gyapotbetaharitás
szekötő munkát
végezzenek.
Felkutatják azokat a helyeket,
Ebben az évben Üzbegisztánban számos traktoré liomás
amelyeik!
egészségügyi szemés
szovhoz
végzi a gépesített gyapotbetakaritúst. Uj gyapot,
pontból kifogás alá esnek és
szedőgépek százai mennek az ültetvényekre.
ezeket az egészségügyi köveA napokban fejeződött be az a tudományos és technikai
telményeknek
megfelelően
konferencia, mely megvitatta a gépesített gyapotszedés kérdérendibehozzák. Állandó családseit. A gépkezelőket speciális előkészítő tanfolyamokon oklátogatásokat végeznek s mindönben segítségére vannak az
tatják ki. 600 kitűnő szakembert képeznek rövid idő alatt.
egészségügyi hatóságoknak.
Tanfolyamokon tanítják a gépkezelést Középázsia öntöA hatósági orvosok a mull
zési főiskoláin, mezőgazdaságot gépesitő főiskoláin, mezőgazdahónapban nagyarányú vizsgásági intézeteiben s a taskenti gépesitési iskolában.
latot folytattak a kiskereskedők
üzleteiben és felhívlak a keU j a b b 4 2 é l m u n k á s , 10 kiváló m u n k á s S z e g e d e n
reskedők figyelmét a fokozottabb egészségügyi intézkedések
A szegedi üzemekben a közeljövőben tartják meg az
betartására. Ezzel az intézkeélmunkás és' kiváló munkás avatóünnepségeket.
Ujabb
déssel is a .tisztifőorvosi hivatal
szegedi
dolgozót
élmunkás,míg
10
dolgozót
kiváló
muna dolgozók egészségét kívánja
kás jelvénnyel tüntetnek ki. Azok kapják az ötágú ezüstmegvédeni. Nagy gondot fordítottak ebben az évben az egészcsillagot, akik a szocialista ejntésben az élen jártak, a
ségőrök a gépállomások dolgoszovjet emberek példáját követve
utat mutattak
a többi
zóinak egészségvédelmére. Megdolgozóknak.
Az
élmunkás
és
kiváló
munkás
avatóünnepvizsgálták az ott dolgozókat,
ségekre már lázasan folynak a készülődések.
ezenkívül a vjze'lálást, vafamint
a tisztálkodási lehetőségeket el
U j gépet szerkesztett Ö i d ö g h elvtárs,
lenőrizték. A vizsgálat folyamán
sok értékes tapasztalatot szea szegedi Paprikafe'dolgozó NV-nál
reztek.
A Paprikafeldolgozó NV sze- ollós gépet szerkesztett, amdyEHUSiniKlHmi^ ü K¥s®3S Z83
gedi telepén a paprikaszelelelés né! nem áh fent az a veszély,
Fájdalomtól mtgtSrt s-ivvel tudatjuk, hngy felejthetetlen
édestárcsás rendszerű géppel törté- hogy üzemközben a kések éle
apa ós nagyapa
nik. Ennél a gépnél többször kicsorbul. Amikor a késekhez
Farkas János
előfordul, hogy a paprika közé
kemény tárgy ér, a rugók kihuiteamester
került kisebb kövek,
vagy
nyúlnak és az olló nyitva ina.
02 íves korában váratlanul e'li ínyt.
egyéb
kemény
tárgyak
a
kések
_ Engesztelő szenti cáldoaat f. hó
éleit kiesorbitják, eltörik. A r rad. Ezzel az újítással ördörjh
Rl <" délelőtt fél 9 ó-akor a felsővárosi templomban lesz az E;rel,
keletkezett hibák következtében elvtárs mihleoy 18 ezer forintot
Urának bemutatva. Temetése
m
évente és az uj
a gépek több órát állnak, mert tatfiru
délután 0 órakor a felsővárosi Oye
számítás szerint 3.3 száza ik'"a kijavításuk körülményes.
vl temető halottasházából.
Most ördögh Lajos "elvtárs, termei ione t,
mint a rét* "" •
(IváaroM c-al'.d.
:','
.
/
«
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r
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n
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Rákosi Mátyás eivfárs látogatása
Székesfehérvárott
Rákosi Mátyás elvtárs, a Mafyar Dolgozók Pártja főtitkára
• VIT alkalmából Magyarországon tartózkodó több külföldi vendég kíséretében, ellátogatott Székesfehérvárra, ahol megtekintette a tanuasori
gépállomást.
Gyurnik Ádámtól, a gépállomás
vezetőjétől a munka állása felől
érdeklődött. A beszélgetés során
kifejtette:
Szándékosan nem jelezte előre
jövetelét, nehogy a fogadtatás
és készülődés miatt a munkában kiesés legyen.
A közelben dolgozó két cséplőgép munkásai közül
elsőnek

Szűcs Ilonával, a Szovjetunióban
járt magyar
parasztküldöttség
tagjával
szoritott
kezet Rákosi elvtárs, majd hosszasan
elbeszélgetett a gépállomás többi
dolgozóival.
A gépállomás dolgozói elmondották, hogy a gépállomás megalakulása óta megváltozott
a
helyzet, megszűnt az idegenkedés, amellyel kezdetben a parasztság a gépek munkáját nézte.
Most már szívesen és örömmel
műveltetik földjüket a környékbeli dolgozó parasztok az
állami traktorokkal is gépekkel.

Egy 15 holdas középparaszt,
Király József alsóvárosi gazda
udvarára látogatott el ezután
Rákosi Mátyás elvtárs, ahol a
gépállomás traktora csépelt. Itt
hosszasan elbeszélgetett a gazdával és feleségével.
A fehérvári Alsóvárosban természetesen pillanatok alatt elterjedt a hire Rákosi Mátyás
elvtárs ottartózkodásának. Percek afatt tele lett az udvar a
környékbeli dolgozó parasztokkal, akik örömmel köszöntötték
a magyar dolgozók forrón szeretett vezérét.

A TUDÓS ES A

MŰHELYVEZETŐ

kicserélik tapasztalataikat
B B s j k A M A körül, az első orosz forradalom
leején került a gyárba. Az őreg
munkásnak már nem kellene dolgoznia, az állam eltartaná, de
Tumanov nem bir élni munka
nélkül. Körülötte sok minden történt az utóbbi évtizedekben. Látta maga előtt óriásivá növekedni a kis petrovszkl üzemet és
mindebből jól tudja, hogy a szocialista Szovjetunió gondot visel még a Bajkál-tó környékén
elterülő vidékre Is.

környékén az áthatolhatatlan őserdők mélyében a XVIII. század
elején még volt egy kevés szabad föld, ahová a földesúri robottól elnyomott munkások, parasztok menekültek. A Balega
folyónál találtak vasércet, abból
nyílhegyet, kopjákat
kovácsoltak. Ezen a területen alakult később a petrovszkl vasgyár. A
kis gyár másfél évszázadon keresztül fennállott, de Igazi fejlődésnek csak a sztálini ötéves
tervek idején indult. A
petrovszkl gyárban dolgozik Viktor
Tumanov munkás, aki még 1905

Turanov

már most befejezte az ötéves
tervét, úgyhogy az 1951-re előiri
termékeken dolgozik.
A b a j k á ü aréíhengerlőmühely
kollektívája sokat gondolkozik
a
munka termelékenységének
fokozására készített
terveken.
Nemrég minden brigád egyéni
statisztikát állított fel, amely- .
bői pontosan kitűnik,
hogy
mennyi hengere't fém esik egy
váltásra, mennyivel
maradlak
el, mennyi generátor gázt, villanyén orgiát takarítottak meg.
Ezeket az adatokat mindennap
igyekeznek megszabadulni
a bevezetik az e l s z á m o l d könyv,
kapitalizmus láncaitól.
be és tiznaponként kiértékelik
ó r á k o n keresztül lehetne né- az eredményeket.
zelődni a rengeteg kiállilásj
anyag közölt, amely bemutatB Bajkáü Bc*!hentjerlfl
ja a hős k i n a i nép győzel- üzemvezetője a közelmúltban
mes szabadságharcát is és a résztvett Szverdlovszkbnn
az
Szovjetunió á l t a l felszabadí- uráli kohászok tanácskozásán.
tott n é p i demokratikus orszá- Itt ismerkedett meg Pjotr Uragok — köztük a Magyar Nép- •rihin professzorral, akitől meg.
köztársaság —
fiataljainak tudta, hogy az ura'i poHtech.
egyre szélesebb
táviatokul nikai intézet a gyorsított
ol.
megnyitó életét. Ezek n ké. vasztás technikáján
dolgozik!
pek, adatok, titkos röpiratok Nikoláj Taraszov, a
műhely
m i n d hitelesek és
meggyő. vezetője örömmel fogadta ezl
zőek, hiszen m i n d e n nép fia- a hírt és megbeszélte a protaljai maguk
szolgáltatták fesszorral, hogy i rendszercsen
hozzá a szükséges anyagokat leveleznek majd és kölcsönösen
Az elnyomott országok kiállí- kicserélik tapasztalataikat.
tási tárgyai eleven vádira In!
jelentenek az
imperialisták
fl politechnika!
ellen, a többieké viszont
a
intézettel
"való
kapcsolat
feheszocialista épilés
fel mér hetetlen fölényét, magasahbren- lővé tette, liogy a petrovszki
gyár megjavítsa a kiolvasztott
dü dicsőségét hirdetik.
fém minő é 'ét és lerövidítse az
olvasztás időtartamát. Az
uj
Érdemes megfigyelni
eljárással a gyár évi 1.200.000
a látogatókat, a m i n t terem- rubelt tákarit meg.
ről-leremre mennek,
ismerkednek egymás életével
és
B rei avszíti gyái
ezen keresztül még közelebb
kohászati
üzeme
sokezer kilój u l n a k egymáshoz, még szorométer
távolságra
van az orsabbra fűződnek a barátságA
nak, a népek nemzetközi szo- szág központi körzeteitől.
lidarilásának szálai. S a sze- (vár kollcktiv életében azonban
mek szótlanul is
megértően íem érezhető ez a távolság. A
csillantak egymásra, amikor a Bajkál-vidéki kohászok kötelevállallak,
hogy
kiállítás hangszórójából szét- -ettséget
áradt Alexandrov
kantátájá- A420 000 rubel forgóa'apot ^za.
nak tömören h u l l á m z ó dalla- bnditanak fe! és 5 százalékkal
m a : »Szlálin a harcunk, É> 'óbb árut termelnek.
Sztálin a béke, És Sztálin ne
vével lesz j o b b a világi*

S z a b a d o r e z a g o k b o l d o g fiafaijainak
s elnyomott népek harcos iíjaságának
élete

II

VIT KIÁLLÍTÁS SZ8NES FORGATAGÉBAN

A legkülönbözőbb
nemzetek
zászlórengetegétől
tarkálló és a világ mináen
tájáról
összesereglett
ifjúsági
csoportok felvonulásától,
dalaitól mozgalmas,
hangos Budapest egyik legérdekesebb,
legváltozatosabb
pontja
most
a Városliget.
Óriási törtegek özönlenek
oda, hogy végignézzék a Világifjúsági
Találkozó
rendkívül
gazdag
nemzetközi
kiállítását.
A látogatóközönség
majdnem
olyan
érdekes,
mint
maga a kiállítás.
Ifjúmunkások
újonnan
készült
kék
egyenruhájukban,
népviseletbe
öltözött
parasztlányok,
szovjet katonák, mellü'-.ön a Komszomol-jelvénnyel,
feketearcú néger fiúk, finoman ívelt szemű kínai leányok és sokan mások hömpölyögnek
be a kapun és vegyülnek
el a
nézelödők szimes forgatagában.
A kiállító
termekben
azután mindegyfk&k
ott talál egy-egy darabot a saját hazájából,
amily „ Szovjetunió
és a népi demokráciák
fiainak, leányuínc.k « szaJjadság, 0 többieknek
pedig
az elnyomás, a nehéz mtabadságharcok
színhelyét
jelenti.
Az érdeklődés mellett ezért
lépnek
be m i n d a n n y i a n
a
ragaszkodó szere let érzésével
a kiállítás legmegkapóbb ré
ízébe:
a szovjet pavillonba.
iRzemben
bejárattal
a
a
mennyezetig érő vörös
drapérián, L e n i n és
Sztálin virággal'
övezett n a g y
mell
Szobránál aranyló felirat hirdeti orosz, m a g y a r ,
francia
és a n g o l
nyelven:
jLenin
zászlaja
alatt Sztálin vezetésével előre
a
kommunizmus
győzelméért/«
Ez
a jelszó
pemcsak a Komszomol f i a t a i
jaié,
hanem
mindannyiuké,
akik
a Világifjúsági
Találkozó jelszavaként egységben
akarnak
küzdeni
a >tartós
békéért,
demokráciáért,
népek
nemzeti
függetlenségépéért és a j°bb
jövőért«.
Ezt

hirdeti

az
a
vidám
énekszó
is,
amely kintről' hallatszik be a
kiállítás
l á t o g a t ó i n a k csendes m o r a j l á s á b a . összefogódzra, köPbe-karikába »zakatoik a k « ott a v i l á g n a k
talán
valamennyi
nemzetéből
s
közben pattog a VlT-en született ú j szöveg: »Egy a jelSzónk, egy a béke, Állj közénk
és harcolj
érte/«
A
táncszólóba
újabb
és
ú j a b b érkező csoportok énekszava csendül bele s m a g y a
rul, oroszul, angolul,
franciául, románul', bolgárul, lengyelül s k i t u d j a , m é g hány
nyelven h a r s o g j á k nekipirult
arcú fiatalok a parfizánindu
lót, a D I V S Z , a Komszomol
Indulóját, v a g y a Poljuskát
) a többit.
Amiut összeforrnak odakinn
I dalolásban, ugyanugy
forr
Issze benn a kiillitóteremben
is közös kii lóságuk, hogy méltó,

követői lehessenek a hős szovjet ifjúságnak, a
Komszomol
fiataljainak. A képek, táblák,
könyvek, folyóiratok sokaságában" láthatják azt a

szabad,

boldog

életet.

amelyet a Szovjetunió biztosit
fiataljainak.
aljainak
Ugyanakkor
láthatják azt a hősies harcot is,
amelyet a szovjet fiatalság vívott az elnyomókkal szemben a
Nagy Honvédő Háború kemény,
gyötrelmes napjaiban és láthatják azt a szívós, következetes
mnnkát is, amelyet m a végeznek önmaguk fejlesztéséért és
a szovjet haza továbbépítéséért.
Megtudhatják, hogy a Komszomol több mint 9 millió fiatalt
egyesit és az utolsó 12 év folyamán 30 millió fiu éa leány
ment át a Komszomolon. Mintegy 4 millió komszomolistót vettek fel ez idő alatt Lenin és
Sztálin pártjának soraiba.
A
Komszomol Tieveltjeinek
százezrei lettek kiváló társadalmi
egyéniségek,
tudósok,
művészek.
A szovjet fiatalok a fasiszta
betolakodók elleni küzdelem idején bizonyították be
igazán,
hogy

példaképei

lehetnek

a világ valamennyi fiataliának.
Ezt bizonyítjákk Sztálin elvtárs
szavai
a" kiállitóterem
falán:
sMinden időkre bevonultak a
történelembe a szovjet nők és
dicső ifjúságiink példátlan munka-hőstetteivel, akik magukra
vállalták a gyárakban, üzemekben, kolhozoklian és szovhozokban folyó munka legnagyobb
terhét*.
S Sztálin elvtárs szavai nyomán a látogatók, minden nép
fiatalja szer. tő csodálattal szem
léli a hŐ3 I f j ú Gárda tagjainak
fényképét, csillogó szemmel nézi
az ifjú szovjet választók mosolygós arcait és azokét a szovjet fiatalokét, akiket az egész
nép bizalma küldött felelősségteljes, fontos helyekre, igy még

a

Szovjetunió

nác3ába is. Pom
gyönySiű

felsőbb Tas felvételek,

képek

sorozata

m u t a t j a azt a számtalan támogatást, amelyben a Szovjet,
u n i ó részesíti fiatalságlát Minden fő- és szakiskolának például megvan a saját klubja, üdülője, otthona, kórháza. Az önkéntes sportegyesületekbe
a
diákok tízezrei
tömörülnek.
Minden j ó e'őmenetelü diák állami ösztöndíjat élvez. Nyáron
üdülőhelyek állnak a fiatalok
rendelkezésére. Az ipari és gyári
üzemi isko'űk mintegy kétmillió
kétszázezer szakmunkást
képeztek ki a fiata'olí soraiból
az elmúlt 3 év alatt
Ezt a biztosan fej'ődő, n y u .
godt, boldog életet láthatják a
szovjet p a v i i o n látogatói. Vele
együtt a kiállítóit népművészeti tárgyakon! a szovjet festők és
szobrászok
kiváló
alkotásain
keresztül, — amelyek mind a
dolgozó n é p életévet foglalkoz.
nak művészi módón, a szocialista-realizmus eszközeivel
—
láthatják, hogy csak fejlett szocialista ország biztosíthatja

a munka

igaxi

értelmét

s vele a művészetek virágzását is.
E z a tény különösen akkor
válik szembetűnővé, amikor végigjárjuk a többi termeket is.
F á j ó n yág bele minden látogatóba a spanyol, görög
nép
szomorú helyzete, ahoí
kizsákmányo'ás, nyomor, börtön,
betegség az ifjúság osztályrésze. De még inkább ez a helyzet a messzi gyarmatokon: Vietnámban, Ma'ayában,
Cipruson, Ceylonban, Afrikában, Indiában, Egyiptomban, Indonéziában) s másutt ahova az jmperialista hódítók betették a lábukat. Ezekből az országokból
csenevész, vézna, kiéhezett gyer.
mekek megdöblientő, szomorú
tekintete néz szembe a képekről, a nép legjobbjai pedig börtönökből vagy az akasztófa alól
küldik utolsó üzenetüket, biztatásukat szabadságért
küzdő
társaiknak.

Amerikában

rács mögt

került
a
szabadságszobor,
a m i n t azt igen jellemzően ábrázolja egy falitábla s mellette bemutatják a k a p i l a ü z m i K
fojtó gyűrűjében vergődő fiatalokat. Nem k ü l ö n b a helyzetük a »marshallizált« nyugati országok fiataljainak sem,
akik egyre nagyobb tömegben ,

Lőküs Zoltán
Megjelent füzetalakban
Á

Szötfjsíunió

ftorniiytali

leleplező íepéfce
lítóék liázaáMiIo
politikájáról

címmel
a Szovjetunió kormányának
1949 augusztus 11-i jegyzéke
a jugoszláv kormányhoz Szlovén-Karinthia kérdésében és
a Pravda 1949 augusztus 13-i
vezércikke.
16 oldal, ára 50 fillér.
Kapható: M D P Pártszervezetekben és Szikra-bizománvosoknáj és Szikra könyvesbotokban.
Szervezetek
megrendelhetik:
MDP-Propagandaanyag
Terjesztő, Budapest, IV., Deák
L-'erenc-utea
15 és
Szikra
Könyvkiadó, V., Vőxösmartytér 4.

^Ivi^gosifó előadásod! rendei
a Vs»ö5ker3?zl
Csongrád és Csanád nejyáben

Csongrád és Csanád megy*
vöröskeresztes csoportjai szerIán délelőtt nagygyűlést tartót,
'ak Szegeden és megbeszélték
'i'iromhónaoos munkatervüket.
Mártély Mihály megyei tjtkái
'avaslatára elfogadták a kiküldöttek ötszáz elsősegélynyújtó,
kétszáz népegészségőr kiképzősét.
A három hónap
leforgása
alatt százötven felvilágosító előadást rendeznek a két megyében. Sürgősen megkezdik
az
önkéntes ápolónőképzést
is,
Csütörtökön a szegedi gyufagyárban, a j ö v ő héten pedig a
Tiszamenti Fürész és a Vízmüveknél .indítanak betegápolást és
elsősegélynyújtás! tanrofyamot.
A Vöröskereszt a jövőben még
nagyobb szorgalommal igyeks X ; felvilágosító tanfolyamokat
és előadásokat tartani.

Csütörtök, jimu augusztus 2ff.

•nmtö

Megalakult
a Szenedi Textiles Sfiart Egyesület
fl minőségi sport fejlesztése kialakulásához egy táborba kell
terén nagy eredményt jelent a tömörülniük, mert csak igy lehet
nost megalakult Szegedi Tex- biztosítani a szegedi textiles doltiles Sport Egyesület. Az u) gozók sportolási fejlődését.
egyesület n Kender-, Len- és
Az uj egyesület labdarugó,
futnipar. Szegedi Kenderfonó- valamint asztalitenisz első csatyár, Angol-Magyar
Jutafonó, patat ősszel már az NB II-bcn
•.gycnnihnlpari NV, valamint a szerepelnek. Ezeken kívül bizto'lostukészltő és Termeltetői NV sítják az ökölvívás,
atlétika,
fúziójából Jött létre
röplabda, teke és a sakk szakAz érdekelt vállalatok egyhan- osztályok tömeg- és minőségi
gú helyeslése közepette mondot- sportjainak kifejlesztését.
ták ki az egyesülést. Az üze- Szeged sporttársgdalma nagy
mek és vállalatok sgortolői meg- érdeklődéssel tekint az uj sportértetlók, hogy a minőség/ sport egyesület működése elé.

filénk sportélet Moszkvában
Moszkvftban ebben az évben
yjég élénkebbé vAlt a sportélet,
mint a mnlt esztendőben, két•zer nnnyi sportold indult a leghfllönOü/flhh versenyeken, mint
ravnlv. Különösen sokan indulnak a kerékpáros és az. ököl-

vívóversenyeken. Moszkva harminchét pompáson berendezett
sporttelepén folynak a küzdelmek, amelynek során már eddig
is 57 n] csúcsot és négy világrekordot értek el.

Tömeges nevezés Szeged város uszőbajnokságaira
Az SrMTE vasárnap d-liilín 4 írakor
S / M T E— Cson grád
1 1
"tndt/l nitpr i z újszeged! uszodában haMTK—S/cgetli l.okomotiv
1 1
yományoa úszóversenyét, a Szeded viroa
Elektromos—III. kerülel
3 X
injnok»áf>át. A küzdelemre már eddig la
CDKA—Nyeftyanylk
t 1
,-en í'ilí n c t l i futott be. A verseny
Sshlyor—Hirkovh Lokomotív
1 X
•gyutfnl kerületi válogató jellegű ta a
Splrla—Slívls
Z 1
• zepfémber S-l elsdlzben sorrakcrüld or- Pdlmírkdzísclc:
rzáifoa vidéki bajnokságra. A bajnokság
1 1
SV. Pllzcn—BrxIkllT*
"rdckeeslge, hogy cldször
azcrepelnek
Dinamó Koslce—Boheiniaa*
1 1
alyan arámok. amelveken csak nem IgaAi-slria—Admlra
1 1
•olt versenyzik Indulnak. A MINSz úszó3 X
FAC—Vl'ieotr SC
szakosztályának ea leai az elaó azenyilvános szereplése a nem Ipa ról;edi
ak csoportsában. Ezekben a számokban S r o l t s t e f v e r e í i
hireh
lárki elindulhat, nevezni a helyszínen Is
Magánalkalmazottak Szakszervezete l r
lehet.
tesiti tagjait, hogy pinteken délután 6
órakor természettudományi elóadást tart
II. Osztály n csoportdöntök
aa Szakszervezeti Székházban. Felkérjük
végeredménye
a tagokat, minél nagyobb számban jelen1. Dohánygyár
4 11:3 7
jenek meg.
2. S/S.'MTE
4
7:13 S
Magánalkalmazottak Szakszervezete ér3. Alpár
4
8:5 4
tesíti tagjait, hogy szeptember hónap4. Cukorgyár
4 11:3 3
ban a kővetkező tanfolyamokat
indítja
5. HTVE
4
2:9 0
Icezdó és haladó gyors- és gépírás, bérIfi rinpnrtdüntök vígeredmánye:
ciszámoló, kezdő éa haladó kőnyvelő,
1. MKUMTE
4 10:1 8 üzemi könyvelő és mér'egkképea könyvelőit
2. KMTF.
4 1:12 4 Jelentkezni lehet a Szakszervezet helyisé
3. t'MTE
4 0:7 0gében augusztus 31-lg délután 6—9 óráig
A III ASz kiírta a kerületi bajnokságot,
A Gépjárművezetők Szabid Szabad Szak
Neae/ési dlj az elsíosztályu csapatok ré- szervezete augusztui 27-én, szombaton este
szére 50 forint, II. osztályúak részérő 8 órai kezdettel tiazhijitó
közgyűlést
30 forint. Az Ifjúsági csapatok nem li. tart a Szakszervezeti Székházban. Tagcetnek nevezési dijat.
jainak megjelenése kötelező.
Az MLSz rendelkezése értelmében minA Vasas Szakszervezet felhívja I tagden NB és I. osztályú egyesület ifju. jai figyelmét, hogy augusztus 25-én csüsági csapatot is kStcles Indiianl. Ezen ke- törtökön délután 6 órai kezdettel a Szakrnztül az uj el-fiosztályu eg)estietek ne- szervezeti Székházban taggyűlést
tart,
vezéstvel kiszélesedik az u.ánpóllía neve- Minden lag megjelenése kötelező.
lése.
A Magyar Fodrászmunkások SzakszerAz 1 0 4 9 - 5 0 bajnoki évben az Ifi kor- ve/te
csütörtökön, augusztus 25-én este
határ 1030—31 - 3 2 - 3 3 .
(él 7 órakor pontos kezdettel érdekes
előadást rendez, melyen Dr. Palánkl OelToto átmulató
tért tanársegéd tart előadást a rákos
P. I okomotiv—UMTE
1 1 inegbcte edésekrői. Megjelenés
kötelező,
SzAK—Pvruti
2 x vendégeket szivesen látunk.
Wolfncr -Szív. Lokomotív
11
A Szállítómunkások
Szabad
BMTE-EI re
x 2 Szakszervezete értesiti tagjait,
Ferencváros II.—Cegléd
11
hogy augusztus 25-én, csütörtöSzolnoki Lokomotív—NyVSE
1x

KIS OSz

HÍREK

Piael kótAtt-ozöv&tt, rövid, bazár és
rófös szakoszlály ma délután 3 urakor
sszevont szakosztályi Ölést tart Aradi utói
á. az. alatti h-Iviséi-ébrn.

MtNSt.HÍREK
A hős lenini Komspomol fiataljai ma érkeznek városunkba
és este 5 órakor az uj'szcgcili
szabadtéri színpadon vendégszerepelnek. Minden VJT-küldöttet,
if iumnnkánt, úttörőt. diákot.
F.l'OSz-tftgot és felnőttet szeretettel várunk.
Pénteken este 7 órakor a MINSz központban üsszvezetuségi íiK'a. Minden alap.
szervezeti vezetőségi tag megjelenését feltétlenül elvárjuk.
Háromh.'mapns Önkéntes ápolónői tanfolyam Indul Szegeden, melvre l ő évtől
30 évig lehet je'entkczni a MINSz központban 5 - 8 óráig Bónus Rókus MINSz
zideres elvtársnál.
A honvéd tls/lképző tanfolyamra 17
14 évig lehef jc'cnlkezni a MINSz közMMtban 5 - 8 óráig. Mlndea Ifjumunkás
is EPOSz tag jelentkezhet.

T é p é n

kön délután 6 órai kezdettel a
szakszervezeti székházban taggyülést tart. Megjelenés kötelező.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad Szakszervezetének
fiiszerszakosztálya felhívja tagjai figyelmét, hogy augusztus
2G-án, pénteken fél 7 órai kezdettel értekezletet tart a szakszervezeti székházban. Kérjük
a tagok megjelenését.
A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete értesiti tagjait, hogy augusztus 27én, szombaton délután 6 órai
kezdettel taggyűlést tart. Előadó Csont Ferenc elvtárs. Előadás tárgya: 1. Világifjusági
Találkozó. 2. Szakmai és ideológiai oktatás. Kérjük a kortársak pontos megjelenését.

A S/cgedl
Szakmaközi Titkárság értesiti a szegedi üzemek dolgozóit • az
. sszes szakszervezeti tagokat, hogy az
ujiárcn 'cett. mintegy 5000 kötetes szakszerve. eti könyvtár megnyílt. A könyvtárból a fontceabb ideológiai könyvek ér
haladóazellemü szépirodalmi könyvek 2 heü
időtartamra kikötcsönözhetók 20 fillér használati dij ellenében.

—

fiz v non lieíyelt harmlrc varon

Tápén kilünő ülőmben folyik a begyűjtés. A dolgozó
parasztok lelkesen végzik a
Munkálatokat, melynek során
ujabb igen j ő eredmény született. Molnár Menyhért kisparaszt 773 százalékra tcljejtftcllo a ráeső begyűjtési kő.

telezettséget. Az ütemtervet
is tullcljesitellék a dolgozó
parasztok. Tjz vagon gabona
liclyett augusztus 20-ig 30 va
gonl gyűjtöttek be és ezzel
300 százalékos eredményt érlek cl.

Pátthirek
A kerületi kulturfelclös értckezlct csütörtökön elmarad.
A kerületi ós hivatali pártv®.
ze tőségek
konferenciája a
Komszomol vendégjátéka miatt
jövő héten lesz megtartva. Oktatási osztály.
Az üzemi
pártvezetésének
konferenciája augusztus 27 ón
szombaton délután 4 órakor
lesz az u j Iparostanonciskólában. Oktatási osztály. »

MunVaeríígazílíílltodiisj
hivatal hiret
Helybeli alkalmazásra keltei,
aünle kőműveseket, ácsokat, vasbetonszerelóket, állványozókat,
kádárokat, tekercseléshez értő
villanyszerelőket és fizetéssel
biztosítási üzletszerzőket.

Beszámoló gyűlések
a nagyszegedi
földmüvesszövetkezeleklien
Nagyszegled területén tévó
"negyvenhat földmüvesszlő vetkezetten 27-ón és 28-án
a
SzÖVOSz első küldöttkózgyülé ón résztvett dolgozó paiasz.
tok számolnak he végzett munkájukról. Tájékoztatják kisés kö/ópparaszttársaikat mindazokról a kérdésekről, nmelyekről a gyűlés folyamán tárgyallald. A dolglozó parasztok
igen nagy érdeklődéssel tekintenek mindenütt a beszámolók elé.
— LETARTÓZTATTA! az
államügyészség hivatali sikkasz.
tás miatt Pap Gábor kereskedősegédlet. Pap Gábor 18 ezer 403
forintot tulajdonított eí a kasz.
szából.

Eí redményes
a hirdetés
a

Oéímafiyarorszáfiban

Ml TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK?
NAPIREND
Csütörtök, augusztus 25.

— MAGYAR-SZOVJET Tán
sasáig tagjai figyelem! Csütörtökön délelőtt fél 12
Óra kot
Nemzeti Színház: Nyári szünet.
(gyülekező a Magyar-Szovjet
Belvárosi Mozi fél ,7, fél 9: Társasig székháza előtt. Innoi
Mágná3 Miskavonulunk fel együttesen a KomKorzó Mozi fél 7. fél 9:szomol küldöttség fogadására.
Az utolsó állomás.
Mindenki
pontosan jelenjen
Széchenyi Mozi fél 7, fél 9: meg. MSzT titkárság.
Szárnynélküli emberek.
— KÖZELLÁTÁS érdekét
veszélyeztető bűntett
miatt
Ny Sri Szolgálat a Somogyitizenhárom napi
fogházra
könyvtárban és a muzeumban.
ítélte az uzsorabiróság So-ó*
Julíns és augusztus hónapban a
Mátyás dorozsmai lakost. Az
könyvtűr nyitva van hétköznap
ítélet jogerős.
9—14 éráig; a muzenm nyitvatartási ideje hétköznap 9—14
— MÉG TAVALYI termény,
óráig, vasár- és ünnepnap: 9— begyűjtési
kötelezettségüknek
13 éráig.
sem tettek eleget Horváth JáAz Egyetemi Könyvtár ol- nos, Hatvani István, Dogavics
vasótermei augusztus folyamán János,
Szabó Imre, Vilmos
általános takarítás, rendezés és Lajos és Buknicz Sándor pusz
tatarozás miatt zárva vannak. taszeri
lakosok. A szegedi
Kölcsönzés kedden és pénteken uzsorabirőság Horváth Jánost
délelőtt 10-től 12-ig.
háromhónapi fogházra és ezer
forint pénzbüntetésre, Hatvani
Szolgálatos gyógyszertárak:
Istvánt liáromhőnapi fogházra,
Cefnzinger örökösök: Horváth
forint
MiháJy-utca 9., Tel: 32-13. P6- Buknicz Sándort 500
pénzbüntelésre,
a
többit
pedig
sa Balázs Kálvária-utca 1. Dr.
Sajgó Eva és Tichy Béla Má- 300—300 forint pénzbüntetésre
tyás-tér 4b., Selmeczi Béla So- ítélte. Az ítélet jogerős.
mogyitelep I X . utca 489.
— A SZEGEDI ÁLLAMI Baross Gábor gimnázium Dolgo— A POLGÁRMESTER fel- zók Gimnáziumában szeptemhívja a város lakosságát, berben I „ II., III. és IV. osztáhogy ma, augneztus 25-én, lyok (a régi szerint V., VT,
dig/Jtse és lobogózza fel aVII. és VIII. osztályok) nyitházakat, mert
Komszomolkiildöttség érkezik Szegedre nák meg, illetve folytatódnak.
Az iskola igazgatósága szep— TÖBBSZÖRI határátlé- tember l-ig fogad el jelentkezépésért szerdán lefartóztatla az seket. Akik jelentkeztek már,
államügyészség Bajor István azok is jelentkezzenek ismét.
szabadkai és Schűll Jakab
X Halálozás, özv. Debreceni
mad'arasi Jako sokat. A vád- Jánosné szül. Toppantó Ilons
lottak már több alkalommal augusztus 23-án elhunyt. Temekövettek el határátlépést en- tése ma 5 órakor a belvárosi
Kedély nélkül.
temetőben. Gyászoló család.

Szabotáló t^péi kuiákoirat
itéEt el az uzsoralanács
Ma
hirdetett
Ítéletet az
uzsorabiréság Terhes Mihály
tápéi kulák és Aranyos Illés
cséplőgéjiellenőr
ügyében.
Mint ismeretes, Terhes Mihály megvesztegette Aranyos
Illés cséplőgépellenőrt, hogy
közel hat mázsa búzát ne ve-

zessen be a könyvekbe és kimutatási ivekre. Az uzsora lanács Terhest négy hónapi fogházra és ezer forint pénzbüntetésre, Aranyost pedig halhónapi fogházra és három hónapi
kitiltásra Ítélte.

Apróhirdetések
GYORSIBASI, gépüási és heZONGORÁT, orgonát tökélete,
•49 t ' I H I l.ő'l,K()ÜAir» lyesirási
tanfolyamok
Mayer sen hangol, javit Rakovszky,
BEJARÖNT délelőttié
felve- Lujza iskolájában, Ipartestület, az Állami Nemzeti Szinhűz é«
a Zenekonzervatórium hangolószek. Tisza Lajos-körut 91., I. 2. Horváth Mihály-utca 3.
ja. Br. Jósika-utoa 31. TeleA I) A w - V E L I. L
fon: 40-06.
TTiTTs"
GONDOLJON a télre. Eltevés- BŐRKABÁTJA VITAriOK vízKERESEK szoba-konyhás la- hez a legjobb eseno az Első hatlan festéssel.
Bőrkabátok
kást költségmegtéritéssel, eset- Szegedi EcetgyáitóL Bus pá-rendelésre készülnek
Csordás
leg egy kisebb szobát adnék érte ter-utca 17.
bőrruhakészitőmesternél, Szent
cserébe, melyért lakbért fizetni BÚTOK nagy választékban ol- Miklós-utca 7., a felsővárosi
nem kell. Jelige: xlgen sürgős*. csó árakon az Asztalosmeste- templom mögött.
BÚTOROZOTT utcai szoba, kii- rek Bútorcsarnokában, > Dugo- GUNYHÖ György névre s-zóló
lönbejáratu, fürdőszobával ki- nics. tér 11. Fizetési
kedvez- OTI-könyvem" elveszett. Kérem
mény.
adó. Kigyó-utoa 1., III. e. 14.
a megtalálót, a kiadóhivatalban
yZOBA-konyhás lakást, esetleg HÁROMRESZES konyhakredenc, adja Je.
egy kisebb szobát keresek bár- fehér puhafa hálószoba használt GÖNCZOL Imre állami tanító
hol. Jelige: »Megegyezés szerint« állapotban eladó. Megtekinthető Márta leánya elvesztett/ igazolMAGANVOS jobb nő keres szá- Liptay asz.talosmesternél, Pol- ványát átveheti a kiadóhivatalraz üres kis Jakást költségmeg- gár-utca 25l^n.
téritéssel. Tisza Lajos-körut 89., BÚTORT Szegeden, Dugonics- VINCZE György könyvkötő jetér
i
l
.
trafik.
lentkezzen tagsági könyvéért a
VEGYESKERESKEDESHEZ
NÉGYTAGÚ család részére tá- szükséges üzleti berendezést ke- kiadóhivatalban.
gas, szépen bútorozott szobát resünk. Jelige: »Füszer<r.
DELM AGY A KOKSZ Ali
keresek fürdőszoba- és konyha- NAGYÜZEMŰ
földieperpalánta
politikai napilap.
használattal. Jelige: »Szeptein megrendelhető. Cím: Erzsébet
Felelős szerkesztő és kiadói
ber 1«.
kalapszalon, Kárász-utca.
ifj. KOMOC81M MIHÁLY,
EGY 11 hónapos ártán süldő
Szerkesztő: BŐDAY PAL
beoltva eladó. Petőfi
Sándor
Szerkesztőség: Jókai-u. t .
KATONA Lcászlóné gyorsiróis- (Somogyi)-telep X I . utca G97.
kolájában (Köicsey-utca 10) a EGY jóerőben levő kisfias te- Falusi rovat telefonja: 85-34.
beiratkozások a z ' u j
tanévre hén és egy tizhónapos borjú
Üzemi rovat: 30-03.
megkezdődtek.
eladó. Tápé, Családi ház 2.
EjjeU szerkesztőségi telefoot
MAJOR ' gyorsiró-gépirószakiseste 8-tól: 35-06.
koia u j tanévére beiratkozások ««a K Ű LO N K E L P K l »
Kiadóhivatal: Kirász-o. f ,
megkezdődtek. Kérjten tájékoz- ÍRÓGÉPEK, számológépek, NaTelefon: 31-16 és 35-0a
tatót. Bocskay-utcá 4.
tional-kasszák javítása tTrbáués Az x-el jelzett
közlemények
SXZEPTEMBEB 5-én _giorsiró- Csontosnál, Kelemen-utca 8. sz.
díjazottak.
gépirótanfoiyamok
kezdődnek Telefon: 42-72.
dr. Rosenlrergué gyorsíró- éa ZONGORÁT bérl>e keresek. CíNyomja:
gépíróiskolájáhan,
Dózsa Gy. met »Kitünő hangu« jeligére kéHírlapkiadó Kft., Szeged
utca 2., a kultúrpalotánál.
Felelőa vezető: Koncz László
rek.

tt

