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A BIZONYÍTÉKOK
ME G CÁFOLHATATLANOK
A nemzetközi sajtó a Rajk banda leleplezéséről
A nemzetközi sajtó kedden
is élénk figyelemmel foglalkozik a Rajk-bandát leleplező
vádirattal'.
ROMÁNIÁBAN
az összes
Kedd reggeli lap közli a Rajk
és bűntársai ügyében kiadott
vádirat szövegét.
A BÉCSI lapok terjedelmes
kivonatban ismertetik a vád
iratot.
SVÁJCBAN
a Neues Züricher Zeitung ismerteti a vád
Iratot, közli R a j k fó'cinkosainak nevét, adatait és ismer
lett a bandavezér kapcsolatait
a vádlottakhoz. A genfi Ouvrier
»Az amerikaiak
készítették
elő Svájcban és Belgrádban
a magyar
népköztársaság
elleni összesküvést*
cim alatt foglalkozik a vádirattal.
A BRÜSSZELI
Drapeau
Rogue részletsen közli a vád
iratot. A brüsszeli Le Soir
szintén részletesen foglalkozik a vádirattal.
A FRANCIA
sajtó kedden
még fokozottabb érdeklődés.
Bel fordult a magyarországi
jelentések felé. A katolikus
La Croix »ÁlIameilenes összeesküvés
Magyarországon*
címmel számol be a vádira'-ról
és a R a j k ügy közeli tárgyalásáról.
A Francé Soir három pontban foglalja össze a vádakat:
I. Rendörspicii és provokátor, 2. kém és áruló, 3.
összeesküvő.
A Le Monde első oldalon
feltűnő helyen hírügynökségi
jelentések alapján számol be
a vádiratról. Kiemeli, hogy
Rajk bűntársai között ott
vannak az amerikai kámszolgálat. az Intelligence Service
és a francia kémszolgálat lemberei.
»Rajk, volt magyar miriisz
ter bevallja bűneit* címmé)
a Ce Soir terjedelmesen ismerteti a vádiratot, összefog
falja a R a j k elleni vádakat,
majd így folytatja: a tagadhatatlan bizonyítékok súlya
alatt R a j k mindent beismeri.
A R a j k ügy vádiratának bizonyítékai
megcáfolhatatlanok — írja a Humanité, majd
megállapítja,
ha
Franciaországban
ha
sonló perre került
volna
sor a háború előtt, nem kerülhetett volna uralomra a
vichyi kormány és nem pa
roncsolhattak
volna olyan
árulók,
mint
Bonnet és
Petain.
A LENGYEL
sajtó részié
tesen közli a vádirat szövegét.
A. Tribuna Ludu teljes szőve
gében közli a vádiratot, a k ö
vetkező címekkel: »Provoka
tőrök a Gestapo és az angolamerikai kémszervezet ügynö
kei. fasiszták é 3 trockisták
szervezkedtek Tito és klikkje
utasítására imperialista kémkedésre. összesküvésre Ma
gyarorzág és a népi demokráciák ellen*.
A többi lapok a következő
címeket a d j á k :

m j szapiemlier 14 szerda

Meg&emniisitjuk
nki ii dolg&zők hatalma ellen tör
Xasyfaudapes! dobozai gyiilöietfs! bélyegezték mag az áruld Rajk-bandat

*A népi Magyarország áru
Pártunk mögé. A termelés te*
Vasárnap került nyilvánosságra az a vádirat,
amelynek
lójának dicstelen pályafutáriiletén uj sikereket vivuuk
sa* — írja
a Rzeczpost nyomán fény derült Rajk és társainak aljas összeesküvésére.
ki és ezzel tetőzzük be az
Mindenütt, üzemekben és gyárakban, városokban "és falvakpolita.
imperialistákra mért csapást.
ban, községekben, a legeldugottabb tanyákon is megvetéssel és
Fokozzuk éberségünket az elA Zyeie Warszaw í g y í r : undorral fordulnak el a kémektől. A magyar dolgozó nép meglenséggel szemben, fokozzuk
felszabadítása
ínyomán
Rajk és hét cinkosa az ame védi eredményeit és a Szovjetunió
szeretetünket Pártunk iránt.
Nagy szövetségesünkkel, a
rikai kémszervezet szolgálaté megszerzett függetlenségét. A főváros dolgozói is az árulók legSzovjetunió segítségévet és
ban elárulta Magyarországot*. súlyosabb megbüntetését köve telték.
példáján Pártunk vezetésével
A Tribuna Ludu ezt a címet
épitjuk hazánkban a szociaMinden kimagasló teljesít-nény e g v ujabb szeg
adja: » A provokátorok füst
lizmust.
az imperialisták
koporsóján
bement tervei*. A cikkben
27.000 WM-gyiri dolgozó nemegállapítja, hogy a vádirat
Az Egyesölt Izző dolgozóinak zók Pártja és a magyar nép
vében a legszigorúbb büntemegmutatja a mgyarországi gyűlésén Bíró Júlia elvtársnő,
bölcs vezelője iránt, amiért letést követeljük: Halál az árutitoista-imperialista ügynökök az MDP országos propaganda- leplezték a Magyar Népköztárlókra!
süllyedésének teljes mélysa osztályának helyettes vezetője sasági, a magyar dolgozók aljas
gét. A vádiratban közölt té- ismertette a Bajk-ügyet. Utána ellenségeit, Rajkot és bandáHaiftl a kémskre!
nyek
kétségtelenné
teszik, a gyár dolgozói egymásután ját. Dénes István elvtárs,
az
A
MAVAG
dolgozói előtt Hahogy a titoisták m á r jóval a szólaltak fel, hogy választ ad- MDP szervező bizottságának titvas Ernő elvtárs, az MDP kiTájékoztató Iroda határozata janak Rajknak éis kémbandíájá- kára
mondott
beszámolót:
előtt az imperialisták kezére nak. Sípos Sándorné kijelenti: Hangsúlyozta: Rajk és bandá- küldött előadója részleteiben ismertette a fizetett imperialista
játszottak a népi demokrá mi, az Egyesült Izzó dolgozói jának leleplezése népi demo- ügynökök működését. A felszóciákban való
kémkedés és azzal is válaszolunk a gatód kráciánk hatalmas
győzelme. laló munkások
hangoztatják;
diverzáns tevékenykedés ér- tervekre, hogy elfogadjuk
a Majd felhívta Csepel dolgozóit, hogy minket nem lenet több®
dekében.
Hofherr-gyár dolgozóinak fel- hogy az eddiginél még lendü- elszakítani szabadságunk és béhívását
és jóval idő előtt telje- letesebb munkával gyorsítsák a kénk legfőbb őrétől, a hatalA Tribuna Ludu
megálla
mas Szovjetuniótól, ördög Etel
oítja, hogy a titoisták és im- sitjük a hároméves tervet Hor- hároméves terv befejezését és esztergályosnő azt hangoztatja,
váth
Ferencné
az
anyák
és
a
az
ötéves
terv
sikeres
alapjait,
perialista
gazdáik
rosszul
hogy a vállalat dolgozói még
nők nevében beszélt Kolozsi mert minden ujitás, minden ki- fokozottabb ffmnkával, szociaszámítollak.
Imre, az üzem dolgozói sorából magasló teljesítmény egy ujabb lista versennyel felelnek az imA Rajk per végleg leleplezi kikerült honvéd, beszédéhen rá- szeg a népek ellensége, az im- perialista ügynökök árulására,
a titoistálcat, mint az impe mutatott arra, hogy tovább kell perializmus koporsójánA Ganz varon.gyárbnn Pánczél
és
riálizmus szolgáinak gonosz fejleszteni honvédségünket
Sorra szólaltak fel ezután Cse- Lajos előadó számolt l»c a P.ajbfiainak
bandáját és megmutatja a ezért a munkásosztály)
pel dolgozói: munkások, ifjú- banda mesterkedéseiről. Az öszkell munkások, nők, értelmiségiek szegyült munkásság felliáix>rodMagyar Dolgozók
Pártjának minél nagyobb számban
erejét, amely megsemmisíti belépniük a néphadseregbe.
és valamennyi hozzásxóló kife- »a "hallgatja Ra.jké k bandájájezte: köszönjük a Pártnak, Rá- nak bünlajstromát, öktöfc emelaz ellenséges ügynököket.
elvtársnak, hogy a hatal- kednek a levegőbe és elemi erőfi vsrfis Cteps! ds'pzótnak kosi
mas veszélyt elhárította. Ha- vel hangzik: Halál a kémekről
A nemzetközi munkásmoz
íávlrah Ráhósl e'yfárshaz lál az árul ókra I
Amikor elmondja, hogy a kémgalom undorral és felháboroelsősorhan
A nagygyűlés ezután távira- banda leleplezése
A Vörös Csepel dolgozói kidással elítéli a titoista éa i m
tot küldött Rákosi Mátyás elv- Rákosi Mátyás elvtársnak köbővített
pártnapra
gyűltek
öszperial'ista provokátorok ban
szönhető, hatalmas
tapsvihart
társnak:
sportcsarnokban,
Iáját. Újból bebizonyosodott, sze a W M
Mi, Vörös Csepel dolgozói zug fel és Rákosi Mátyás elvhogy a Szovjetunióval, a szo hogy kifejezzék hálájukat és ra— mondja a távirat — egy- társ neve zeng a munkások ajemterkéiit sorakozunk
fel kán.
lializmus fellegvárával szem- gaszkodásukat a Magyar Dolgoben efoglalt álláspont a saját
nemzethez való viszony pró
baköve.
A bolgár általános munkaszövetség lapja, a Trud, »Dcretista gonosz
összeesküvés
cimü cikkében irja: A magyar
nép árulói az angol-amerikai imperializmus és Tilo Kar.
delj, Gyilasz, Rankovics
jugoszláv trockisíák szolgálatúba szegődlek. Rankovics jugoszláv áruló parancsait vég.
reliajtva,
Rajk
igyekezett a
szomszédos népi demokráciák
országai kormányának éberségét kijátszani,
előkészítve
ezeknek az országoknak — ha
kell fegyveres erővel is —
íugoszláviához
csatolását.
Rajk, mint a Magyar Kommunista Párt Polilikai Bizottságának lagja, rendszeresen tájékoztatta Titot az elkövetkező leleplezésről. Rajk odáig ment, hogy
Jugoszlávia
magva o szégi katonai leavalko.'á át készítette elő, az ország megszállását a fasiszta
titoista jugoszlávok állal. Rankovics utasítására Rajk előkészítette Rákosi Mátyás, Farkas Mihály és Gerő Ernő —
a magyar nép hü fiainak —
meggyilkolását.
A bolgár dolgozók undorral
értesüllek Rajknak, a titoisták eszközének aljas szovjetellenes és népellenes tevékenységéről és megelégedéssel
ki:érik az angol-amerikai imperialisták zsoldjába
szegődölt bűnös trockista
banda*
elieu indiíolL igazságos pert.
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A honvédelmi minisztérium

dolgozóinak

m é p ü i n l *

gyűlése a Honvédség

Hétfőn délután a Honvéd J'riivő kémbanda tagjait nem
iég Házában jöttek össze a tehet értelmiségnek tekinteni
honvédelmi minisztérium dol- hanem jellemtelen és erkölcs
gozói, hogy megvitassák R a j k telen emberek, akiket a hazáLászló és hazaáruló
társai hoz, „ néphez
semilyen szál
bűnügyét.
nem kapcsol.
Király Béla ezredes ismertette
a vádiratot. Rámutatott arra.
hogy amikor az ország napról napra erősödik éa biztosan halad a szocializmus felé
vezető úfon. as elvetemüli
ártílá kémbanda a dolgozó nép
edd l előrt eredményeit akarta megsemmisíteni.
A felháborodás moraja zúgott végig a termen, amikor
a honvédség volt felügyelőjének, Pálffy Györgynek cr
kölcstelen életéről számolt be.
Fálffy maga beismerte, hogy:
katonapolitikai
osztály
bizalmas
hiteléből
lecsíptem
magamnak
a költekező
élei
módomhoz
éppen
szükséges

pénzt.*

Vharzó taps fogadta az elő
adónak azt a megállapítását,
hogy az összeesküvő kémban
oa tagjai
között egyetlen
munkás vagy dolgozó paraszi
sincs. Ugyanakkor megállapította, hogy ez távolról sem
jelenti, hogy az értelmiség
volna az ellenség. Az összeea-

pelték
badító
világ
tőjét,

Házában

a Szovjetuniót, a felszaszovjet hadsereget éa a
dolgozóinak nagy vezeSztálint.
Megfogadjuk
pártunknak...

Még fokozottabb hűség
Több hozzászólás után az értekezlet résztvevői táviratot ina Szovjetunió iránt
Intéztek Rákosi Mátyás elvtársA felháborodás és elszántság hoz:
viharzott végig a tennen, ami>M1, a honvédelmi mlnls>
kor Király ezredes arról beszélt,
térlum dolgozói — szól a távhogy a gyalázatos összeesküvők
Irat — harcos üdvözletünket
első célja a Magyar Dolgozók
küldjük Pártunknak és szerePártja vezetőinek, azoknak aa
tett vezérünknek, Rákosi Máembereknek
meggyilkolása
tyás elvtársnak, amiért kom-'
volt, akik a felszabadulás előtt
munfsta éberséggel leleplezte
és azóta a legtöbbet tettek a maaz imperialista hazaárulókat:
gyar dolgozó nép érdekeiért. Ha
Rajkot, Pélffyt és társalt és
kell, fegyverrel és vérrel védi
ezzel ujabb hatalmas csapást
meg a dolgozó nép államát —
mértek a nemzetközi reakciómondotta —, országunk szabadra. Megerősítették
népünk
ságát és függetlens 'gát az áru- egységét, megszilárdították a
lók és imperialisták ellen. Az
dolgozó nép hatalmát Megösszeesküvők el akarták szakífogadjuk Pártunknak,
hogg
tani országunkat a Szovjetunióhűséggel és becsülettel szoltól. Ez a tervük azonban egyszer
gáljuk hazánkat,
erősitjük
s mindenkorra meghiusult és a
néphadseregünket, rendületlen
ragaszkodás, hűség még fokozothűséggel ragaszkodunk a hatalmas Szovjetunióhoz. Éljen
tabb lesz a szabadságszerető néa világbéke őre, a hatalmas
peket vezető ország, a SzovjetSzovjetunió és annak nagy
unió és nagy tanítónk, Szlálin
vezére, Sztálin elvtárs. Éljen
iránt
a mi nagy pártunk és vezéA gyűlés résztvevői helyükről
rünk, Rákosi Mátyás elvtárs.*
felállva, pe: ékig forrón ünne-
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, A washingtoni megegyezés
csődtömeggondnoknak adta át
az angol birodalmat"
A Reuter washingtoni jelenPárisi gazdasági körök szerint
tése ezerint az angol-amerikai- Nagybritannia a
washingtoni
kanadai pénzügyi tárgyalások tárgyalásokon súlyos engedmékényszerült tenni az
(eredményeiről* hivatalos jelen- nyeket
tést adtak ki. A jelentés azok- USA javára, hogy az beleegyezról az (intézkedésekről* beszól, zék a font leértékelésének az
amelyek segítségével (remélni angliai választások utáni elhalehet*, hogy Anglia dollárdofi- lasztásába. A terv szerint nocitje 1952-re megszüntethető. A vemberben tartják a választájelentésekből vil igosan kitűnik, sokat, januárban leértékelik a
hogy Wa: hingtonOnn semmit fontot. A munkáspárti miniszscin
oldottak
meg. Anglia terek ennek fejében belementek
nem kapott kölcsönt,
sem a társadalombiztosítási összeujabb segélyt és még a meg- gek nagymértékű csökkentésébe
mellett
egyezés (vérzéscsillapító pont- és előnyös feltételek
jai* is nagyrészt teltételekhez elhelyezkedési lehetőségeket bizkötöttek vagy esetlegesek. Ame- tosítottak az amerikai tőkének
rika beleegyezett Nagybritan- Angliáiban és a gyarmatokon.
niának más országokkal szem- Kénytelenek voltak beleegyezni
ben fennálló tartozásainak »to-' egy állandó angol-amerikni-kavábbi tanulmányozásába*, végül nadai gazdasági tanács felállihárom tárgyaló ország (to- tásálta, ami lényegében azt jevábbi tárgya Iasokról
intézko- lenti, hogy a Wall-Strcet hatédett*. Mindezekért a sok lát- , konyán tudja majd ellenőrizni
szatintézkedésért Angliának «u- j Nagyhritannia és dominiumailyos Arat kell fizetnie. A Daily; nak gazdasági életét. A waExpress szerint a washingtoni shingtoni megegyezésről nyilváegvezmény (reődtőmeggondnok- nosságra hozott közlemény vinak* adta *t az angol birodal- lágosan mutat ia az angol verewat.
I séget

Ujabb termelőszövetkezeti
csoportok alakultak
flz Bszl mezőgazdasági munkák megindulása során
egyre
több termelőszövetkezeti csoport
megalakításáról érkeznek jelenté ek. fl földművel sflnyi minisztérium 5 nap alatt 78 termelőKövetkezet működését engedélyezte. fl legtöbb termelőcsoport
• harmadik, legfejlettebb gaz-

dálkodást jelentő Hpus szerint kívánja folytatni szövetkezeti gazdálkodását, mert működése során tapasztalatból Ismerték meg
e csoportok előnyelt és azt, hogy
a harmadik tlpusu termelőszövetkezeti csoport gazdálkodása adja
a leirra/a abb terrne'é 1 eredményeket.

Minyatürszá'oi egy uj vfogafojiiainrt épi'éssre
biiszVe népe! isimriün'* meg
Francia és belga líjab beszámolója a VIT-r51
»A béke ügyének győzeimé
be vetett hitünk megerősödött
Budapesten* —
írja
Barel,
Dél-Franciarország egyik VIT
küldöttje a Nizzában megjele
nő La Patriote vezércikkében. A cikkíró elmondja, hogy
a fiatal franciák
Magyaron
Bzágon olyan népet
iáttak,
amely nagy erővel és egységcsen küzd a békéért. Ézt a
harcot
büszkén
vállalják
azok a milliók — köztük a

— Ebben az évben vállalatunknak 70 ezer négyzetméter
lakóterületet és sok kulturális
intézet
gazdasági
épületét
kellett felépíteni
és haszná.
tatba adnia. Ag első féléves
tervet 125 százalékra
teljesi.
tettük. Ez azzal a reménnyel
tölt el bennünket, hogy siker,
rel fogunk
megbirkózni
az
egész évi feladattal is. — Így
Vezdödik Filippov
z aporozsjei,
Lenin-renddel
kitüntetett fő.
mérnök levele a Trudban.

A csehszlovák sajtó
a Rajk-bandát leleplező vádiratról
Valamennyi csehszlovák lap
fellünő helyen és nagy részletességgel ismerteti a vádiratot, amelyet a
budapesli
ügyészség az áruló Rajk és
társai ügyében kiadóit. A prágni lapok nagyrésze még csak
cikikei címében foglal állási
az üggyel kapcsolatban.

gyarországot és kinek az ér hogy uszítsanak
a Szovjetdekében szerelte volná meg- unió ellen.
dönteni a magyar népi demoA Rajk László és
társai,
kráciát. Rajk Tito és a hoz- ügyében kezdődő
tárgyalási
zájuk hasonló árulók, akiknek nemcsak a magyar reakció elegész tevékenysége a népek leni bünper, hanem
egyben
érdekei ellen irányul, akik a vádirat az egész világ reaklegsötétebb gazleltektől
és ciója ellen, amely nem rínji
gyilkosságoktól sem riadnak vissza semmiféle
eszköztől^
A Prace, a
csehszlovák vissza, világos parancsot kap. hogy megmentse hatalmát, —
szakszervezeti szövetség lap- lak uraiktól, azt a feladatot. fejezi be a Prace.
ja (Leleplezték n besúgó Rajkot* cim alalt ismerteti
a
vádiratot és elsőnek füz megjegyzéseket az ügyhöz. A lap
a többi között a kövelkezőkel
irja:
Rajk letartóztatása után a
A nyugatnémet parlament kai múltja is. Adcnauer kölni
felháborodás moraja
zugolt kommunista frakciója" a hétfőn ' főpolgármesteri tisztségét
a
végig a magyar dolgozók Iá- lezajlott elnökválasztással kap- hitleri időkben is megtartotta. A
borán. Az imperialista halal- csolatban nylaltkozaíot adott Id. második vi'ágháboru befeie/ess
mák azl hitték, hogy a népi
A kommunisták a nyugatné- után Adcnauer a brit imperiademokráda
időleges átmeneti met parlament keretén belül is listák hűséges
kiszolgálójx
rendszer és hogy a forradal- minden erejükkel folytatják a Kohler, a Bundestag
elnöki
mi erők fellendülése után újra harcot Németország egységének síintórt elősettíletle a ndcik hanyugalmi állapot
következik helyreállításáért — mondja a 'alomra jutáját.
be, amelyet kihasználhatóak a W l a t k o z a t . A kommunisták elRiedelberg. Macloy amerikai
maguk céljaira. A
* népi derno- ! nőknek Hans Bohm szakszertanácsadóji
kralikus o-szágokban azonban vezeti vezelöt je'ölték és felszó. főbiztos politikai
győzött a haladás,
mivel Illották a szociáldemokratákat, magához hivatta Kari Arnoldot,
ezek az államok saját népeik csatlakozzanak ehhez a jelölés- a nyugatnémet parlament elnökét és kijelentette: Az Egyesüli
aknralára és erejére, valamint hez. A szociáldemokrata
pórt
a Szovjelunió erkölcsi segít- azonban visszaulasitoUa ezt és Államok nem egyezhetnek belq
hoav Nyugatnémetorszáq Angii!
ségére támaszkodtak.
Igy nem lehetett megakadályozCsak a Tilo-vezelle Jugo- ni Theodor Heuss megválasztá- gyarmata legyen, Németországban az amerikai voríal lesz cy
szllvia haladt más uton — sát
irányadó és semmi más. Riedel*
folytalja a Prace. Az imperia.
A Neues Dculschlantf rávi'ámég azt is hozzátett^
listák a háliorubnn és a há- glt arra, hogy TIeuss Hitler ha. berg
ború uláni évcklion szerzett tatomrajutása után teljesen li- hogy az Egyesült Államok Nyiv
tapasztalataik alapján tudták, stnloólta a nórf'cat. Nem
ke- gatnémetországban a gynrmaH
hogy Tito hajlandó ugy lán- vésbé sötét Ad'cnauernek, a ki- politikában már jól bevált efa
colni, ahogy a nyugati Imperia- jelölt miniszterelnöknek noliLi-1 vekhez fog alkalmazkodni
listák fütyülnek. Az imperialisták ugy játszanak Titoval,
mint valami bábuval és azt
a szennyes munkát végeztelik
vele, aritit maguk
elvégezni
nem akarnak.
Tisztán látjuk, hogy Rnjk
A stockholmi békegyülés halőrozala
milyen ulra akarta vinni Ma-

fl kommunisták a nwiafnámel p:r ^eaban is
folytatják a harcol Nimatarszág egysé ért

Tíllaliítfun!', Iíoov m m ú rés/lvenven
a támadü fewhírti Szerződésben

francia ifjúság is — , akiknek
IIEVES HARCOK
nevében a VIT küldöttek EuTRACIABAN
dapesten békefogadalmat tetA Szabad Görög Rádió
tek.
lenti, hogy szeptember 11 ta
A Boris/ellien
megjelenő heves harcok dúlnak Tráciában,
községben.
Drapeau Rouge-ban Libert, a főképpen Chaidon
Tindosz környékén is heves öszbelga VIT küldöttség
egyik szecsapás'ok voltak. Vici körtagja többek között ezt irja: nyékén a demokratikus had• Magyarországon uj társada- sereg földalatti tevékenysége
lom, uj vilég alapjainak épí- napról-napra fokozódik. A demokratikus hadsereg Nyugattésére büszke népet
ismer- Macedóniában harcoló egységei
tünk meg*.
több falut elfoglaltak.

E

P

I T

ipari üzemek

Sét megoldottuk, azon kezdtünk
gondolkodni,
hogyan
tudjuk
minél jobban
megszervezni
a
lakóházépítés
munkáját. Elhatároztuk,
hogy
kidolgozunk egy »technológiai
szabályzatothogy
egyszer
és mindenkorra szigorú mun
kafegyelmet
biztosítsunk
az
építkezéseken.
Más építkezések
példáját
követve, lakóház építőink kö
Múlt szeptemberben
alkaltött szocialista verseny indult: maztuk is a kétemeletes háaz Októberi
Forradalom
32. tak építésénél ezt a szabályéves évfordulójára
befejezzük zatot és később már a több
as évi tervet. A versenyben emeletes építkezéseknél is be
többszáz
sztahanovista,
sok vált. A »szabályzatokkal«
biz.
brigád vesz részt. Az építő, tosítotfuk az építkezések egy
munkások sikerei szilárd ala- máshoz kapcsolódó
módsze.
pot nyújtanak.
Kihasználják rét.
Megállapítottuk,
hány
azoknak a gépi berendezések- emberből álljon egy kőműves,
ács, vakoló
nek minden
lehetőségét, me. vasbetonszerelő,
lyeket az ötéves terv adott stb. brigád.
az
építőszakmának.
— Kétemeletes házépítkezésMiután az anyagellátás
xhát. nél tapasztalati
kimutatásaink
ors-ági szolgálatát"
kérdé szerint 42 munkanapot kell fel-

É
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példájára

használni. Ebből 12 a kőművesbrigádok falrakó munkáidra esik.
Miután ezek az egyik házon befejezik a munkát, átmennek a
másikra, harmadikra, negyedikre. 12 nap kőművesmunkája után
a szerelők, ácsok, asztalosok, vakolok, festők, egészségügyi berendezők brigádjai mennek át
egyik házról a másikra. Mig az
egyik házon az utolsó simítások
folynak, a másikon a válaszfalakat húzzák, a harmadikon főfalakat raknak, a
negyediken
még csak az első emelet falait
kezdik húzni.
'A technológiai szabályzat alkalmazása lehetővé telte számunkra az építkezési
mumka
kultúrájának emelését. A munkaterületen nincs szélszári salak,
faltörmelék és különböző eldobált anyag,
A Párt és szakszervezet nagy
segítségünkre volt a munkaver-

A svéd békevédelmi bizottság
Stockholmban nagy
békegvülést rendezett. A gyűlésen hozott határozat többek
között
kimondja: tiltakozunk az ellen.

hozv országunk résztvegyen W
Északatlanti Szerződésben vágj
más olyan szerződésben, amelj
ellentétben áll az. Egyesült Nem*
zetek alapokmányával.

Mindinkább
hifuUodnak
stratégái
a hideg háború"
álló negyedik közgyűlésén. Cto
menlis külügyminiszter elulazá.
sa e'őlt nyilatkozva kijelenVet*
le. hogy a háborús uszítók, 4
•hidegháború* stratégái mind-y
inkább kifulladnak, ami
ler.
mészetesen nem zárja ld, sőt cl.
seny lefolytatásában. A sokszáz Icnkezően valószínűvé
teszi,
sztahánovlsta önfeláldozó mun- hogy uj feszültséget igyekeznek
kával törekedett arra,
hogy teremteni az ENSz porondján.
jeladatait idő elölt teljesítse. A
A közgyűlés napirendjén
á
munka íe-rre é'enys'gé eh emel- fontos kérdések
csoportjába
kedése következtében a brigá- tartozik Görögország, Korea éí
dokban felszabadullak munkás- az olasz gyarmatok ügye. A'
fontoa
kezek. A brigádok kiegészítésé- napirenden szereplő
nél arra számítottunk, hogy min• probjémák még a leszerelésről
den munkás 720—750 százalé- és az atomfegyverről benyújkot fog teljesíteni. A sztahá- tandó jelentések .A komoly kérnovisták azonban még jelemelt dések mellett kihivójettegíi jaszámításainkat is jóval maguk vaslatok is akadnak a közgyűlés
mögött hagyták. Júliusban pél- napirendjén. Ezek közé tartozik
dául egvik építkezésünkön 570 a Magyarország, Bulgária é»
ember 750—200 százalékra tel- Románia belső ügyeivel kapcso-,
jesítette a normát. Több mint latban tervezett tárgyalás.
130-an, egyenként több mini két
LEGUJVBIi SPORT
normát teljesiletfek. Ez lehetőA hajdúszoboszlói nemzet,
vé tette számunkra, hogy sok
brigád létszámát csökkentsük. Az közi repülőmodellverseny soIgy /elszabadult munkásokat más rán kedden a mechanikus motorok vi/i;n:l:itásu
modelljei,
építkezéseken használtuk fel.
nek versenyét
bonyolitotlúlf
— Megérett az idő, hogy min- le. Az egyéni versenyben Mi(szovjetj
den nagy építkezésen technoló- cbnel Yaszilcsenko
giai szabályzatok alkalmazásá- győzőit. 2. Vaskó Mátyás (ma.
val dolgozzunk és ez segítséget gyar). Az eddigi eredmények
nyújt nekünk arra, hogy az ál- alapján a csapaIvcrsenylien 1,
lami terveket jellétlenüA végre Magyarország, 2. Szovjelunió,
3. Románia.
tudjuk hajtani.

C'emenlis külügyminiszter vezetésével csehszlovák küldöttség
utazott Laké Successbe, hogy
résztvegyen az ENSz küszöbön-
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Jövőnk, alkotő
függetlenségünk
könyörtelenül
az imperialista

miaühíiiik,
védelmeken
lesnjtnnk
ü g y n ö k ö k r e

Nagyszeged dolgozó népének hangja fételmetes az árulék számára
Szeged dolgozói — szinte kivétel nélkül mindenhol — a Rajk
banda gyalázatos árulásával foglalkoznak. A vádiratot többször
is elolvasták számosan — és
minden olvasás után világosabb
lett, hogg a szövevényes összeesküvés halálos veszedelmet jele te" e é?z dol o ón'rita.k száméra. Világossá lett, hogg a sötét célkilüzések nemcsak a Rajk
banda célkitűzései voltak, hanem Titóéké is. Világos mindenki előtt az, hogg 'ezek a gyalázatos imperialista cselédek az
egész országot gyarmattá akarták tenni, sokkal szörnyűbb és
vérengzőbb körülményeket akarlak életrckelteni, mint annak-

Forró

idején a német náci barbárok. A
szegedi üzemekben, a szegedkörnnéki falvakban és tanyaközpontokban a vádirat elolvasása
után tisztázódott mindenki előtt,
kimondottan, vagy ki nem mondottan tudatosodott mindenkiben
az, amit a SzabadlfNép kedd! vezércikke világosan megmondott:
cBörlönök és akasztáfaerdők lettek volna Rajkék kormányzásának eszközei.« De ugyanakkor
tisztázódott az Is —«zilárd elhatározássá vált az is, hogg: jövőnk, alkotó munkánk, függetlenségünk védelmében könyörtelenül lesujtunh ax imperialista
ügynökökre.

és odaadó
szeretetlel
Rí'osi
elvtársról

beszélnek

megvan termelésünk gyümölcse. A j életszínvonalunk) állandóan emelkedik. Ugyanakkor a munkánk utáni megbecsülést is érezhetjük, amelyben a múltban nem volt részünk. Kitüntetések, pénzjutalmak bizonyítják azt, hogy
a felszabadulás óta a munka
dicsőség dolga. Gyermekein,
ket — h a dolgozni akarunk
— ma m á r nem kell, hogy
az utcán hagyjuk, hanem
napközi otthonaink vannak,
ahol szeretetben és j ó nevelésiben részesülnek gyermeke,
ink.
Üdülőhelyeink
egyévi
munkánk után m á r nekünk,
a dolgozóknak áll rendelke
résünkre.

Ma délután öt órakor összevon! pártnap
a Dohánygyár udvarán
Szeged dolgozói nagy érd oki (Hőssel várják • dm délutánt
összevont pártnapot, amelyen Komócftia Zoltán elvtárs tart
beszámolót. A* összevont pártnap ma délután őt órakor kezdődik n Dohánygyár udvarán. Minden szegedi dolgozó, párttagok ée pártonkivüliek egyar&nt, szokatlan érdeklődéssel készülnek erre a pártnapra, mert tudják, hogy • dolgozó nép
ügyét érintő aktuális problémákról kapnak felvilágosítást.

Makra Gézáé az elsőség
mig rajta is túltesz. Makra Géza fái felkészült a versenyre. 6
már tudja, Jiogy érdemes a terménybeadással igyekezni és minél jobban teljesíteni. Tavaly is
első lett. Az elsőségi jutalmat
meg ls kapta. Az ö eredménye
most 550 százalék, igy az idén
is övé az elsőség.
Rajtuk kivül még sokan van.
özv. Bacsó Gézáné hat és fél nak, akik igyekeztek kivenni réholdas dolgozó parasztasszony szüket a begyűjtési versenyből.
volt az első, aki Várostanyán Ezek között szsép eredményt érszázszázalékon felül telfesitette tek el Bodor István és Balogh
begyűjtési kötelezettségét. Azóta Qyörgyné 220, Vásárhelyi István
már három izben Jelent meg a 180, Vásárhelyi Géza pedig 166
szövetkezeti raktárban
ujabb százalékkal.
zsák rozzsal.
'A közi azga'ds vezetősége sem
'Az elmúlt hetekben kétszer ls akar lemaradni, ezért már ax
megnézte egy nap a községháza elmúlt hét szerdáján befejezték
falára függesztett verseny láblát, « kulákok elszámoltatását. Vánem hagyta-e el valakkaz ő ered- rbstanya dolgozó parasztjai lasményét. Ha valaki többet adott san vége felé járnak a kenyérbe, 9 egy órán beliil kétszeresen gabona begyűjtési versenyének.
tetézte vissza. Tcljesilménye ma Most uf lendületlel, még nagyobb akarással készülnek fel
már 320 százalék.
Makra Géza, aldnek csak egy ax őszi takarmánygabona beholddal van többje, mint neki, gyűjtésre is.
Városlanydra is elfutott a hir,
hogy kétmillió forintos futaimat
osztanak szét a terménybegyüjtési verseny győztesei között.
Még a begyűjtés megkezdése
előtt versenybe lépeti Várostanya
Csengelével és Ruzsajárással. De
versenybe léptek egymással maguk a dolgozó parasztok is.

Rajk
bandája
aljasul
ezt
dkarta tőlünk elvenni:
gyet.
mekeinlxt.
szabadságunkat,
A Rajk banda elleni gyűlölet tagok és pártonkivüliek
még megbecsülésünket,
üdülőheNagyszeged dolgozói között nem odaadóbh és forróbb szerelettel
lyeinket
éa ezen
keresztül
Vasárnap született meg. Amikor beszélnek a Szovjetunióról, Rámég nem ismerték a gazteltek kosi elvtársról, a Párt nagy nyomort éa éhséget akartak
láncolatát részletesen,
amikor vezetőjéről, országunk bölcs irá- ránk zúdítani. Köszönet a mamég csak kis hányadát ismer- nyit 6 jár ól, minden magyar dol- gyar nép szeretett vezérének,
Rákosi Mátyásnak, hogy R a j
ték annak a szennyes manipulá- gozó példaképéről.
kék aljas terve nem sikerült,
ciónak, amelyet ezek a kémek és
A munkások és munkásnők ígérjük,
hogy
becsületes
orvgyilkosok terveztek, már akkor is a legnagyobb felhábor«v- százainak ad! a felháborodás és munkánkkal, termelésünk fod's-al és erős gyűlölettel be- gyűlölet tollat a kezébe. Az a kozásával erősítjük hazánkat
S z o v j e t irók k ö n y v e i t az üzemfckbe
széltek a Rajk bandáról. Most, számtalan levél, amefyet már az és minden ilyen aljas tervre
amikor a vádirat Rajkék szeny- első napokban is kaptunk, szin- termelékenységünk fokozásá
kezdeméA Magyar-Szovjet Társaság ünnepély keretében
nyes üzelmeit teljes összefüggé- te azt mutatja, liogy a dolgozók val és ideológiai továbbképzészovjet
alig pár hete indította el a nyezze a vezetőség a
sében feltárta, mos( fóhozottabb, nem elégszenek meg azzal, hogy sünkkel vágunk vissza.*
Szovjet könyvet az üzemekbe- könyvek népszerűsítésének és olmegvetésüket
és
undorukat
szamélységes megvetéssel és szenakcióját. A szovjet irók a ma- vasásának mozgalomszerü megvedélyes gyűlölettel
szoritiák vakban kifejezzék, nem elégszeEz'&nsSt az árú éfenafc
gyar nép iránti baráti érzel- szervezését. Az üzemi könyvtáüzeökölbe a kezüket a dolgozók és nek meg azzal, hogy az
mük
és segitő készségük jeléül raknak a burzsoá könyvektől
súlyosan
ms<j
kell
fokozott éberséggel
örködnek mekben és munkahelyeken a
sokezer magyar nyelven kiadott való megtisztiíésát és a könyvafelett, hogy az ellenség ne fér- jobb és odaadóbh munkával vábüühddniiik
könyvet ajándékoztak a magyar tárak minőségi és mennyiségi
kőzhessen be soraikba. Nagysze- faszoljanak Rajkóknak, — érzelA legtöbb levélből kiderül, dolgozóknak. A szovjet
írók fejlesztését, a könyvtárosok negeo minden dolgozója — párt- meiket maradandóbb formában hogy a dolgozók a termeléajándékából 50 nagyüzem dolgo- velésének feladatát.
tagok és pártonkivüliek egyaránt ls le akarják rögzíteni Okmá- kenység növelésével, a szilárd
zója kap száz könyvből
álló
A Magyar-Szovjet Társaság
még szorosabban zárkóznak nyok ezek a levelek, a 'naffysze- munkafegyelemmel és az önkönyvtárat.
szeptember
29-én az újszeged!
fel Pártunk és népi demokratikus gedi dolgozók politikai feflett- tudat fokozásával válaszolnak
A Magyar-Szovjet Társaság kendergyár dolgozóinak adja át
-rendszerünk mögé, amely bizto- sé'iének okmányai, a Párt és a kémbandának. » . . . most már
a szovjet irók száz könyvből álló
sltja a béke megvédését, hazánk Rákos* elviárs iránti
szeretel nyugodtak vagyunk, hogy a özeket a könyveket ünnepélyes ajándékát ünnepélyes keretek kőkeretek
között
adja
át.
Javasolfüggetlenségét és szabadságit, okmányát, rendszerünk szilárd- bűnösök megkapják
méltó ja az MSzT titkárság, hogy az zött.
ininden dolgoz'ó jólétét. Párt- ságának okmányát•
büntetésüket* — irják a dohánygyárból. — /Nekünk arra
kell vigyáznunk, hogy á terMég fokozottabban
fiKcItiíít
üzemünk
Vasárnap
InríoSíá'x
meg
melésünket fokozzuk és siketermelékenységét
resen befejezzük a hároméves
ax isholni
évnyitói
tervet és a hároméves terv
»Mi. az Egyenruhnipari Nem- münkben az éberséget is.*
Dorotsmán
eredményeivel
induljunk neezt irja töbzeti Vállalat dolgozói® — irják
ki
az
ötéves
tervnek.
Kifejnépet
nz egyik levélben — »akik az bek között: »A majgyar
(Kisku nöorozs m ai tudősilónk
öléves terv c'őhirnökei vagyunk újra bilincsbe akarták szoríta- lesszük az egyéni versénye- leienlése.) Kiskundorozsmán a*
akartak ket.®
Szegeden, akik létünket és uj ni, szabadságunktól
iskolai évnyitó ünepélyeket vaüzemünket Rákosi elvtársnak és bennünket megfosztani és o r Zsák "Frlgyesné igy Ír: —
a Pártnak köszönhetjük, Határ- szágunkat jugoszláv gyarmattá Azoknak az aljas árulóknak, sárnap délután tartották meg. A
talan gyűlöletünket fejezzük ki akarták süllyeszteni. Az ameri- akis a gyilkosságok sorozatát pártok, a tőmegszervezetek képaz árulókkal szemben. De ha- kai és angol imperialisták ér- elkövetik, amig m i dolgozók- viselői, a gépállomás tagjai, a
tártalan szeretetünket és ragasz- dekében áruba akarták bocsá- teljes odaadással
építettük diákok és a boldog szülők zsúkodásunkat fejezzük kl a Párt, tani Magyarországot, ami ne- fel a romokból az országot és
Rákosi elvtárs iránt, és üzenjük künk dolgozóknak, a teljes meg- építjük az uj országot.,
— folásig megtöltöttek a hatalmaa
volna. ereknek az árulóknak súlyo- Iskolaudvart. Az MNDSz,
az
Rákosi elvtársnak, hogy aRajk- semmisülését jelentette
féle parazitáiénak létünk elien Bennünket dolgozó nőket nem- san meg kell bünhődniök.
újjászervezett szü'ői munkaköakartak
irányuló tevékenysége bennün- csak a munkánktól
zösség és a nevelőtestület gyöfiainktól,
ket az épilő és termelőmunká- megfosztani, hanem
fi nép hangia
nyörűen
feldíszítette az iskolát
tól el nem tántorít. Ellenkező- férjeinktől is, mert ezek a gazEzek a levelek és Átég) a többi A rövid ünnepi műsor után a
leg még fokozottabb mértékben emberek habomra spekuláltak.
megszámlálhatatlan — sokszor
fogjuk emelni üzemünk terme- Uj vérengzést akartak felszítaszabálytalan betűkkel, egyenet- szülők megajándékozták az első
lékenységét és fokozzuk
üze- ni.®
len sorokban, nehéz, munkáske- osztályos tanulókat
zekkel irt levelek Nagyszeged
Rajk
bandája
gyerekeinket
akarta
dolgozó népének hangja. A nép
^Zbuuapfsií
tóiünh
étrebofni
hangja, amely bátorít erői ak a Á pártot é p i t e d ,
gyárakban, a földeken, az iroírja,
a Sze-és a termelésünk fo- dákban, minden munkahelyen a
kánkkal
gedi Kenderből: / É n ;udom kozásával népi demokráciánk becsületes dolgozóknak, — a nép
azt, hogy mi, munkások, ösz- vívmányait:
szabadságunkat hangja, amelytől megremegnek
„
, ,
SZEPT.
J6.-OKTÉ
szefogunk még szorosabban és jogainkat. Mi kézzel fo gba a nép ellenségei, bárhol is lemA
és meg fogjuk védeni mun töan tudjuk bizonyítani, hogy gyenek azok.
e r ő s í t e d : so%-os utazási kcoviiuíhj

Balázs Mihályné

Juszkó Jánosné

táa

ha a párisajtát

«JöíU ars

5 ótakor
Központi

e l ő a d ó :

K O M O C S I N

Z O i T A N

NEMZETKÖZI
ÖSZI VÁSÁR

tarjunk
a Dohánygyár
elviárs

udvarán
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Rendkívül érdekes és értékes cikkeket S Z O V J E T Z S E B - E N C I K L O P E D I A T
közöl az „Anyag- és Adatszolgáltatás'7 ad ki az Uj Magyar Könyvkiadó
legújabb száma
Azok az alapvető
politikai,
társadalmi, gazdasági s kulturális
változások,
amelyeit a
felszabadulás után Magyaror
szágot elindították
a szocializmus felé vezető úton, rengeteg új szót, új fogalmat ve.
tettek felszínre, n reakció ál
tal
szellemi
kalodává
vált
magyar
dolgozó
tömegek
előtt. Jórészt
teljesen ismeretlen szavakat
és fogalma
kat, melyeknek
ismerete nélkül nehezen érthetők meg a
jelen kor történései és a jövő
kilátásai. Hasonlóképpen elengedhetetlenül szükséges minden
haladószellemü
ember
számára félszabaditónk.
bará
tunk és példaképünk, a halal-

G. Obocskfn »A marxizknus- kémkedésének lanuTsSgal* eltnA pártfunkdonáríusioJaiak,
pSrloktntóknak, pártmunkások- Icninianus kimagasló alkotása* jnet fii.) A közölt beszédsza»Anar- kaszban Molotov elvtárs a Bolnak, a Párt minden
tagjának címen Sztálin elvtárs
vagy szoctaüzmus* sevik Párt feladatairól szól á
részleteiben is ismernie kell az clűzmus,
Időszerű politikai és gazdasági tniivének ujabb orosznyelvü ld- irodistákkal és más kártevőkkérdéseket, azok elméleti vo- pdását méltatja. Sztálin elvtárs bei vivott harcban. A beszéd
több mint 40 évvel ezelőtt irta befejező része az Anyag- és
natkozásait.
A
marxizmus-leninizmus ezt a müvét. Sztálin elvtársnak Adatszolgáltatás kővetkező száKlasszikusainak tanulmányozá- cz a müve is tulnőU az orosz- mában jelenik meg.
Fcnlieken kívül az Anyag és
sát döntően megkönnyítik az országi anarelúzmus bírálatán.
olyan segédeszközök, mint az Sztálin elvtársnak ez a Jnunkája Aíjatszolgáltatás legújabb száOrszágos O k t a l á i Osztály fo- ma a Párt legnagyobb elméleti ma még számos rendkívül érdelyóirata az »Anyag- és Adiatszol- kincsei közé tartozik, melynek kes és értékes cikket közöl, mepállatás.« Az anyag- és Adat- célja — a dialektikus és törté- lyek közül kiemeljük: »A Szovazo'gáItatás legújabb száma (8) nelmi materializmus megvédé- jet Kormány válasza Jugoszlávia Kormányához*, »A Szovjetaz idevágó cikkek egész sorát se és továbbfejlesztése.
mellett
A lap közli továbbá Molotov unió Minisztertanácsa
tartalmazza. Közli pl. a Magyar
Statisztikai mos Szovjetunió kellő mégis
Népközlársaság Alkotmányának elvtársnak, a Szovjetunió Kom- müködő Központi
Központi Hivatal jelentése: »A naciona- merese.
•ég'eges szövegét, mint Pártunk munista (b) Pártja
való
lés Rákosi elvtárs által vezetett Bizottságának 1937-es teljesülé- lista elhajlás csirá/ábom
Hiányt pótol n szovjet zsebjtíolgozó népünk harcainak győ- sén mondott beszédét »A japán- elfolytásáért*, P. Hromov: »A enciklopédia.
amikor
világo
zelmes eredményét. Az Alkot- ÍJámet trockista ügynökök kár- forgóalapok megtérülési gyor- san, mindenki számára ért
és saságának fokozása* stb.
mány Pártunk minden tagjának tevésének, di verziójának
hetően magyarázza
meg az
lés minden dolgozónak fontos
olvasmánya kell. /egyen.
Peszljak »A béke ifjú hnreozainak kongresszusa* cimü cikkében a II. Vi'á'áfjuságí KonIcresszus jelentőségét méltatja*
Itámutat: a vi'ág ifjúsága a letaini Komszomolban látja a béHétfőn megkezdődött a tani- s felsőruhával látják el. \A szü- ! sem fordult elő a Horthy-rendlre As a népek barátsáeénak ifjú
lők, akiknek főrésze vidéken la- szerben, de még az úgynevezett
lílliareosail és hogy »a Világ De- tés. Az iskolák környéke megkik, a nyári szünet ellenére is dboldog békevilág«-baa sem.
elevenedett,
a
délelőtti
szünetekmokratikus Ifjúságának képviBe'ői« ezen a kongresszuson ál- ben vidám lárma verte fel a bejött erre az értekezletre és Ma a diákok 50 százaléka
lelkesen áldozatokat vállalt Pár- munkás- és szegényparaszt szárlítják össze a békéért a demo- nagg, napos udvarok környékét
tunk iskolapolitikájának megva- mazású. Ez a szám a dolgozók
Wráeiáért és a népek nemzeti Százszámra hancúroztak a bollósításáért.
hatalmát, a Párt nagyszerű erefüCKPt'enségéért, az ifjúság jobb dog gyerekek az ősziescveröfénijA ragyogó tisztaság színién a jét bizonyítja. De hadd beszélolyan
jövőjéért folyó harc
további ben. Messziről minden
volt, mint régen, évekkel ezelőtt szülői munkaközösségnek és el- jenek a gyerekek.
programját.
De aki közelebb ment és bepil- sősorban a dolgozók gimnáziu— Szép ez az iskola -— mondA ténvek és számok ereiével
lantott a kerítések rácsain, vagy ma hallgatóinak köszönhető. Az ja a pöllömke Kószó Péter bátWzonvitja M. Parenov: vA Szovbekukkantott a hűvös folyosókra évnyitóig önkéntes brigádok ala- ran. — Romokból épülfl föl, a mi
jetunió és a népi demokratikus
és a zsongó tantermekbe, az kultak, lesúrolták a táblákat és szüleink épiietlék. — Igy véle(országok gazdasági egs-ü'tmüészrevette, hogy errefelé, megvál- a padokat, tisztára- törölgették az kedik az osztályban valamennyi.
Icödése* cimü cikkében, hogv »a
Seres Antal, Fodor Illés, Csaltozott az élet. hogy forradalom ablakokat.
lléni demokratikus
országok
ner György és a többieki s ugy.
történt az iskolákban.
tíolgozól szoros együttműködésNem is csoda, olyan
A Baross Gátor-círnnáziumban
ben a Szovjetunióval
erősítik
hogy ilyen iskolába
boldogan
tiszta, rendezett termek,
fcemzelqnzdnságuk
szocialista
jöttek a gyerekek.
öntudatosan
és büszkén
telemeit. sikeresen rakják le a
ragyogó
ablakok,
Az I. b) osztályban hétfőn ülnek a padokban, mint a hon•szocializmus alapjait és gvatáblák és padok várták hétfőn a délelőtt 12 és 1 közölt már foglalók.
Jtorlntl'ag értékesítik: a Szovjet- dteksereget. A frissen meszelt orosz óra volt. A fiulr izgatottan
Nem véletlen, hogy a szülői
tinió étenjáró műszaki á s terme- fa'a' oa sotiné'-szebb jelmonda- ismerkedtek az uj környezetlel, munkaközösség szivén viseli az
Inelési tapasztalatait.*
tok hirdették a tanulás és a ta- az u) szellemmel, a tanárokkal iskola ügyes-bajos dolgait. A
Érdekes rész'ctekct közöl »A nítás nagy jelentőségét, a fali- és egymássaL
Valamennyinek gyári munkások, a dolgozó paPárt legközelebbi fe'adatai falon újságok a Világifjuságt Találko- boldog újdonság volt a gimná- rasztok fiaikban is saját jövőjütrimmcl R. Znmbrovszkfij elv- zó eredményeiről és nagyszerű ziumban töltött első nap. De ha- ket épitik, babusgatják és féltik.
fársnak. az Egyesült
Lengvcl tapasztalatairól számoltak be.
mar megszoktak mindent. Meg- Azt teszik jóvá, amit az urak
Munkáspárt titkárának, a Párt
— A szülői munkaközösség a szerették egymást, mert majd- hajdanában megtagadtak tőlük.
Központi Bizottsága e'őtt mon- legutóbbi értekezleten, néhány nem kivétel nélkül mindannyian
Forradalom történt az Idén
Hott
hes7ámolóiá')ól. Zam- héttel ezelőtt, rengeteg fölada- a dolgozó osztályok gyermekei. minden iskolában. A Párt, RáBorsos
János
például
a
királytrrovszkij ismertette a Lengyel tot vállalt magára, amit marakosi elvtárs most is diadalra
Párt feladatait, a falu szoeia déktalanul te!fesitett is — újsá- halmi tanyákról került be a Ba- vitte a munkások és a paraszRsta fejtő lésének kérdésében: a golja dr. Niklai Ferenc elvtárs, ross-ginináziumba, illetve a Kál- tok ügyét. Ez az iskolaév a hákzogénv- és közénparasztság vé- j g a z g a t ó az irodában. — A kö- mény Lajos-kollégiumba. Apja borús uszítók, az Imperialisták,
tfc'mét a Vul&kokkal széniben, a l zösség elvállalta, hogy az iskola a földosztáskor hét holdat ka- az imperialista bérencek, a Rajkulákok korlátozásának kérdé- • három
diákfát fel- pott a népi demokráciától. A kis kok, & Pálffijk csúfos veresége
S2e génysorsa
|
két, a parnsztszővetkezeli moz- küldi a VIT-re. Ez meg is tör- Jánosnak
és a dolgozók nagy győzelme.
gnlom különböző fajtáinak ki- tént. Elvállalták azt is, hogy
kilenc
lesívére
lejlesztésél, a munkás-paraszthárom
szegénysorra, van, vegyészmérnöknek készül.
Szövetség és ezen belül a munE
ítélték
kásosztály, a Párt vezelő szere- jó tanulmányi előmeneteld, el- Kószó Péter szülei gyári munkáa a 180 holdas
pe tudatosításának feltételeit.
sőéves diákunkat fehérneművel sok. ő orvos szeretne lenni. Ilyen

Ú G Y ÜLNEK A P A D O K B A N ,
MINT A HONFOGLALÓK

NÉPNEVELŐK! PROPAGANDISTÁK! NÉPNEVELŐ CSOPORTVEZETŐK!
A »Xépnevolő»
agitációs
munka fontos fegyvere!

Minden
és

népnevelő

párlb'zalmi

fizessen
a

elő

„NÉftfEVELihre

Népnevelők megrendelhetik a
népnevei ó-csoport vezetőjénél.
Ara: 20 fillér. Előfizetés negyedévre 2.— forint.
A pártszervezetek megrendeléseiket küldjék el az MDPPropogandaanyag
Terjesztőhöz
(Budapest, IV., Deák
Fereuo-utca 15.)

Megjelent a városi-üzemi

NÉPNEVELŐ
külön száma.
Tartalomból:
HOGYAN DOLGOZZAK F l L
NEPNEVFLŐINK A RAJKBANDA BÜNCGYÉVEK VÁDIRATÁT?
Népnevelőink alaposon toumlmánvozzák á t a vádirat teljes szövegét és a Népnevelő
e szó má t, amelyben meg vannak adva azok a szempontok,
amelyek
szerint mutassák
meg a dolgozóknak a Tito—
Rajk-banda elvetemült aljasságát.
A vádirat külön füzetalaklian
is megjelent. Pártszervezeteink, népnevelőink gondoskodjanak széles körben való
terjesztéséről.
Era 20 fillér.

megjelent füzet formájában

Vádira! Ra|k László
és társai elleni
büfiüqyben
Pártunk
minden tagjának,
minden dolgozónak ismernie
kell a hanaáruló
troekistfl
kémbanda elleni vádiratot,
amely lerántja as álarcot dol
gozó népünk e legveszedel
mesebb, legaljasabb ellenségeiről.
Olvassukt Ismertessük! Ter
jeCfezttk!
24 oldal ára 20 fillér.
Kapható az MDP szervezetekben, tömé.? szervesetekben,
Szikra-bisoraíüYOSoknál
éf
könyvkereskedésekben.
Ki
adja
a miniszterelnökség
sajtóosztálya.

új szavak, új fogalmak jelen
tését, amikor
ismer'cti a ot.
lág első szocialista
államának,
politikai, gazdaa Szovjetunió
sági, kulturális
berendezését,
valamint
társadalmának
éle.
tét és jellegzetességeit.
A
szovjet zseb enciklopédia olyan
hézagpótló mű. a mely nélkülözhetetlen
minden
dolgozó
számára.

A

Pártmunkás

legújabb Száma Rákosi Mátyás
elvtársnak
a Nagybudapesti
Párt választmány augusztus 3 l-l
értekezletén elmondott beszédével kezdődik. A »Nagvobb munkafegyelemmel. fokoz.olt rgvC"!
felelősséggel ® termelékenység
növeléséért* cimü beszéd irjsn. t
rnnfat a termeié® kérdéseiben,
a hároméves terv időelőtti befejezésében n magvar munkásosztálynak és közelebb visz bennünket az. ötéves terv meghoz"
d&"éhez, a szocializmus felépítéséhez.
Ebben a számában
közli
a Pártmunkás Kovács
István elvtárs: »Trrmeljflnk többet, jobban és olcsóbban dolgozó népünknek« cimü cikkét
is és a Najrvbadnpesti kibővített Pártválas.tmány határozatát a munka termelékenységének fokozásáról, amelyet azóta
már az ország legnagyobb özemének dolgozói éfogadtak n
részben meg is vnlósitotfnk. Érdekes és tannlságos irfeol -t
kö/öl a Pártmunkás
1
kultnrmnnka f e l a d a t a « ' . * * )
tanév megkezdéséről „*" * Vi'l
eredményeiről is.

K e d v e s Elv á r s a k !

A napokban kérés érkezett
szabadművelődéshez
az aL
máskamarási
DÉFOSZ-tól,
hogy
engedélyezzük
Tóth
Ede: Falu roszza cimü nép.
színmüvének
előadását.
Nem lehet
szó nélkül eh
menni e jelnség mellett, mert
ez példa arra, hogyan igyekszik n kulák bázist teremteni
i saját
számára.
A Falu rossza
kétségtelent
kulákszellemet árasztó
darab.
Megnyilvánul
benne
az a
kaszt-szellem, amely elválasztja n dolgozó parasztot n kn.
Iáktól. Megnyilvánul
abban,
hogy Göndör Sándor
még n
nagyazda nevelt lányához sem
tud hozzájutni. Ez a Gönaőr
Sándor azonban nem az öntudatos. harcos kisparaszt megtestesítője. Eza >fálu rossza*
pisztollyal
fenyegetődző, «
problémákat
italba
temető,
megalkuvó figura, aki kezet
bárányként marad ott vőnek
kulák házában
n ^nagylelkűt
leánya megmentése után.
Nagyszerű
megoldás
ez a
kulák szómára. Elkeni az oszizgató
Héjjánél
tályharcot,
keblére öleli a
Demokrácia elleni izgatásért megjavuló
sfalu rosszát< él
vonta felelősségre a szegedi befogadja továbbra is cseléd,
nénbiróság ózv. Héjjá Pélerné nek, mert az ilyen
vőnek
makói kulákass^onyt. Héjjáné- rendszerint ez a sorsa, mini
ualc szá7.nvolcvan hold földje ahogy e lap hasábjain megvolt. amelyet fondorlatos mó- jelent csanádpalojai
példa «
don igyekezett minél több ro- közelmúltban is megmutatta.
kon nevére iratni. A földosztó
Ezzel kapcsolatban felvetőbízoltsáff leleplezte a csalást
dik ismét az éberség kérdése.
rts földjéből a dolgozó paraszMeg
kell
vizsgálnunk,
kik
toknak fut tátott. Hőjjáné súvannak
kultúrcsoportjaink
lyos rágalmazó kijelentéseket
ax
lett és becaméi-elle demokra- élén. Kik sugalmazzák
tikus államrendúnket. Héjjá- ilyen darabok előadását. Akár
uét a törvényszék nyolc hó- ideológiai képzetlenség, atkát
nyilvánul meg a j
napi börtönre és teljes va- tudatosság
ilyen darab
kiválasztásánál,
gyonának elkobzására ítélte.
el kell távolítottunk
asokat,
j CSÖKKEN A HŐMÉRSÉKLET akik a múlt szellemi örökséMérsékelt szél, változó felhő- gét becsempészve igyekszsneh
zet, egy-két helyen, főleg kele- akadályozni szociális'a
kultá
ten, záporeső, zivatar. A hő- ránk építését.
mérséklet egy-két fokkal csökBálványos Pál,
Mzabadműv.
felügyelj
. kea.
a

UzeMa, 1949 szeptember 1%.

Személyautó,

rádió,

mozi
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II TÁDZSIK KOLHOZOKBEK
A Szovjetunióban egyre erő- közül kiemelkedik a Vorosi- terga- és furópadokat is hajtlóilik az a mozgalom, amely lov kolhoz, amely ötszáz hek- ja. A falu villamosítását is a
az u j öléves tervnek négy év tárnyi területen a világ leg- komszomolislák v'égezlék vaalalt való leljesilését túzte ki jobb fajtájú gyapotját ter- sár. és ünnepnapi münkával.
cé'.ul. A lenne'ékenyrég foko- meli. Jelentős jövedelme van Ugyancsak ők szerelték fel a
zása már most is megmulat a kolhoznak gyümölcsöseiből filmszínházat.
kőzik az egyre nagyobb áru- és szőlőiből, valamint nagyMegalakult a z első
bőségben és a dolgozók élet- szerű állaltenyésztéséből is.
tádzsik egyelem
szinvonalának
emelkedésé- Csordái és ménesei tizenhétA
kolhoz
kulturális központezer
állatot
számlálnak.
Seben.
ja az olvasóterem, ahol a laA magasabb
termelékeny- l j c m l e n.'ó'en'é-zfé e mé'ékosság szórakozik, könyveket
ségért folyó küzdelemből Tad sze'e nagymértékben hozzájá.
olvas, tanul. I t t tartják azozsikiszlán sem marad ki. Arul a kolhozparasztok jólétékat az értekezleteket, amenek
emeléséhez.
köztársaság kolhozai terméslyeken a kolhoz munkásai kieredményeikkel, munkájukkal
Villanyfényben a koihozfa n cserélik a termelés
terén
nac vban hozzá'árulnak a terv
szerzett
tapasztalataikat.
A
A kolhozparaszlok közül a
id< éieiti teljesítéséhez. A «Kn.
kolhoz naponta ezer példányíiniu» kolhoz például a mult munkában a komszomólisták
ban kapja a különböző újságoévben csak gyapolból annyit járnak élen. A tizenkilenc éves
kat és szakmai folyóiratokat.
termelt, hogy több mint két- Ominál nagyszerű munkájáért
Igy a kolhozparaszlok figyemillió rubel nyereségre tett már kétszer tünlelték ki I-enin-renddel. A komszomólisták lemmel kisérhetik a napi és
szert.
példát mutatnak a kullurmun- szakmai eseményeket és résztMuaitásov, pa'asztok kában is és sok tekintetben vebeinek az éppen legidőszerűbb termelési feladatok gyors
gőpkocs.t vásárolnak meghatározzák a kolhoz élet- teljesítésében.
színvonal emelkedésének jelA kolhoz ifjúságából sokan
Ebből az összegből a kolhoz legét. Az 5 buzgalmuknak kömegnövelte
gépkocsioarkját. szönhető. hogy ma már minden készülnek a mult évben megJelen'eg négy tehergépkocsija kolhozparaszlnak van rádió- alakult első tádzsik egyelem
van és a napokban öt »Pobje- ja. A rádiónak nemcsak kultu- uj tanévére. Az egyetemen az
dat személygérVkocsít vásárolt. rális jelentősége van, hanem uj tanévben két ujabb tanszéA személyautók vásárlása jel- fontos szerepet tölt be a tö- ket lélesitellek. Fizika-malelemző képet ad a munkások megpolitikai munkában és S matikai és jogi katedrát. Ez
és kolhozparaszlok
élelszin. terme'és tapaszlalatainak szé- évben a hallgatók száma kétszerese lesz a tavalyinak. A
vonalának emelkedéséről. A leskörű terjesztésében is.
nagyszerűen felszerelt egyeteszovjet lapok sok hirt közölEstenként az egész falu k i men Tádzsikisztán ifjai szornek, amelyek áritól számolnak
be, hogy egyre több munkás van világítva. De a villany- galmasan tanulnak, hogy tufelkészültségükkel
és paraszt vásárolt iPobjeda* áram nemcsak a lakások vilá- dományos
gítására szolgál, hanem a ma'l- még fokozottabb
mértékben
gépkocsit.
A tadzsikisztáni
kolhozok niokat, a szitálókat, az esz- szolgálhassák a szovjet hazát.

AZ OSZI VÁSÁRON RESZLETRE IS
LEHET MAJD VÁSÁROLNI
Néhány nap múlva
uyilik
Gazdasági erőnket, életszinvo- motorkerékpárokat, könyveket,
még a Városligetben a Buda- nalunk jelentós emelkedését bi- slb. Az Országos Kőnyvhivatal
pesti Nemzetközi Vásárok utó- zonyítja, hogy ezen a kiállítá- az idén első izben rendez repda, az öszi Vásár. Nagyarányú son igen sok cikket lehet már rezentatív könyvkiállítást.
készülődés előzi meg a minden részletre vásárolni.
Ujtipusu,
Az élmunkások és mintagazeddi"inéi pompásabb kiállítást,
olcsó, kiváló minőségű rádiókat, dák ingyen, az üzemi dolgozók
amely nemcsak az utóbbi eszállandóan javuló minőségű tí- húrom forintért
látogathatják
tendőkben
elért életszínvonal
pusbútorokat,
kerékpárokat, majd az öszi Vásárt
emelkedésünket tükrözi
híven
vissza, de jelentős mértékben
múlja felül az utolsó békeév
kiállítását is. Negyven százalékkai nagyobb fedett terüle'.cn álülják kS a magyar ipar és mehetsz.« Az akadékoskodó arca
zőgazdaság termékeit,
mint
A f e l - v o n ó l á n c a lángpiros a szégyentől. Es Pet1938-ban.
csörrenve csúszik a- földön. A róczki két ember munkáját végA magyar kiállítási anyag kö- galtőrháztól Iekigyózik egészen F-i, a többiek követik.
zül első helyet foghjiak ei a a Tisza partjáig. Á folyó piszEfszaka
nehézipar legkiválóbb termékei, kosszürke hátán hatalmas nvárfarönkök imbolyognak. Azt havolt
de komoly helyet foglal f i új- lássza a vízből, rakja kocsira hosszú percekig ébren
Petróczki.
Az
ablakon
nélia
jászervezett építőiparunk is. A a Tiszamenti Fűrészek NV u j
váeár visszatükrözi fej'őlő alu- szegedi telepének rönktéri bri- kitekintett a holdsülötle ud
míniumiparunk hatalmas térhó- gádja. Bozóki, ördög, Petróczki varba. Nélia rápillantott alvó
Meleg
dítását is. A helyszínen a láto- ts a másik hat. Birkózni kell a gyerekére, feleségére.
gatók előtt szerelik az előre többmázsás rönkkel, mig dob- fények gyúltak akkor szemébanva kocsira kerül. A munká- ben. De egy gondolattól nem
gyártott "alumínium házakat.
sok szótlanok, de olyan gyor- tudott szabadulni: Példát kell
Az alig egy éves állami kon- san szaporodik a nyárfaderék
mutatni a családért is.
fekci 'ipar bemutal ja gondos la- a kocsin, mint lalán még soha.
Aznap, olt a csobogó viz
boratóriumi
e'őkészületekkel
Petróczi hajának egy rakongyártott jóminőségű
törnegru- cátlan tincse a homlokára hull. partján a hazaáruló, munkás,
hazali cikkeit, amelvek az idén fonszolja, cipeli a rönköt. Fe- áruló Rajk banditákról bemár 20—30 százalékkal olcsób- jében gondolatok kavarognak. szélgettek a brigádtagok. Petróczki kis gallyat kapott a
ban kerülnek eladásra, mint ta— Nemi l e i v e l kezébe, derékon törte. »Igy
valy. 300 forinttól kezdve kapható jóminőségű férfiruha,
a valaki jó kommunista és rossz kell elbánni velük. Azt akarmunkás... Kommunista vagyok,
női szövetruhák pedig száz fo- példát kell mutatnom. —Eszébe ták, hogy ne kapjunk több
rinttól. A női télikafrát már 480 jut felesége, 12 éves leánya, nyereségrészesedést, ne leforintért kapható. A kiállításon aki tanítónő akar lenni. Azután gyen c i p ő n k . . . a gyárat akartermészetesen vásárolni is lehet. a nyereségrészesedés, üdülés, u j lak elvenni tőlünk a gazemruha, cipő, élmunkásünnepség, berek*. Ezt mondta és mindkultúrműsorok: szép jelene, meg annyiuk szemében az árulók
A Magyar Kenderben boldogabb jövője. — A szeme elleni gyűlölet izzott.
derűsen mosolyog.
— Több,
az ujitó és élmunkás körnek
— Induljunk a kocsival —
külön helyiséget biztosítottak. mondja dörgő hangon Bozóki.
Jobb m u n k á v a l
—
még felelünk
Az ujitókör eddig meglevő hi— Nem
.Livim megyünk
uiv-^uuü vele,
»cic, mug
leieuinK a bitangoknak,
Diiangoxnaic, ugy
ráfér négy rönk... Osszuk be jói > mutatjuk meg hűségünket a
báit kiküszöbölik, az ujitómoz- az
időnket.
p á r i és Rákosi elvtárs iránt.
galmat kiszélesítik. Ennek se— Ha máskor jő volt ugy,
gítségével — bár eddig is szé- most is jó, induljunk — aka- Akarjuk a szebb élelet, a
múltból nagyon elegünk voltpek az eredmények — még job- dékoskodik az egyik brigádtag.
S még jobban
dolgoztak,
A
többiek
ránéznek
es
csak
ban betöltheti feladatát az ujitó
ennyit mondanak: »Majd mi mint tegnap. Petróczki szótés éimunkáskör.
megcsináljuk, akár la is al-lan volt. Példát keli mutatni

TERJED
UJITÓ
TEXTILMUNKÁSNÓK
KEZDEMÉNYEZÉSE

EZ EV MÁJUSÁBAN bejárta az egész országot két szövőnő, M iria Rozsnveva és Lidia ICononyenkó újításának hire.
Ugy teljesitették túl a tervben előirt feladatukat, hogy takarékoskodtak a nyersanyaggal, csökkentették az anvagveszteséget és termelékenységüket fokozták. A két inunkásnő kezdeményezését minden iparág ifjúsága magáévá tette, elsajátította. A komszomolszervezetek sokat tettek annak érdekében,
hogy megtanítsák az ifjnságot a két rnunfcásnő módszerének
elsajátítására. Több városban közelebbről meg akartak ismerkedni Rozsnyeva és Kononycnkó módszerével, odautaztak hozzájuk vendégségbe s a helyszínen tanulmányoztak figyelmesen a fiatat kezdeményezők munkamódszereit!
EZZEL EGYIDÖBEN széles tőmegmunka is indult meg az
uj munkamódszerek továbbadására. Nyina Prozorova komszomolista agitátor nemcsak szóban, hanem gyakorlatban is
megmutatja hallgatóinak, hogyan kell takarékoskodni a nyersanyaggal, ő maga is kiváló munkásnó. Ezek nyomán
naprólnapra fejlődik a nyersanyag takarékosság mö'-ghlmn. s annyival is nö a munka termelékenysége. Angeíov ifjumunk.ás brigádja nyersanyaemegtakaritások következtében egv hónap alatt
160 méterrel több szövetet termel és 500-nál több ifjumunkás
és leány már most elérte termelékenységének azt a fokát,
amelyet a terv az 1950-re irányoz elő számukra.
A MOSZKVAKÖRNYEKI textil^yárakban a két munkásnő kezdeményezésének mintájára mintegy 50 ezer ifjumunkás
végzi munkáját. A komszomoíisták, hogy minden ifjumunkás
személyi feljegyzési lapot vezet a nyersanyag megtakarítására,
ez segítségükre van konkrét feladatok pontos végrehajtásánál.
Mária Rozsnyeva és Lidia Kononyenkó kupavini ifjumunkás
szövőnők kezdeményezése jelentős szakasza az ifjúság ama
küzdelmének, amelyet az ötéves terv időelőtti teljesítésére folytatnak.

Harminchárom DEFOSz-sierveze»hen
tarlotfak taggyűlést Nagyszegeden
Vasárnap délelőtt Nagyszeged
falvaiban és tanyaközpontjaiban
harmincöt DEFÖSz -szervezetben
taggyűlést tartottak. A gyűlések előadói ismertették a hagy
számban megjelent hallgatóság
előtt a közelmúlt kül- és belpo-

litikai eseménveket, a mezőgazdaság főbb kérdés, út.
Valamennyi gyűlésen részletesen vitatták meg a terro '^ . begyűjtés eddigi eredményeit és a
most következő őszi mezőgazda
sági munkálatokat.

Ismét vendégül látták
Nagyszeged fermelőcsopcriiai
a környék dolgozó parasztjait
Nagyszeged dolgozó parasztjai közt napról-napra nő az érdeklődés a termelőszövetkezeti
csoportok munkája iránt.
Immár harmadízben látogatták meg a környék falvainak,

tanyaközpontjainak do'gozó pa.
raszljai Nagyszeged! lerme'5-zövetkezeti csoportjait. A sándorfalvi tcrmelőcsoporthoz Cllés.
Kisteinplom tanya és Forráskút
a kübekháziakhoz Fekcteszél 6>
Szentmihályielek, a szegedi Dózsa György csoporthoz Len.
gyelkápolna és Dotnaszék,
i
deszki Kossuth tcrmelőcsoporthoz pedig Ruzsajárás és Puszta— egyre csak ez járt a fejé- mérges dolgozó parasztjai láben.
togattak el.
A munka befejezését jelző
A csoportnál nagy érdeklőgőzsziréna bugása után Pet- déssel szemléllék a gyönyört
róczki halkan beszélgetett a állalállományt ós a szebbnélbrigád tagokkal. És ö t perc szebb terményeket. Sándorfalután Petróczki versenyre biv. ván különösen megcsodálták a
ta ki Felföldi gallérost, a hri200 hízósertést, a deszkfl. csogátiját. A szerződést is megportnál a gyönyörű hizómarhácsinál iák nyomban. Többterkat, a Dózsa csoportnál a toagy.
melést, önköltségcsökkentést
szerű dohánytermést, Kübckhámunkaíegve'em n egs>i á ó r á sát vállalták. Felellek a bi-zán a szépen fejlett kukoricát
és cukorrépát. Gyönyörködlek a
tangoknak I
fermetőesoport tagjai munkájának szebbnél-szebb eredményeiP e t r ó c z k i ben.

PELDAT KELL MUTATNI...

a Tisza-hidon á t indult hazafelé. A hid alatt a daru esikorgó láncókkal a háború során felrobbantott volt
hid
roncsait emelte ki éppen a
folyóból. A mult, jelen, Rajkék jutottak eszébe... Akkor
született meg benne a gondolat...
Másnap sietős léptekkel indult a Tiszamenti Fűrészek
N. V. szegedi (volt Líppai) te
lepe felé. (Felelek
megint
Rajknakr.
Kovács Antalt kereste,
a
rönk téri brigád vezetőjét. Határozottan mondta el, hogy
egyéni munkaversenyre hivja
Kevés szóból is érlelték egymást. Kovács belecsapott Petróczki tenyerébe. A kihivásl
elfogadta.
fMorvay.)

A csoportok vendégel láthatták a kézelfogható eredményeket, amelyek bebizonyítják
a
nagyüzemi, a szövetkezeli gazdálkodás
magasabbrendűségét
Láthatták, milyen komoly különbség van a korszerű mezőgazdaság útjára tért szövelkezeli é> az egyéni
gazdálkodás
között .
— KOMOLY ELŐADÁSRA készül a KIOSz szegedi csoportjának kulturgárdája. Szombaton, 17-én este 8 órai kezdettel rendezi meg első öszi nagy
előadását, melyet reggelig tartó
tánc követ. Jegyek a KIOSx
titkárságon kaphatók.

Gazos tartóba
bizv. Papp

Vincéné

>r

vetette a rozsot
lengyelkápolnai
huták

A lengyelkápolnai dolgozók, j ségülcet a kulákok.
Minden igazgatáshoz tartozó Zákánytis- éa középparasztok, min | lehetőséget
megragadnak.dűlőben lakó özv. Papp Vinlen
igyekezetlikkel a / o n hogy szabotázscselelcmcnyeik céné 47 holdas kulák, aki el
a tarl'óhántási
Izorgoekódnak, hogy túltelje kel ártsanak a nép államának. mulasztotta
eClsék terménybegyüjtéai kö- A népi szerveknek, a közellá- munkálatok elvégzését s most
sekélyen,
mondhatni
telezettségüket.
Egymással tási hatóságnak és dűlőbizto késve
versenyezve igyekeznek minél soknak állandó, szigorú ellen- úgy táratta fel az ekével a
több kenyér- és takarmány- őrzést kell gyakorolni a k u tarlót, mintegy ötholdnyi tefelett, hogy rületet és ebbe a feltúrott
gabonát begyűjteni, mert tud- lákok m u n k á j a
szabotázs földbe vetette bele a rozsot.
ják, hogy minden egyes szem megakadályozzák
A földben
gabona a dolgozó nép aszta kísérleteiket és biztosítsák a
terménybegyüjtés és a tarló- a vetés u t á n is m é g sűrűn
Iára kerül vissza.
hántás zavartalan menetét.
áll a gaz, ugyanúgy, m i n t a
A
l a r l ó h á n l á s l
Mint ahogy szántás előtt. Szabotázs cse
ípp olyan lelkesedéssel vég- megpróbállak szabotálni a ter- leleményét az éber dűlőbiztotik, mint minden m á s mező- ménybegy üjtést, a tarlóhán- sok észrevették, a feljelentést
gazdasági m u n k á t . » A j ó t a tást Lengyelkápolna kulákjai, máris megtették ellene.
lajmunka dupla termés.* E z most ugyanúgy igyekszenek
özv. Papp Vincéné ugyan
& jelszó. A z őszi szántási és szabotálni a vetést is. Kiemel
ú g y elnyeri m a j d méltó bünvetési m u n k á k r a is jól. előre
kedő, szinte felkiáltó
példa tetését, mint a többi szabotáló
felkészültek, hogy kellő időerre a lengyelkápolnai köz- leuláktársai.
ben a legjobban t u d j á k elvé
gezni.
De nem í g y végzik köteles-

(Üzemi ind ősitónk irja:) Engedjék meg, hogg leírjam az
elvtársaknak egy mai kísggülésiiuk rövid történetét.
A Tiszamenti Fűrészek újszeged! üzemének rönkhordó brigádját látogattam meg déli szünet alatt a tiszaparti füzesekben.
üozóki Györqg elvtárs, meg
t l tflrsa fogyasztották a hazulról hozott elemózsiát, mikor kimentem hozzájuk.
Beszélgetni kezdtünk és mindiáit Rajkék jöttek szóba.
— Nincsen nekem sok mondanivalóm büntetésükről — mondotta Petrőczy elvtárs, a brigád
egyik lagja — csak röviden anynyi, hogy hossza fa kell azoknak a bitangoknak, meg rövid

A terménybegyüjtés országnapról-napra szerte és Nagyszegeden is n.ijry
lelkesedéssel tovább folyik. Még
nagyobb azoknak a dolgozó parasztoknak
száma, akik verA deszhi
gépállomás senyben ajánlják fel C-iegyre
szabad gabonájukat az államfelhívásai
nak. Dómaszéken
ifj. Fodor
Miklós 10 holdas középparaszt
A désríd gépállomás felhívja begyűjtési kötelezettségét 304
ar alsó tiszaparii dolgozó kis- és százalékra teljesitette. Iluszka
közép parasztok figyelmét, hogy Antal 11 holdas középparaszt
a gépállomás egyik traktora az pedig 196 százalékra teljesitette
alsó tiszaparti területen
szánt. tui begyűjtési kötelezettségét.
Kérik, hogy mindazok a gaz- Bozóki~J5nos pedig 141 századák,
akik szántatni akarnak lékot ért el a begyűjtési versenyben.
Zákányban Börcsök
traktorral, Igényeiket a legrö- András 9 holdas kisparaszt 250,
videbb időn belül jelentsék be Börcsök Antal 16 holdas középaz ujszegedi Hatházalmái Kok>- paraszt pedig 144 százalékot ért
z<4 DÉFOSz titkárnál, mert a eí.
gépállomás traktora miután elOttömös: Szűcs János 6 holvégezte ott munlcáját, nem tér das ujgazda begvüjtési kötelevissza, igy nem lesz alkalom a zettségét 1028 százalékban teljövőben traktorral szántatniok. jesítette tul.
senyzők
száma
emelkedik.

fi m ű s z a k i é r t e l m i s c n s z e r e p e é s k e i y z e i e

RÁKOSI ELVTÁRS BESZÉDE UTÁN
D ákosi elvtárs
beszéde
' ' omelg hosszú Időre megszabja a miiszaki értemlséq bolyét a termelésben, nagy megnyugvást keltett ebben a rétegben. Valóban szűkség fa volt
az elhangzott
kijelentésekre
mert a műszaki értelmiség körében az utóbbi időben Indokolatlan bizonytalansági érzés kezdett lábrakapni. Érlelmlséq-ellenes hangulatról, az értelmiség
félreállitásáról, a fizetések csökkentéséről beszéltek. Fa Ilyen
hangulat természetesen nem alkalmas a munkakedv emelkedésére, a képzelt bizonytalan jövő félelmétől remegő kéz nem
alkalmas a logarlée éa a mikrométer-csavar kezelésérg.
Csakugyan tapasztalható volt a munkakészséa bizonyos csökkenése s
a műszaki értelmiség holnaotól
való — teljesen Indokolatlan —
auuodalma a termelést károsan
befolyásolta.

Szembeállítani a munkásságot a
technikai értelmiséggel, egyiket
kilátszani a másik ellem és ennek
gyümölcseit learatni, ez volt a
töke taktikája.
A felszabadulás után a nép!
demokráda felismerte ezt az áldatlan helyzetet és azonnal
irányt vett a munkásság és az
értelmiség közötll mesterségesen
c.ve't válasz "alak le' ontására. Ez
a folyamat azonban lassan ha"
ladt. fl tempót nagymértékben
meggyorsította az Ipari szervezkedés, amely azt Is célozta, hogy
ugyanabban a szakmában a fizikai és szellemi dolgozók egy
szakszervezetbe
tömörüljenek.
Sajnos, az üzemi értelmiség a
szakmai szervezetektón bizonyos
mértékig elkallódott, mint azt
Apró Antal megállapítja a Szabad Népben ,

N

agyjelentőségű lépés volt
az, amikor az üzemek,
vállalatok és műszaki hivatalok
élére munkéskáderek
kerültek.
Ezek az osztélyhü és öntudatos
vezetők gondoskodnak arról, a
rfjuk bizott dolgozók beleillessItedjenek a szocialista termelés
rendjébe. Egyben azt Is jelenti
ez, hogy a műszaki értelmiségieknek is van kitől irényitást
kérni és kapni az üzemen beírd
a politikai vonalvezetés kérdéseiben. Ezek után a mílszakl értelmiség teljes tudását határozott Irányban a termelés szolgálatába állithalja. Ez a műszaki
értelmiség feladata a népi demokráciában.

A 2 értelmiség helyzetét vlzs"
gúlva, meg kell állapítani,
hogy nem külön osztály, hanem
réteg. EJéggé élesen elhatárolt
-éleg volt a munkásság felé, A
lökések törekedtek ezt a határvonalat kimélyíteni, mlg a feléjük eső határvonalat igyekeztek
elködösltenl. határozatlanná tend. hogy ezáltal is az értelmiséuet még nagyobb mértéktón a
nnquk céljainak a szolgálatába
udiék állítani. Címeket, rango<at és aránylag j ó fizetéseket
adtak a vezető műszaki pozíciókban, de nagyban és egészzt a feladatot a haladó
tón a műszaki értelmiség is épműszakiak teljes egészéen olyan kizsákmányolt réteg ben el Is vállalják, mert meg>lt, tnint a munkásság, mely- érlelték, hogy társadalmunkban
ek halcsárjául használták fel. »a munka becsület és tisztes-

E

ség dolga.< Maguk!
követelik,
hogy aíd közülük nem Így viszonylik a munkához, az ne lehessen tagja a dolgozók társadalmának.
Túlzás lenne azt állítani,
hogy a műszaki
értelmiség
teljes egészében szocialista és
maradéktalanul magáévá teszi
n népi állam célki'.üzé eit. Egy
részükben él még az évtizedeken á t beléjük idegződölt
vonzalom a letűnt »nri« világ iránt. De
legtöbbjüket
m á r elkapta az épülő uj világ
szelleme és az alkotás láza.
Magával ragadja a lassabban
fejlődőket is a fiatalok nagyszerű lendülele. áldözatkészsége és lelkesedése.

S

zinte
felbecsülhetetlen
az a segítség, arait a
Párt, amit Rákosi elvtárs szavai jelentenek a műszaki értelmiség számára helyzetének
önmaga és a fizikai dolgozók
számára való
tisztázásában,
munkakedvük!, munlkakészségük emelésében és munkájuk
irányának a
megszabásában.
Nem elég az, h a nem körei
el kirívó mulasztásokat maga
uiunká'ábaa, technikai tudását
és felelősségét á t kell, hogy
hassa a j é gazda gondossága.
At kell éreznie, hogy
amit
termel és épit, magának csinálja Ha h i b á i követ el, ugy
kell éreznie, mintha saját személyében érné károsodás, a jó
eredmény pedig
személyesörömmel tölti el. A műszaki
értelmiségnek állandó lelkiismerelvizsgálalot kell tartania,
hogy a beosztás,
amelyben
dolgozik, megfelel-e
tudásának és munkabírásának, meri

lótól.

— Mit is kívánhat az crnöer
az Ilyen férgeknek mást — toldotta meg a szól Varga István
elvtárs.
Hladek Ferenc, meg Éozókl
elvtárs és a többiek is szivből
örültek, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának az éberségén meghiúsult Rajk és bandájának aV
las merénylete a magyar dolgozók ellen.
Beszélgettünk még az egyén!
versenyről Is, ami üzemünkben
nagy lendületet vett és elbeszélgettünk volna még sokáig erről,
ha nem szólt volna közbe a kötelességre hívó fütyülés.

Barát János,
Tiszamenti ujszegedi telepe

. ^ V E R S E N Y B E
terménybsoviijtésérl

Terjed az egvéni üárosversenv m i m \ m

A azegedi üzemeiden egyre
Könyvtárakat kapnak töbtón és többen hívják ki egymást a dolgozók egyéni párosA Magyar Kcndera DÉFOSz szervezetek versenyre.
tón tobb mint hetven egyéni
A
Szakszervezeti
Tanács ! versenvszerződóst kötöttek már
például
könyvhllelakció keretében olcsó meg. Keméndi Róna
Somogyi Istvinnéval á l l verkönyvekkel látja el a falvak
senvtón a termelékenység emeDÉFOSz szervezeteinek könyv- lésóért.
A szövőgépek legnatárát. Nagyszöged területén tiz gyobb része a váltásnál nem áll
község, Kiskundorozsma, Üllés, le. Régebben este háromnegyed
Pusztamérges, Ruzsajáráás, Al- tízkor nem zörögtek a szövőgésóközpont, V árots tanya, Szaty- pek, most a munka befejezémaz. Sándorfalva, Tápé és Sze- séig folyton zugnak.
A Roatkifcészitő NT tilolósai
ged DÉFOSz szervezetei kaptak
800-1000-1500 forintos hitolt is megindították az egvéni versenyt. A Tiszamenti Fűrészek
alapkönyviáruk kiegészítésére és
NV ujszegedi és szegedi teleahol eddig nem volt könyvtár, pén tobb mint százan csatlaaz alapkönyvtár létesítésére. Az koztak ar. egyéni versenymozgaIgényelt könyvek egy héten be- lomhoi. A Szegedi Kender folül
megérkeznek a DÉFOSz nésnőiei is lelkesen kötik meg
a szerződéseket, az egyéni verszervezetekbe.

y/
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a dolgozóik állama magas követelményekkel l é p fel vele
szemtón. Megkívánja,
hogy
szakítson az elavult kapitalista termelési rendszerekkél,
sajátítsa e l és alkalmazza a
szocir.lista módszereket:
az
eg\éni felelősséget, a terrstt.
riVéget, a munkarersenvt, az
ujitásl és latlékonyságot, a tapasztalatcserét Vgyancsak a
műszaki értelmiség
feladata,
lioay segítse a munkáskáder®.
ket a szakmai tudás elsajátításában. Tanáccsal, példamutatással kell elősegítenie a
szocialista módszerek megvalósilását,

M

SándorfalvSn az. egyéni versenyzők közül kitűntek: Király
István 550, Darázs Sándor 227,
Bozsó Mihály 303, Kakuszi AndnSa 200 és Varga Antal 193
százalékkal.
Vőxostanván [Jalogh Györgyné 220, Kirí András 130", Vásárhelyi István 1S0,
Turi Jánosné 12Ó és ifj. Tamás Ferenc 117 százalékra teljesitette begyűjtési kötelezette
ségét
A jó begyűjtők mellett felte
tűnnek a kulákok is, akik begyűjtési kötelezettségüknek csak
részbe n tettek eleget. Ilyenek
Csórván Gárgyá.n István 46 holdas kulák. 46 mázsával, Dómaszéken Szűcs Nándorné 49 hflídas kulák 50 mázsával. Zákány"
ban Császár Mátyásné 37 holdas kulák pedig" 15 mázsával
adott kevesebbet tó, mint begyűjtési kötelezettsége.
a rajztábla melleit dolgozik-a.
mi u j mérnökeink és <ech.
njkusaink Is ilyen helyzettó fognak' belenőni, de a í
előbbi generációhoz
tartozóknak Is arra kell törekedni, bogj
tökéletesen belesimuljanak
i
munkásosztályba.
Annál ii
könnyebb ez számulara. mert —
miként Rákosi elvtárs mondok
ta, —, a Párt a műszakiakat ér.
tdkeli és mögöttük áll. Mikol
az uj fiatal műszaki bekerül aj
üzemek-be, már nem szabad kü.
lómbséget látni fizikai és érb-É
miségi dolgozó között, biszeu
ilyen különbséget szocialista no.
velése ulán már el sem lud1 kép.
zelni. Ilyen légkörijén önmagtt.
tói megszűnik minden intrika,
»furás«, megszűnik a bizonytatanság érzése, helyébe a Irólrsénös bizalom, egymás munkájának az elismerése és menbeesAlése lép. Ilyen légkörben n ő i
munkakedv, munkakészség, és
emelkedik az értelmiség rounkateljesítménye.
•

A

intaképül szolgálhatnak
a Szovjetunió mérnökei és technikusai, akik már
a szocialista termelési rendben nöltck fel. Nékünk az az
előnyős helyzetünk, hogy kitapo'ott. kipróbált uton haladhatunk, nem kell kísérletezni
ér, vitatkozni a tervgazdálkodás és munka versenyek mikéntjéről, hiszen a Szovjetunió évtizedes tó vált tapaszszocialista termelési roní
talataibó' meríthetünk. A nagy
kényes, finom prceiriöa
Ilonvéd;; Háború alatt látluk gépezet, melynek fontos alkata szocialista termelési rend- részel a fizikai és szellemi doL
alkalrészn^M
szer csodáit, amikor máról- gozók. Mindén
tökéletesen tói*
hclnnpra az ipar beállóit a pontosan és
hadsereg szolgálalába. A fa-kell illeszkednie a nagy egésTbe^
siszták évtizedekig
egyebei mert egy alkatrész hibás műkő.
sem csináltak, mint háborús dése az egész munkáját aVndfi.
gépezetüket építették, a szov- lyozza. A rosszul működő gép.
jet emberek egy-két év nlali elemeket k l kell javítani, Ua
olvan gépesített
hadsereget nem lehet, Id kell cserélni. K
állal
te emlet : ek, amely technikai- Párt, az energiaforrás
lag is fölénybe került és ösz- adolt erőt fel kell használni miszezuzta a fasiszták hadigé- nél kisebb súrlódási veszteség,
pezetét. A Szovjetunió magas- gel. Csak igy működő gépezetrendű termelési rendjén
a tel tudjuk felépíteni magasabb,
technikai érlclmsiég helyzete rendű szocialista társadalmim,
kat, amelynek minden
tapji
nem szorul m á r tisztázásra
egyénileg Is megtalálja bofdogur
hiszen a
munkásosztályból
lásáU
nőtt ki, anr.ak szerves része.
Herényi A: póó
Ott egészen mindegy,
hogy
otórnök.
valaki az esztergapad, vagy

A

r

A M\V pályafenntartási almühely
dolgozAimk határozati javaslata
munkájuk megjavításáról
A MAV pályafenntartási almühelyoon Rákosi Mátyás ós
Kovács István elvtársak útmutatásai, valamint a Nagybudapesti és Nagyszegedi Pártbizottság kibővített válas.d Hiányainak ba tárom tai a'a tján az fizemi alapszervezet vezetősége, a
szakszervezet
vezetősége
és mfihelyfőnöksége megvizsgálta
az eddigi munkát
Megállapították, hrgv a temelés terén itt is hibák mutatkoztak az. egyéni norma kérdésében, a brigád szervezése kérdésében is.
A tárgyalások eredményeként elhatározták, hogy a fennálló
hibákat kijavítják. A tervet részleteire bontják, hónapokra és
esopsrtokra, ha leket egyénekre is. Mindezek alátámasztására a
népnevelők komoly felvilágosító munkát kezdenek.
Az fizemi alapszervezet, a műhely vezet
a szakszervezeti csoport, az egres reszort felelősök, köztük a termelési
felelős, a népnevelők, szakszervezeti bizalmiak ezentúl mindent. elkövetnek a termelés kérdéseinek tudatosításával kap.
esGlntban. A miihelv szellemi dolgozói a magnk területén ia
mindenben támogatják fizikai dolgozó társaik erőfeszítését.
Okolva Rákosi elvtárs f'gyelmcztetésén így aharjnk hároméves tervünket sikeresen befejezni s azt az ötéves terv kemény sziklájává tenni.
A MAV PÁLYAFENNTARTÁSI ALMÜHELY
MDP ÜZEMI SZERVEZETE.

A föld m ii vessző vet kezetek
munkaversenyének
eredménye
A SzÖVOSz országos
köz- közül első lett Deszk,
másopontja kiértékel'tv a
SzÖVOSz dik AJsóközponl. A Nagyszegedmegyei titkárságához
tartozó hez tartozó szövetkezetek közül
föl dm ü vessző ve tkeze tek márci- Pusztamérges a halódik. Szeged
usban. ápri'isban és májusban a hetedik, Szatvmaz pedig
a
végzett po'itikai. termelési és nyolcadik helyet foglalja el. fl
mozgalmi munkáját és megál- júniusi eredmények alapján az
lapították az eredmények alap- s előző hónapban utolsó helyre keján az elsőbbségi sorrendet. A rült. Mindszent lelt az első. fl
cson gr á dm egyei
titkársághoz második helyen ismét Alsóköztartozó földmüvesszövetkezelck pont végzett.

Szabadságharcos nap volt
Kisteleken
(Kisteleki tudósítónk jelenti:) Változatos műsorszámokkal tarkított szabadságharcos
aap volt Kisteleken. A délelőtt kiemelkedő eseménye a
kerékpár- és motorkerékpár,
verseny volt. Délután Kistelek főterén ifjúsági nagygyű
lés keretében nagy számmal

jelentek meg a falu dolgozói
is, ahol a Kossuth Akadémiáról kiküldött előadó intézett
beszédet az ifjúsághoz. A lelkes és szinpompás nap este
az ipartestület nagytermében
az E P O S Z
kuliúrcsóportjá
nak műsoros estjével fejeződött be.

Pav ! ov ünnepségek Szegeden

MINDEN SZÁL

KÖTÉL I Z ELLENSÉG NYAKÁN

A Nagyszegedi kibővített Pártválasztmány határozata ót«
javui a munka a Szegedi Kenderben
'A Nagyszegedi Kibővített Pdrtválasztmány ülésén feltárt
hibák után a Szegedi Kenderben is megszilárdult a munkafegyelem. Alig van késés, csökken a hiányzók száma és emelkedik
a termelés. A dolgozók egymást hivfdk ki versenyre.'Az eddigi
egyéni versenyt még jobban kiszélesítik és Makra Júlia, Lengyel Andrdsné, Németh Károly, Csóthi József, Katona Imre és
még sokan mások lépnek versen ybe egymással a többtermelésért,
a szocializmusért.

hogy ez az út
vezet felfelé
És azt is tudjuk,
hogy ha
munkánkat
továbbra is be
csületesen végezzük, a termelést fokozzuk,
erősödünk
és
nem lesz olyan erő, amely
megdöntene
bennünket.

— Az biztos —
állapítja
meg
határozottan
Vattáné
elvtársnő és közben ökölbe
szorul a keze. — De Tito ts
olyan aljas, mint Rajkék. ö
sem kerüli el sorsát, ö ellene
és az egész világ
ímperialis
fái ellen felvesszük a harcot.
Dolgozunk,
termelünk, tanuMolnárné—Vallásié
106:108
lunk és követjük
a magyar
flz Idő háromnegyed kettő. jük Tito országát.
Édesanyám nép vezérének, Rákosi elvtárs
tanításait..,
Molnár Istvánnét Valta Rókusné ott van kint. Irta, hogy nincs nak a
elvtársnő váltja fel két órakor. semmijük.
Nyomorognak
és
A gyár szirénája hangosan
t)e már most ott áll a gépnél, [ éheznek. Mi ebből nem ké
Mosolyogva köszönti Molnárnét: ! rünk. Mi n szabadságot meg búg fel. A z üzemrészekben
— Szabadság elvtársnő, hogy kaptuk a Szovjetuniótól.
Rá. mozgó gépeket vesznek á t a
halad a munkával?
kosi eltvárs meg biztosan ve- munkások. Nincs egy pere
— Jól — válaszol vissza ez. zet bennünket.
kiesés sem. Tudjak, hogy min— Nem félek alfái, hogy lemaNem kerülik el den szál kender, minden szál
radok.
— £n meg nem hagyom masorsukat!
fonal kötél az ellenség nya
gam — veti oda büszkén Vattá— Mi nem akarunk letérni k á n . . .
né, akit néhány nappal ezelőtt
erről az útról, mert
tudjuk.
(Kürti)
hivott ki versenyre Molnárné elv-

A
fonóban
mennyl gépnél. Gyorsan dolgozcsattogó, bugó fonógépek kőzött nak, ugyanakkor a minőségre is
dolgozik több társával Molnár nagyon vigyáznak.
Istvánné elvtársnő, fonónő. fl
— Magunknak dolgozunk —
hosszú g£p előtt jár le s fel, figyeli a gyorsan forgó orsókat, mondják —, jó munkát kell,
flz egyik leállt. Elszakadt a hogy végezzünk, ha nem akarjuk
szál. AÍolnár Istvánné gyorsan magunkat becsapni. Fontos a
köti össze a szálattés az orsó uj- gyors munka is, mert ezzel a
ra forog. De igy megy ez vala- s szocializmus építését gyorsítjuk.

társnő.
összenevetnek és utána több
minden feljön szóba. Molnárné
elmondja, hogy 106 százalékot
ért el a tegnapi nap folyamán,
mig Vattáné azzal dicsekszik,
hogy ő 108 százalékot teljesített.
— Még emelem feljebb ís —
hallatszik Molnárné hangja —,
mert ezzel erősítem a szocializrnust, ugyanakkor fegyvert kovácsotok kezünkbe az aljas jRajkbanda ellen.

Élelem szép éveit
akarták elrabolni
az aljasok!
— Hát hogy milyen gazemberek azok valamennyien, az aljasok! — Idáit fel hangosan Vattáné és a szemében a gyűlölet
lángja izzik. — Én majd kővé
meredtem, amikor elolvastam a
vádiratot. Az aljas banda
el
akarta rabolni a szabadságunkat
és nyomort akart ránk zúdítani.
Harminckilenc év óla dolgozom
es abból csak néhány év szép.
Az a négy és fét, amit a felszabadulás után töltöttem el. És
ezt akarták Rafkék elvenni tőlem. isméi börtönt akartak a
gyárból.

A nagy szovjet tudós, Pavlov jubileum j ó alkalom lesz a maszületésének századik évfordu- Igyar-szovjet barátság elmélyilóján emlékünnepségeket ren- jtésére, a do'gbzólfl
me.gis.merdeznek országszerte. Szegeden fednek majd a leghaladóbb tumár megkezdődtek az előkészü- domány, a szovjet
tudomány
letek, a Magyar Dolgozik Párt- , eredményeivel, amit a mult re"ja, a Magvar-Szovjet
Társaság, t , . .
. ,, . . „ . , „ ,
,
J
'
„
,
, ,
, akciós urai elhallgattak,
7 vagy teáz Orvosszakszervezet
n ..
. ., _
az
urvosszanszervezet es
a
„,,
,,. , * MEFESz képvise'ő bői előkószi- K / S v
\ t
1
tőbizoltság a'a'mlt
az ünnepsé- jo bizonyíték arra, hogy a szogek megrendezésére. Tervbcvctcialista
társadalmi rend, a
ték.
hogy szeptember
18-toi Szovjetunió milyen óriási mértékben
támogatja
a ha'adó tu24 ig az üzemek-ben és az iskolákban 15 előadást rendeznek, dományt. A szegedi Pavlov ün— Titóvál
akarta
korma
hogy minél szélesebb körhen is- nepségek sikerét fokozza majd,
nyozni
az országot — vág
mertessék a do'gozók előtt az ( hogy az egyetem orvosprofeszközbe Molnárné is. — Ismer
éleltan
Nobel-dijas, világhírű szorai közül többen vállalták a
szovjet tudósának, Pavlovnalc jubileumi előadások nustartáéletét és munkásságát. A Pavlov j sát.
A
sándotialoi

iötdmüvesszövethezet

Ertekezletet tartott
a Iriskundorozsmci neve őíestüíet

FONÁL

tagjai
elhatározták,
hogy
egész évben végzett
kiváló
munkájáért a sándorfalvi termelőszövetkezeti csoport egyik
(Kickuiidoro^mai tudő-itónk let megállapította, hogy a kis- tagját, Susán Gézát felküldik
jelenti) A kiskundororsmai köz- kundorozsmai
nevelőtestület a budapesti nemezetközi őszi
ponti állami általános iskolák tagjai a haladás szolgálatában
nevelőtestülete az idei iskola- állnak és legfontosabb céljuk vásárra. E z az őszi vásár
év megnyitásakor alakuló érte- az, hogy diákjaikból jó közös- ugyanis a dolgozó parasztság
tanulságkezletet tartott. A pedagógusok ségi embereket neveljenek. El- számára rengeteg
elégtétellel állapították
meg,
gal
szolgál
és
a
többi
között
hogy a munkáskaderek élvonal- határozták, hogy a rájuk bízott végigkísérheti
a kiállításon
ifjúságot
íélfegyverzik
a
harcos
ban tiltásával Népköztársaságunk
elmélettel, mezőgazdaságunk fejlődését a
egyre eró.-ödik s a hároméves marxista-leninista
tervet győzelmesen fejezi majd | hogy minden fiatal, kikerülve faekétől az aratócséplőgépig.
be, hogy minden külföldi im- 'az iskolából, megállja majd he- Susán Géza hazatérése után
perialista beavatkozási kisérle- lyét az életben és hasznos tagja részletesen
beszámol
majd
töt a ló ke melletti bátor ki- legyen a szocializmust
éoitó dolgozó paraszitársídnak taaltá.sal liálltunk el. Az értekez- társadalmunknak.
pasztalatairól.

Megértettük a Pált iránymutatását 1
N é h á n y nappal ezelőtt a szegedi fonó-szövő
kombinál
építkezésénél dolgozó Ifjúmunkáséit legjobbjai jöttek össze,
hogy megtárgyalják a Párt és a magyar dolgozók nagy vezérének, Rákosi elvtársnak az építőipari dolgozók felé elhangzott
kritikáját.
Mi, Ifjúmunkások megérleltük Pártunk kritikáját. Elhatároztuk, hogy üzemünkben létrehozzuk az ifjúmunkás szervezetet, a SzIT-ct. Brigádok alakításával, löbbtenneléssel, egyéni
versennyel vesszük fel a harcot a hibák kiküszöbölésére és i
termelés fokozására. Dicső példaképként áll előliünk a hőr
lenini Komszomol. Mert ők nemcsak a termelésből, hanem «
béke megvédéséből is kivették a részüket Utat mutatlak ne
künk és mi ezt az utat követjük ú Párt és Bákosi elvtárs veze
tésével. A mi vállalkozásunk csak folytatása annak a munká
nak, amit a budapesti ifjúmunkások indítottak el a báromévei
terv sikeres, időelőtti befejezéséért A gyűlésen vállaltuk. hog>
eddigi termelésünket fiz százalékkal felemeljük.
Váífaltuk
hogy mostantól kezdve minden erőnkkel köztiünk a termelékenység fokozásáért ezen keresztül a békéért, s méltók Ic
szűrik arra, hogy a munkásosztály élcsapatának, az MDP-nel
tagjai lehessünk.
gyülés óta Lados Islván »01eg Kosevoly® brigád
A
ja 110 százalékról 170 százalékra, Kaz.-sa Szilvesz
»Matszovol« brigádja 125 százalékra emelle teljesitmé

ter
nyél, Kovács Miklós /Ifjú gárda®, brigádja pedig 30 ifjú
munkás szakmunkássá váló átképzését, az ujilások áladé
sát és a tervszerű munkára való képzést vállalta. Tuda
Iában vagyunk valamennyien annak, hogy mit vár a Párt
a munkásosztály az ifjúmunkásoktól. Tisztában
vagyunk
azzal, hogy ha ezt a gyárat idő előtt felépítjük, akkofi
idő előtt jut majd több textilipari munkás nagyobb darab kenyérhez és közelebb ju lünk a szocializmus megvalósításához. Öntudatos ifjúmunkáshoz méltóan folytatjuk *
küzdelmet a termelékenység emeléséért és biztosak v ^
gyünk benne, hogy a versenyt sikeresen befejezzük.
De nemcsak a munkában akarunk kilünni, hanem ki
épitjük szervezetünket is. A marxista-leninista világnézel
elsajátításával tovább képezzük magunkat és elfogadjuk, teljesítjük a SzIT tagok 12 pontját. ön!u latortt : uk ifjúmunkás "társainkat, de öntudalosiljuk öregebb
szakmunkáslár
sainkal is, hogy megértsék, m i t kövelel tőlük a szociálist?
társadalom és a munkásosztály. Támogat bennünket a Magyar Dolgozók Pártja, lelkes it bennünket Pártunk nagy vezére, Rákosi Mátyás elvtárs.
F e l h í v j u k a Nagyszege den dolgozó összes ifjúmon
kás társainkat, keljenek velünk versenyre, vállalják a szocialista versenymunkát. Értse meg minden fiatal a feladatokat, építsük fel a szocializmust, az egyenlőséget, a jobi
létetÉljen a szocialista társadalomi Éljen a Párti Eljer
naty ve^éiünk Ós UnUóuieslei'Üfik Rákosi Mátyás elvtára'
Szabadsági
Bjdbuü SzIT titkár

8

Szerda, 1919 szeptember 14.

Ml TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK?
NAPIREND
Szerda, szeptember 14.
Belvárosi Mozi fél 7 és fél 9:
Tilos a játék.
Korzó Mozi 5 és 8 órakor:
llamlet.
Széchenyi Mozi fél 7, fél 9:
Napkeleti szerelmek.
Az Egyetemi Könyvtár reggel 8 éri tél este 7 'éráig van
nyitva hétköznapokon. Könyvkölcsönzés délelőtt 8-tól 1 óráig.
A Somogyi Könyvtár nyitva
köznapokon'9 órától 19 óráig.
A múzeum nyitva vasár- és
ünnepnapokon 9 órától 13 óráig,
iiétköznafiokon 9 órától 14-ig.

A szeptember 12—18-lg terjedő
héten a falusi pártszervezetekben
pártnapokat tartunk. Előadókat
a központból küldünk kL
Falujárófelelősók értekezlete,
aa Összevont pártnap
miatt
szerda helyett pénteken délután
— Az
MNDSz
alsóvárosi 8 őrakor lesz megtartva, a Pártcsoportja rendezésében a Vö- bizottság kulturoKztályán.
röskereszt vetilettképes előadást tart az anyav'éilelemről.
Az előadás csütörtökön este Munknerőgazdiílkodási
8 órakor Szent Ferenc-u. 5.
h i v a t a l hirei
szám alatt lesz.
Mindenkit
Jelentkezzenek
villanyszereszeretettel vár a vezetőség.
lők, bognárok, kádárok.
Fonótaufolyamra 18—24 éVig
Törvényszéki
Hírek jelentkezzenek
nők a textilszakszervezetben.

— NAGYSZERED községeiben
és
tanyaközpontjaiba®
szombaton kezdik meg a cséplési ellenőr munkaversenyének
kiértékelését. A kiértékelést háromtagú bizottság végzi.

i>'->« nt'ito« nvO!>v<ie"rl' ,'ilt.
Sokat

maikolt,

Franki József: Szenl György
8 hónapi börtönt kapott
váry József: Klauzál-tér 9.
Tanítói oklevelet hamisított
Surjányl József: Kossuth La
(os-sugárut 31. Telefon 5—78 Markolt Vilmos hódmezővásárhelyi asztalos segéd. Markolt ta- o —
nító akart lenni, azonban a
— A
MAGYAR-SZOVJET múltbeli anyagi helyzete ezt
TÁRSASÁG köri tagjait, hogy nem engedte meg. Felszabaduhaladéktalanul adják
te
a lás u t f n valamiképpen egy okkíntlévö könyveket a megyei levélnyomtatványt szerzett, melikárságra, Vörösmariy-utca, lyet sürgősen saját, nevére ki
mert a könyvtárat
átrende- is állított. Két és félévig tanitott igy jogtalanul a hódmezik.
zővásárhelyi állami általános is— A DOROZSMAI MNDSz
szervezet tulajdonában
lévő
harminc ka'aszt áiis hoki földön termelőbrigádot alakított
és ugy dolgo-'oll c é s z éven
keeszlül.
K i r á ' n ö v é h veket
[érmeitek és azokat'
legnagyobb részt a betakarítás után
napkő i otthonoknak juttatták.
A tiz hold földön termett I.
osztályú napraforgót az ottani
földművé szövetkezetnek adták át.
x IIá?«es<lff. Dr. Tiszává ry
Ernő és Boros Klára házasságot kötöttek. (Minden külön
értesítés helyett.)
^ t _ KEDDEN ESTE dr. Tren.
—/esényi Waldapfel Imre író,
egyetemi rektor tartott előállást a »Tiszntáj* munkaközösségének a Dolgozók Klubjában a »Marxista
esztétika
néhány szempontjáról*
címmel.
— A DOMASZÉKI MNDSz
csoport tevékenyen résztvott
a cséplőgépek ellenőrré énéi.
Rii' á lókat n'akitottak és a Jdrebb gazdáknak segítettek a
termén vtetnkaritásnál.

kolában. Á szegedi törvényszék
most ókirathamisitásért nyolchónapi börtönre ítélte.

A vásárhelyi Bálint Pál kulák is a népbiróság elő került.
Bálint csalc dolgoztatni szerette
munkásait, de azoknak lakájról és kosztról nem gondoskodott. Amikor az ojt emberséges
bánásmódot és jobb ennivalót
kértek, mindenféle csavargóknak nevezte őket. E mellett erősen szidta a demokratikus államrendet. A népbiróság jogerősen egyévi börtönre es teljes
vagyoninak elkobzására ítélte.
Malomhoz tartozó felszerelési
tárgyakat lopott Bimbó rajos
szentesi molnársegéd. A szegedi
uzsoratanács jogerősen kétheti
fogházra itéite.
Hanyagul kezelte a hivatalos
könyveket és harmincezer forintot sikkasztott ITacsek József,
a hódmezővásárhelyi földművesszövetkezet tollbevá sárló ja. A
szegedi uzsorabiróság
egyévi
börtönre itéite.

s z e m l i v e q !
p F j r i W
O p t i k a i F i n o m m e c h a n i k a i és F o t ó c i k k e k e t

BELVÁROSI
leleten 40.-»S
Ma utoljára!
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ElSadásn'i hé'kiiznan 5 és 8 érakoi
f sárnan él 4. 6ésiai 9-'jor.

*£.itiCHENYl
telefon Aut 31-7*

421a
báiíe!

Mindennap péntekig
Naokelet

szere m e s e k

Fösr.: I. RlziTova és G. lugla e*
Előadások a Belvárosi és zé
csenyiben tél 7 és fél 9-kor
vasárnap fél 5. fél 7. fél 9 kor

MINSz-HlREK
Szerdán délután * órakor a MINSz
kulturbizottsága értekezletet tart. Kérjük
a kulturbizotteági tagok pontoa megjelenését.

SzahasSsáolssrcfss Birsk

r-énleken délután 3 órától ax Ady-téri
sportpályán tartja M l f K próbáit a Szabad6 í harcos Szövetség. Azok a bajtársak,
akik az MHK-ra jelentkeztek, átvehetik a
próbázó könyvüket és a bélyegeket mindennap 5 órától a központi azékházban
Garátk bajtársnál a 6 adja meg a további utasításokat is.

Még ebben a hónapban megNépköztársaságunk ellen izga- indul az úttörő labdarugó bajtott Zádori István kiskundonokság
rozsmai lakos. A nópbiróság kétA
Jövő
béten
nagyszabású tabdarugóliónapi fogházra és kétezer fobainosá* indul meg. A szejtili áltaiánoa
rint pénzbüntetésre ítélte.
iskolák bevonásával uttöró labdarugó tor-

Az ö s s z e s b s f e y b ' z f o s i l ó intézetek egyedüli szállítója

Éré'<ecÍtÖ

P á r l h i r e h

Szeged, Kárásj-Iitc* 14

Szakszervezett

hírek

Mxgytr Kereskedelmi Alkalmazótok Szakad Szakszervezetinek
füszerszakoaztálya
értesiti tagjait, hogy csütörtökön este fél
7 rtril kezdette! taggyűlést tart. Kérjük
minden tag megjelenését
A Dolgozók
Közgazdaság! Gimnáziumának I. osztálya
megnvilik az idén
szeptemberben is. Felvehetők a 18 évet
hetülfött dolgozó férfiak éa-nök, akik az
általános Iskola vagy népiskola VIII., Illetve a közép- vagy polgári iskola IV.
osztályát elvégezték. Sikeres felvételi vizsgával azok is felvehetők, akiknek kevesebb iskolai végzettsége van. Az érdeklődók sürgősen je'entkezzenek Kazinczy,
utca 1., telefon: 38-26., ahol bővebb
felvilágosítást kapnak.

nára kerül sor. A bajnokság 26-án kexdödik és e:;yfordu!ósos. Ugyancsak megindítják a kízilabdabajnoliságait is a tzegedi pajtások résiéra. Ebben a küzdelemben már a lányok ia kivehetik majd réazüket.

A VIB keddi ülésén a tömegl7r.roa9vifz.1e amrff„lalxaaf
vw.
szervezetek
sportfelelősei
benyújtották az MHK-próbék szeptemberi ütemtervét E szerint
már ezen a héten ujult erővel
éa sokkai nagyobb arányban,
mint eddig folytatódnak a próbák. Ma délután fél 5 órakor
a Vasutas-stadionban a Posta,
Szinház ós a VAOSi dolgozói

t t k t í t
KÜLöNBEJARATU
bútorozott
szoba kiadó. Kossuth L.-sugárut'
41. szám, földszint 3.
KÉT" vaty háromszobás lakás
esetleg bútorokkal azonnal átadó. Jelije: » Belvárosi*.
ALhöV.AROSI szoba-konyhás lakást cserélnék kecskéstelepi hasonlóval. Délibáb-utca 44.
BUDAPESTI kétse.obás Barosstéri lakásom elcserélném hasonló szegedivel. Hálószobát és
rökamét veszek. Cim:
Szent
György-utca 12., földszint 1.
KÉT szoba komfortos belvárosi
lakásom elcserélném budapesti
hasonlóért. Jelige: »Csere 1949*.
KÜLONBE.TARATU bútorozott
szoba kiadó fürdőszoba használattal, férfi részére. Tetőfi Sándor-sugánit 52., II. 9.
BÚTOROZOTT*
szol**
kiadó
azonnal. Csongrádi-sugárut '37.
ELCSERÉLNÉM szoba-konyha,
speizos lakásomat tiszta utcai
tálcásért.
Szentháromság-utca
57. szám.
UDVARI szoba ágynemű nélkül
nőnek kiadó. Jelige: sNajtos*.
SZOBA teakonyha, fürdőszobái
gaxz onlaká sómat
elcserélném
egy- vagy kétszobás összkomfortosért, egyetem
közelében.
Jelige: sOlcsóbérü*.
OKTATÁS
KATONA LÁSZLÓNK gyorsíróiskolájában
(Kölcsey-u. 10.)
szeptember 15-én uj tanfolyamok kezdődnek.
<S

A D A S- V B 1 EL~""

éa SzTT-tagjai, valamint as u j
.. — . — .7: móravároei,
1.. ' » . keesfcés,
t_.
szegedi,
tefepi ifjúmunkások teszik
a« MHK-próbákat
Az ülésen egyébként egy üzemi labdarugóbajnokság Kiírását
la elhatározták. A szegedi üzemek bevonásával az egyfordulós torna október elsején indul
meg.

Két világcsúcs szüle?ett a szovjet céllövőbajnokságok során
A szovjet céllövőbajnokságokat Moszkvában tartották meg.
A bajnokságok során két világcsúcs született. A hadipuska
összetett versenyben Kupkó 47

körrel szárnyalta tul a világcsúcsot. Eredménye 1093 kör- A
nagyflblfl puskában Avilov 1121
kőrös világrekordot ért eL

Nagyszabású népi herékpárba'nokság lesz
vasárnap a Hunyadi-téren
A nyár folyamán hatalmas sikerű népi
kerékpárversenyt rendezett a Szakszervezet
az üzemi dolgozók részére. A versenyen
nagy tömegben veitek résrt a munkások,
ái küldöttek az első helyért. A vándorzátzlót a Szikra gyufagyár csapata nyerte
meg. Most vasárnap újból, még nagyobb
tömeget
megmozgató
népi
kerékpárversenyre kerül sor a Hunyadi-téren. Ax értékes • vándorz.íszló
megseerzéiéért nagy
küzdelmek várhatók éa az üzemei* már
nagyon készülődnek az izgalmai
versenyre.

A HSzMTE veret a® NB
Szegedi csoportjába®

III.

A vasárnap lejátszott NB. Ili.-M mérkőzések további eredményei: Baja—Jánoshalma 8:0, SzMTE—Kiskőrös 3:1. Csongrád—KITE 3:1. HSzMTE-SzVSE
5:0.
A táblázat állása a következó:
1. HSzMTE
X Baja
X Bácsatmáf
4. ÉDOSz—Móra
5. Honvéd
6. Csongrád
7. SzMTE
8. KMTK
9. Dorozsma
10—11. Kiskőrös
10—11. MSzSE

A p r ó h i r

PATKŐVAS príma minőségben
kapható. Stern ós Rőth, Marxtér 1.
HALOK,
kombináltszekrények,
rökamék, kisipari mjinkák olcsón: Nagy Mihály, Dugonicstér 3.
Filmfelelősök részére hirde- o r a s z e r k e z e t e t , órákat vetett megloszélés elmarad, tekin- szek,
javítások felelősséggel.
tettel az összevont pártnapra. Csiszár ót^s, Kölcsey-utca, a
Roval-szállóval szemben.
ELADÖ jó állapotban levő gyerFizess e l ő a
meksportkocsi. G Ál-utca 2., házO é l m a a v a r o r s z ó o r a felügyelőt
Felhívjuk az üzemi, hivatali és szakma1
Flmfeletősök figyelmét, hogy szerdán délután 6 órai kezdettel a szakszervezeti
székházban filmleletős értekezletet
tartunk, kérjük a filmfclelös elvtársak megjelenését.

Újult erővel folytatódnak az MHK
próbák

1
6:1
2 11:3
2 7:2
2
3:2
2
4:2
2 4:3
2
7:6
2
2:2
2 8:9
2 3:4
2 3:4

cl e

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Postás
Rákóczi
KITE
SzVSE

2 5* >
2 3:5 I
2 2:4 1
2 3:8 I

16.

Jánoshama

2

1-11

A kerületi I. ocztálv eredményei: Mazöhegyes—Kiszombor 2:0.
Mindszent—
Sze. Lokomotív 3:2. M. Birtok—P.altonvu
1:1. II. osztály: KASÉ—Rákóczi 0®. Honvéd-Postis 4:1. Előre—SzATE 4:2. Fel.
söközpont—Várostanva 7:0.
Algyő—Alsó.
központ 2:1. Ujazentlv'án—Egyetemi
d'4.
gőzök 7:1. Püspökiele—Tápé 2:2. Itjuszgh
Postás—Dorozsma 1:1. József Attila -Uh
azentiván

3:1.

Kettős győzelmet a'attnk
a Lokomotív asztal itcniszceől
Bndaj>estcn
Szombaton kezdődtek meg az asztal
tenisz NB. II. küzdelmei. A Szegedi Loko.
motiv szombaton és vasárnap Budapesten
játszott és két pompás győzelmet ars.
tott. A t elsó napon a Ooldbergert győzték te 13:5 arányban dr. Tornai 4, Farkai
1, Péterii, Csikós II. és Tamási 2—2 gyózelmével. Vasárnap a Pénzügyminisztérium
volt s Lokomotiy eliente'e. A Szegediek
I3:7-re győztek. A gvózetmeket Farkas A
Tamási 3, dr. Tor,isi, Csikós II. és Pt.
terfi 2—2 szerezték.

l é s e

SZILVÁT lekvárnak feldolgoz
résziért bármilyen mennyiségben, Füidmüvesszövetkezeteknek
engedmény.
Jankó Konzervüzem, Pulcz-utoa 23.
AUTOGFTZlRT, 6—10 litereset,
kétszemélyes
rökamév.lzat,
gyermek játéktüzhelyet veszek.
Jelige: »Üzemképes*.
ADÖMENTEb egy szoba-konyha,
előszobás uj magánház azonr.ah átadó lakással 12.000 F t
Lázár-iroda, Attila-utca 5.
HÁROMTONNÁS Kölni Ford V.
8. üzemképes teherautó (tartalékmotorral és dus felszereléssel) felszámolás folytán igen
kedvező alkalmi áron sürgősen
eladó. Műszaki Szövetkezet, Szeged, Kárász-utca 5.
200 kg. elsőrendű vegyes virágméz eladó. Róka-utca 11.
EGY »Gudlin« tűzhely, ezüstözött, eladó. Petőfitelep V. utca
185. szám.
SINGEK süllvesztős, utolsó tipusu jókarban levő varrógépet
megvételre keresek. Attila-utca
7., I. em. bal.
ELADOK boroshordók. Apponvi-utea 8., söntés.
FÉNYKÉPESZMüTEEEM eladó
vagy berendezés darabonként is
megvehető. Saját lemez olcsón
megvehető. Székely fotó, Széchenyi-tér 2/a.
ZONGORA és Wertheim-szekrény eladó. Teleki-utca 22.
BÚTOR: hálószobák, konyhák,
kombinált
berendezések
legolcsóbb termelői áron Spitzer
asztalosnál, MargitAitca 12.
BETEGTOLÖKOCSI és két borsziirőgép, fatölesér, kármentő,
borpincefelszerelés eladó. Somogyi-utca 9., kettőt csengetni.
1ÍASZNALT bútort,
függönyt,
szőnyeget megvételre keresek.
Klein,, Párisi-körut és Marx-tér
sarok.
k n l o N K p. i.

12.
13.
14.
15.

FORGALMAS helyen jogfolytonos kocsma laklssnj
együtt
azonnal átadó. Cim a kiadói-en.
IGAZOLVÁNYBA fényképet 1
óra alatt Brunner fényképésznél, a Rókusi templom mögött.
BŐRKABÁT festést,
javítást
vállalok, Gáborné, öthalom-utca 1/b.
ORAJAVITASOKAT,
valamint
használt órákból nj órát készit
egyévi jótállással Kóltai Sándor órásmester, Kiss-utca 1. sz.
Párisi mellett.
ELSZAKADT nvlon
esőkabát
tökéletes javítását folt nélkül,
kerékpár- és hóemőjavitás. Vidékre postán is. Éemény Gyula
gumijavitó, Szeged, Bajcsi-Zsilinszkv-utca 11.
KÁRPITOS műhelyem Bajcsi*
Zsilinszky-utca 14. sz. alá helyeztem. Javításokat legolcsóblan. Rácz kárpitos.
TÁLALTUNK fekete növendékcicát. Gyönyörű / kölyökcicál
i »aá állatbarátnak adunk. Margit-utca 26.
IDŐSEBB férfi keres nyugdíjas nőt háztartásba, aki nem
tud nyugdijából megélni, telje®
ellátása meglesz nálam. Jelige:
•Jószívű*.
ELVESZETT Bába István Újszeged. Fürj-utca 38., vámőrlési
engedélye 1949—50. gazd. évre.
Becsületes megtalálót jutalmazom.
DELMAGYAKORSZAG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és ktad»l
líj. KOMOCSIN MIHÁLY
Szerkesztő: BODAY PAL
Szerkesztőség: Jókai-®Falusi rovat telefonja: S6-8&.
Üzemi rovat: 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi teleftmt
este 8-től: 3W)8.

Kiadóhivatal: Kárász-o. 6»
ÍRÓGÉPEK, számológépek, NaTelefon: 31-16 és 86-0a
tional-kasszák javítása Urbánés
közlemények
Csontosnál, Kelemen-utca 8. iz. Az x-el jelzett
díjazottak.
Telefon: 42-72.
LUCZANAL kelmefestés, vegyNyomja:
tisztítás, Tábor-utca 4., Aradi
11 iilapkiadó Kft.. Szeged
vértanuk tere 3.. Kazinczy-utca
Felelős vezető: Koncz I á.-'IS
14. Telefon: 38-18.

