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KET EVVEL A
TITO-BANDA
LELEPLEZÉSE
UTÁN
Két éve, hogy nyilvánosságra hozták a Tájékoztató Iroda határozatát
Jugoszlávia Kommunista Pártjának
helyzetéről. Két éve, hogy a nemzetközi kommunista mozgalom — a
Bolsevik Párt, Sztálin elvtárs felbecsülhetetlen értékű
útmutatása
nyomán — kiverte az amerikai imperialisták jugoszláviai
ügynökei
kezéből azt a lehetőséget, hogy a
„szocializmus építőinek", a „Szovjetunió szövetségeseinek" álarcában
tovább végezzék hitvány
kétkulacsos üzelmeiket, zavartalanul folytassák alávaló bomlasztó munkájukat a szomszédos népi demokráciákban és a Kommunista Pártok
seraiban.
A Tájékoztató Irodának ebben
az időben még néhi álltak rendelkezésére azok n később napvilágra került — nem is csupán politikai, hanem valósággal bűnügyi
jellegű — bizonyítékok, amelyek
tanúsága szerint Tito és elvetemült
bandája már jóval Jugoszlávia felszabadulása előtt az angol-amerikai imperialisták zsoldjába állt és
azoknak fizetett kémcsoportjaként
működött. De rendelkezésre állt a
T.Io-banda néhány esztendős működésének mérlege, rendelkezésre
állt a JUKP által követett politika
„hibáinak" egész gyűjteménye és
egy sor áruló jel, amely már akkor lehetővé tette a következtetést,
hegy a Jugoszláviában uralmon lévő klikk csak szaval a szocializmus építéséről, csak szaval a Szovjetúnió és a nemzetközi munkásmozgalom iránti hűségről
a valóságban a nép becsapásának, a
marxizmus-leninizmus elárulásának,
a Szovjetúnió és
a nemzetközi
munkásmozgalom
megtagadásának
politikáját folytatja.
Csak össze kell vetni a Tájékoztató Iroda e határozatának zseniálisan előrelátó következtetéseit azzal a szégyenletes
pályafutással,
amelyet a népétől és az internacionalizmus eszméitől teljesen elrugaszkodott belgrádi gengszter-banda az elmúlt két év során ténylegesen megtett — és világossá válik
e határozat egész történelmi jelentősége, kivételes fontosságú elméleli és gyakorlati értéke; világossá
válik e határozat alapjául szolgáló
sztálini elemzés egész éleslálása, a
sztálini útmutatások mély bölcsesége
Vájjon nem ez a z
előrelátás
tukroződik-o a határozatból amikor megbélyegzi n Tito-klikk' szovjctellcnes magatartását és megállapítja, hogy e klikk tagjai „az imperialistacllenes egységes szocialista
fronttól való elszakadás útjára, a
dolgozók nemzetközi szolidaritása
elárulásának útjára léptek", amikor
rámutat, hogy ezek az árulók „a
marxista-leninista útról a narodni'k
kulákpárt útjára, térnek", amikor
kimondja, hogy
„Jugoszláviában
irányzatok vannak a Kommunista
Párt felszámolására" és hogy ez a
politika „magát,
a Kommunista
Párt létét fenyegeti és végső soron
a Jugoszláv Népköztársaság elfajulásának veszélyét rejti magában".
Ez a történelmi határozat valamikor még félelmetes crcjü vádirat
lesz a sokat szenvedett jugoszláv
nép kezében, amikor lerázza magáról kinzóit és gyilkosait, végetvet
hnzája gyarmati függőségének és
számadásra kényszeríti a nép és a
történelem ítélőszéke előtt arcátlan
fasiszta zsarnokait, akiknek gazsága! méltán párosul a hitleri elnyomás szörnyűségeihez — akiknek
gazságai ma csak a Wnll-Strect
monopolistáinak cmbeftelenségéhez,
az amerikai háborús gyujtogatók
féktelen világuralmi terveihez, bűnös önkénycskedéséhcz foghatók!
Nehéz volna felsorolni, mennyi
mindent tanultak, hány fontos tanulságot vonlak le a Tito-banda leleplezéséből a békeszerető emberek
százmilliói, a világ és különösképpen a népi demokratikus országok
Kommunista Pártjai. A Kommunista Pártok ideológiai és politikai
megerősödése, íclvérleződése az ellenség behatolási kisérletei ellen,
tette lehetővé
Tito olyan ügynökeinek leleplezését is, mint az albán Kocsi Dzodze, a bolgár Trajcso Kosztov és
a
magyar Rajk
László. Hogy mit jelentett a népi
demokráciák számára
a Tájékoztató Iroda történelmi jelentőségű
határoznia, az épp ezeknek a politikai és bűnügyi leleplezéseknek a
nyomán vált világossá. Kiderült: a
belgrádi gonosztevők nem érték be
azzal, hogy a jugoszláv népet sze-
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A SZOVJET NÉP AKTÍV HARCOSA
VOLT ÉS MARAD A BÉKÉNEK

rencsétlenségbe taszították. Titót és
Junius
30-án megkezdődik
a stockholmi
felhívást
támogató
aláírások
bandáit imperialista gazdáik „nemgyűjtése
a
Szovjetunióban
zetközi méretű" feladatokkal bízták meg. Titóéknak, hogy tengeNyikoláj Tyihonov elvtárs.
a egész haladó emberiség fontos láncA szovjet nép békét védő egysérentúli uraik zsoldját kiérdemeljék,
be kellett hatolniok a szomszédos Szovjet Békevédelmi Bizottság el- szemnek tekinti a stockholmi fel- ges akaratának tükröződnie kell a
a TASzSz munkatársának hívást támogató aláfrások gyűjté- stockholmi felhívást támogató alánépi
demokratikus
országokba, nöke
Június 30-tól kezdve
meg kellett kisérelniök ez országok adott nyilatkozatában közölte, hogy sét. A békéért folyó harc elsőren- írásokban.
kibontakozik
behálózását és az imperialista ter- megkezdődik a Szovjet Békevédel- dű feladata az egész világ népei- egész országunkban
vek szolgálatába való állítását. Fel- mi Bizottság teljes ülése.
nek, mert az amerikai uralkodó kö- az aláírásgyűjtési kampány. A SzovA szovjet nép, híven a béke rök — mint az események mutat- jet Békevédelmi Bizottságnak az a
adatuk az volt, hogy a nyilvánosmeggyőződése, hogy minden szovjet
ság
előtt mézes-mázos szavakat és a nemzetek
együttműködése
hangoztatva a Szovjetúnió felé, ti- bölcs sztálini politikájának elvei- ják —, Koreában már nem szorít- ember aláírja az atomfegyver bekoznak
az
agresszió
előkészítésére,
tiltását követelő stockholmi felhítokban tőrt döfjenek a szocializbe nyilatkozatát
mus hatalmas és dicsőséges orszá- hez, aktív harcosa volt és marad hanem közvetlenül támadó cselek- vást — fejezte
<— 'A'z ményekre térnek át.
Tyihonov elvtárs.
gának hátába, hogy a nyilvánosság a békének — mondotta.
előtt váltig „nemzetköziségről" szónokolva, a valóságban leválasszák a
népi demokratikus országokat a
Szovjetúnió vezette békefrontról és
az imperialisták rabságába döntsék.
Vagyis a Bolsevik Párt, Sztálin
elvtárs, amikor leleplezték a belgrádi klikk kétkulacsosságát és a
A Német Demokratikus Köztár- mokratikus,
Tájékoztató Iroda messzire világító
valóban békeszerető Né- álló békeldbor
erősí'éséhez
az irrn
határozatának
segítségével
gátat saság kormányküldöttségének ma- metországért
vivott
harcot.
perialista
háborús
gyujtogatók
agemeltek az imperialisták ügynökei- gyarországi látogatása és a korEzért a tárgyalások
eredményes resszív tervei elleni
harcban.
nek, Tito banditáinak további, még
és a Magyar NépA most lefolyta'ott
tárgyalások
mélyebb behatolása elé,
csapást mányküldöttség visszatérése után az lefolytatásában
kormánya
és a Német és az azok eredményeképpen
mérve egész eddigi garázdálkodá- alábbi levélváltás történt Wilhelm köztársaság
létresaikra — felmérhetetlen jelentősé- Pieck elvtárs, elnök és Rónai Sán- Demokratikus
Népköztársaság
kor- jött baráti egyezmények
meggyőző
gű szolgálatot tettek a béke ügyé- dor elvtárs, az Elnöki Tanács elnö- mányküldöttsége
által
megkötök erővel tanúskoának
arról az óriási
nek s a legnagyobb veszélytől men- ke között:
szerződésekben
a termékeny
baráti vdttozdsról
amely a magyar, és a
tették meg a Jugoszláviával szomegyüttműködés
biztosítékát
és a német nép egymáshoz
való
viszo.
Rónai Sándor
Urnák,
szédos népi demokratikus országotartós
békéért
vívott
közös
harcunk
nyában bekövetkezett.
Mindkét nép
kat, amelyek Tito orvtámadásának a Magyar Népköztársaság
Elnöki
nagy sikerét
látom.
és mindkét ország közös nagy felfő célpontjai voltak. Nem szocializTanácsa
elnökének,
Fogadja Ehök Ur baráti nagyra, szabadítónk,
must építő, virágzó Magyarországot
a Szovjetunió
segítséBudapest,
teremtő ötéves terv, hanem impebecsüiésem
kifejezését.
gével gyökeresen és véglegesen szaIgen Tisztelt Elnök Ur!
rialista gyarmati szolgaság, vérünBerlin, 1950. Június 27.
kított a muú súlyos örökségével és
ket kiszipolyozó Marshall-terv juA Magyar
Népköztársaság
korW. PIECK. eltökélten halod előre új útján, amely
tott volna osztályrészünkül, ha Ti- mányának
képviselői
és a
Német
a demokrácia
és a béke útja, az
tónak és amerikai gazdáinak terve Demokratikus Köztársaság
kormány,
és békeszerc'-ó
A Német Demokratikus
Köztársa- összes demokratikus
sikerül. Rákosi elvtárs mondotta:
tárgyalá- ság
népek
baráti
együttműködésének
elnökének,
„Ha Rajkék, Titóék és amerikai küldöttsége között lefolyt
gazdáik terve sikerült volna, akkor sok eredményes befejezése arra inútja.
WILHELM
PIECK
Urnák,
a magyar dolgozó nép
nyakára dított, hogy
kormányküldöttségün— Kétségtelen,
hogy a megkötött,
Berlin.
nem egyszerű vasjárom került vol ket hazatérése után azonnal fogadegyezmények
mhdkét
ország
és
Igen tisztelt Ehök
Urt
na, hanem vasjárom éles szögekkel jam és jelentésüket
meghallgassam.
nép érdekeit ezyaránf.
r'ő.
kiverve."
Természetesen ugyanez
üs zinte
örömmel
vettem
kézhez mindkét
örömmel
értesültem
arról,
javát
szolgátjak
érvényes a szomszédos népi demo Nagy
ezévi, június 27-1 levelét,
amelyben segítik, mindkettő
hogy milyen
szívélyesen
fogadták
hogy az a
krAciák dolgozóira is.
Ehök Ur megelégedésének
acf kife- Szilárd meggyőződésem,
és
arról,
Hogy Titóék leleplezése a leg kormányküldöttségünket
amelyet a két
jezést a Némát Demokratikus
Köz- baráti együttműködés,
nagyobb csapások
egyike
volt, hogy a tanácskozások az őszinte baország
kormánya
ezeknek
az egyez,
kormányküldöttségének
buamelyet az amerikai imperializmus rátság szellemében folytak le. Ezért társaság
ményeknek
'megkötésével
még job.
dapesti
fogadtatásával
és
a
két
ornz elmúlt háború
befejezése óta
ban
megszilárdíthat
out,
jelentékelevelemmel
Önnek
és
az
ön
szee
szág
kormánya
között
lefolytatott
szenvedett, ezt már az a féktelen
országunk,
Nép- tárgyalások
üvöltözés is szemléltetően bizonyí mélyén keresztül a Magyar
eredményességével
kap- nyen elő fogja mozdítani
és a szocializtotta, amelyet a Wall Street sajtó- köztársaság kormányának és az egész csolatban.
A Magyar
Népköztársa- ban a demokrácia
iigynökei a Tájékoztató Iroda ha- magyar népnek szívélyes köszönete. % ság kormánya
mus
további
építését
épp úgy, mint
és az egész
magyar
tározatát követőleg rendeztek és
az Önök fáradhatatlan
munkáját
cs
met fejezem ki.
nép
nevében
biztosithatom
önt,
hogy
azóta is folytatnak. A washingtoni
törhetetlen
harcait
az
egységes,
deaz
fogdatai'ás,
amelyben
a
Német
a
és londoni
háborús
gyujtogatók
Azok a szerződések, amelyek or- Demokratikus
Némát Köztársaság
felKöÁársasdg
kormány- mokrtikus
egyszerűen nem tudnak belenyu
szágaink
között
létrejöttek,
rendkiérdekében.
godni abba, hogy keleteurópai főküldöttsége
Magyarországon
része, építése
a béke stiit, az egész dolgozó
ügynökük, akibe nemcsak nagy re- vül értékesen hozzájárulnak
Ma, amikor az Imperialista
hábomagyar nép
ményekel, hanem még némi pénzt biztosításához
és a legnagyobb bé- őszinte barátságának
részéről a békeszemegnyilvánulá- rús gyujtogatók
is fektettek, most szégyenszemre le- kehatalom, a Szovjetunió
vezetése sa vott. Engem és az egész
népek jövőjét új
magyar rető demokratikus
leplezve, az árulók pőre meztelenfenyegetik,
a béke és
épp úgy, mint Önt, Ehök veszedelmek
ségében áll a nemzetközi közvéle- alatt a nemzetközi béketábor meg- kormányt
őszinte híveinek sokmény előtt, a fizetett kém- és pro- erősítéséhez,
Ur, a legőszintébb
örömmel
tölt el a demokrácia
a
vokátor
visszataszító
látványát
gaz- szorozott erővel kell összefogniok
A múltban
Magyarország
és Né- az a tudat, hogy a megkii'ött
nyújtja ország-világ számára. A tiSzilárd
meggyőződasági, müszalú tudományos
és kul- béke védelmére.
metország
között
megkötött
szerzőtóizmus „védőügyvédeinek" szánalés német
egyezményekkel
az új atar désem, hogy a magyar
és fasiszta po- túráUs
mas erőlködése azonban csak nö- déseket imperialista
ha.
német-magyar
ba- nép őszinte és elszakíthatatlan
veli az árulók gyalázatát, egyszer- litika diktálta. A népek leigázásá- pókra fektetett
hozzá fog
teremthettük rdtsága ehhez jelentősen
smind élesíti
azt a
gyűlöletet, nak és a háborúnak volt ez a politi- rátság szilárd pilléreit
amellyel Kelet-Európa népei formeg s ezzel jelentékkenyen
hozzá- járulni.
dulnak feléjük, — gyilkosok pén- kája, amely teljes mértékben a né- járultunk
a két ország további béFogadja
Elnök Ur őszinte
nagypek érdekei ellen
irányult.
Ezzel
zclői, orvtámadók felbujtói felél
kés építő munkájának
biztosításához rabecsülésem
kifejezését.
szemben
kormányaink
képviselői
és a nagy Szovjetunió
vezetése a'att
RÓNAI
SÁNDOR.
Tito, ez a leleplezett áruló, ez a olyan
megállapodásokat
kötöttek,
népe által ezerszer
megátkozott
gyilkos e közben a végsőkig elve- amelyek a béke biztosítását, a baráti
az egyenjogúság
és
temült bűntettek útján halad, mind kapcsolatoknak
mélyebbre és mélyebbre gázolva a a kölcsönös megbecsülés alapján törmegkínzott
Jugoszlávia
vérében, ténő helyreállítását
szolgálják
és
mind mélyebbre és mélyebbre mebékeszerető nép osztatrülve a népek elleni imperialista valamennyi
Párisban nyilvánosságra hoz- törvényes kötelező erővel bírn.nk
táldfkoznak.
A
összeesküvés szennyében. A Tájé- lan helyeslésével
koztató Iroda tavaly novemberi ér- békének és barátságnak e szerződé- ták a Schuman tervre vonatka- az érintett országokra és vállatekezlete
megállapította, hogy a seit azért köthettük meg, mert kor- zó hivatalos javaslatok kivona- latokra nézve. A „főhatóság" a
tát, amelyből világosan kitűnik kölcsönökön keresztül is biztosi,
Tito-klikk 1948 júniusa óta „a burzsoá nacionalizmustól végleg elju- mányaink a két nép bizalmának le- hogy a „főhatóság'' célja: kor- taná diktátori hatalmát.
tott
a fasizmushoz,
Jugoszlávia téteményesei és mert a Szovjetunió látlan egyeduralmat
bizlosítani
Az
amerikai
imperialistá':
nemzeti érdekeinek egyenes eláru- iránti közös, szoros
barátság
fűz Nyugat-Európában
a
háborút Schuman tervének ugynevezo <
lásához...
A jugoszláv kormány össze bennünket.
előkészítő amerikai mon.opolórde- főhatósága természetesen a mur:
teljesen függő viszonyban van a
keltségeknek.
kabérek meghatározását is ü"külföldi Imperialista
köröktől és
A gazdasági,
kultúrális
cs műszaazok támadó politikájának eszkö- ki
1
A francia kormány javasolja kényesen irányítaná.
tudományos
együttműködésről
zévé vált, ami a Jugoszláv KözValamely
állam kilépése —
a magyar
is a ,, STuverénítás részleges fúzió,
társaság önállóságának és függet- s^óló megállapodások
eme- j á t " egy közös „főhatóság" lé- mondja végül a javaslat — cs
lenségének
felszámolásához veze- a német nép életszínvonalának
tett... 'A'zok, akik ma Jugoszláviá- lését és békés épitő munkáját
szol- tesítésével. E hatóságnak „nem- is a többi állam „megegyezés •
ban a hatalmat bitorolják, a de- gálják.
Kétségtelen,
hogy ezek a zetek feletti jellege" lenne. A ú t j á n válna lehetségessé. A í
mokrácia és a szocializmus tábo- szerződések
tagjai válás ebből a szövetségből „ne *
jelentős hatással
lese- szóbanforgó főhatóság
rából átszöktek a kapitalizmus és
nem
lesznek alávetve
kormá- történhetnék meg egyoldalú dii
riek
egcsz
Németországra
és
elő
a reakció táborába, s az új háború
Döntéseik lés u t j á n . "
az egységes, de- nyaik uínsí ásánah.
gyujtogatóinak közvetlen segítőtár- fogják mozdítani
sai lettek... A fasiszta terror következtében, amelyet a Tito-banda szerűit, hogy Igazi ábrázatát meg- időszerűbb a harc ez ellen a gyalá- datra ébredő
jugoszláv
néppel,
a
Jugoszláv Kommunista
Párt mutassa. ma az imperialisták leg- zatos rendszer ellen, az éber helyt- amely saját keserű tapasztalatai és
egészséges erői ellen alkalmaz, a fontosabb keleteurópai katonai tá- állás orvtámadásaik ellen, a ke- a nemzetközi kommunista mozgaJugoszláv Kommunista Párt vezeté- maszpontja, hídfőállása. E rendszer mény felkészülés minden támadó lom útmutatása nyomán harcba inse osztatlanul kémek és gyilkosok, urai és kiszolgálói, a népek sza- kísérletükkel szemben, mint most, dult a kegyetlen belgrádi diktátonz imperializmus bérenCeinek ke- badságának ezek az ádáz ellensé- amikor az imperialisták világszerte rok ellen, együtt kiáltja az egéz
zébe került".
világszerte haladó világ; halál a Tito fasizgei most, mint a béke elvetemüli élezik provokációikat,
musra. amelynél gonoszabb elnyoEz a gyalázatos fasiszta rend- veszélyeztetői, az imperialista há. fokozzák háborús készülődéseiket.
A kínzásokban megedzett, egyre mója soha nem volt a jugoszláv
szer, amely a Kommunista Pártok borús tervek mindenre elszánt kiébersége következtében arra kény- szolgálói lépnek fel. Soha nem voll elszántnbb és egyro nagyobb öntu- népnckl

Levélváltás Wilhelm Pieck és Rónai Sándor
elvtársak közölt

Nyilvánosságra hozták a Schnman-fervre
vonatkozó hivatalos francia javaslatok kivonatát
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ti koreai néphadsereg felszabadilona Szöult
Junius 28-4n délelőtt 11 óra
30 perckor a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadserege teljesen felszabadította a
köztársaság
fővárosát, Szöult,
A néphadsereg
csapatai éa a
védelmi egységek folytatják az
orsnág déli része felé menekü'ő
ellenség üldözését és szétzúzását. Szöul felszabadításával kapcsola ban Kim-Ir-Szen, a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaság
kormányának elnöke a rádión
keresz ül üdvözölte a néphadsereg katonáit és tisztjeit ez ujabb
ragyogó siker alkalmából. KimIr.Szen ugyanekkor
üdvözölte
a Li Szin-Man reakció elnyomása alól felszabadult Szöul lakóit.
Felhívta a főváros lakosait, minél gyorsabban építsék ujjá a

Trygve

Lie

fővárost és íáílítsák helyre a rendet Közölte, .hogy a kormány a
szöuli városi' népi bizottság elnökévé ideiglenesen Li-Szin-Epet,
a Koreai Néjpi
Demokratikus
Köztársaság
igazságügyminiszteré' nevezte ki.
Dél-Korea felszabadított körzeteinek lakossága nagv örömmel fogadja a néphadsereg előrenyomuló egységeit. A felszabadított városokban és községekben tömeggyűléseket
tartanak,
ezeke.n a lakosság forró háláját
fejezi ki a nép és a néphadsereg
vezetőinek. Valamennyi felszabadított körzetben felszámolják
a helyi bábhatóságokat és viszszaállítják az
ideiglenes népi
bizottságokat.

Uőxiése a Szovjetunió
minisztériumához

Trygve Lie, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára a
következő közlést juttatta el a
Szovjetunió
külügyminisztériumához:
„Közlöm a Biztonsági Tanácsnak 1950 junius 27-iki 474. ülésén
hozott köve tkező határozata szövegét :
Miután a Biztonsági Tanács
ugy döntött, hogy
a Koreai
Köztársaságot
Éseak-Koreából
ért fegyveres támadás a béke
'megsértése, felhívást bocsátott
ki a hadmüveletek haladéktalan
beszüntetésére.
felszólítottá
Észak-Korea hatóságait, hogy
haladéktalanul
vonják
vissza
fegyveres erőiket a 38. szélességi körre. Az Egyesült Nemzork Koreára vonatkozó jelen tériből a Biztonsági Tanács megállapította, hogy az északkoreai
ha óságok nem szüntették be a
hadmüveleteket, fegyveres erőiket nem vonták vissza a 38. szélességi körre és megállapította,
hogy Pörgős katonai intézkedések szükségesek
a nemzetközi
béke és biztonság helyreállításához. A Biztonsági Tanács figyelembe vette a Koreai Köztársaságnak az Egyesült Nemze"ek
Szervezetéhez intézett a béke és
bi'tmság érdekében
szükséges
haladéktalan intézkedéseket kívánó felhívását; ajánlja hogy az
Egyesült Nemzetek Szervezeté
nelc tagjai olyan
segítséget
nyújtsanak a Koreai Köztársaságnak, amilyen szükséges lehe"
a fegyveres támadás elhárítására valamint 1 nemzetközi béke
Vaszilij Kornyilov és Trina
Yojk. az Agonvok című
szovje+ folyóirat munkatársai
meglátogatták az
ÉPZfikkoreai Népi Demokratikus
Köztársaságot.
IJtjukról „A hajnali harmat
országában"
című
e'kksorozatukhan számoltak he. Alább az útinapló
második részletét közöljük.
II. „Zöldhegy" falu
Csinnmpóba — Észak-Korea
legnagyobb
városába,
amely
a Sárga tenger partján
feliszil:, aszfaltozott
út
vezet
Föngjmngból.
Az út mindkél
oldalán csendes tavak kék[ceek. amelyeket zöld élősövény
tüskéi vesznek körül. Valaha/
vessze Bjelorusszíában,
vagy
Moszkva környékén ilyenek nz
( 'árasztott mezők a tavaszi árvíz idején. Fzek a rizsföldek.
Itt teremnek Kelet kenyerének
fehér, ragyogó
magvai.
A várostól nem messze örök
zölddel borított hegy
lábánál
fekszik Csen-Szan Bi, kis ko
reai falucska, ami
lefordítva
annyit jelent: ,<Zöldhegy" falu.
Tiszt g utcák
kavarognak
a
domb körül, hol
felemelkednek. hol lebocsátkoznak. Az új
házikók
cserépfedele, haj pikkelyként csillog a napfényben.
. t tetők széle furcsán
felkun
h'crodik, mint
egy
hatalmas
kalap
pereme. E régi tipusú
tetők
hátterében
különösen
élénken emelkednek ki az utcák hosszában húzódó villany-

külügy

és biztonság helyreállítására ebben a körzetben."
*A uaovjet kormány
rálasaa
Tryttre Lie közlésére

„Trygve Lie úrnak, az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának, New-York.
A szovjet kormány megkapta
öntől a Biztonsági Tanács junius
27-i határozatának
szövegé',

amely felszólítja az ENSz tagjait, hogy a délkoreai hatalmi
szervek javára be kell avatkozni a koreai ügyekbe.
A szovjet kormány megállapítja, hogy ezt a határozatot hat
szavazattal hozták. A hetedik
Csang-Tin-Fué, a Kuomintang
küldöttjéé volt, akinek nincsen
törvényes joga Kínát képviselni. Az ENSz alapokmánya szerint azonban a Biztonsági Tanács határozatainak meghozatalához hét szavazatra van szükség, beleértve a tanács ö: állandó tagját, nevezetesen az USA-t,
Angliát, Franciaországot, a Szovjetuniót és Kínát. Ismeretes az
is, hogy az említett határozat
hozatalánál a Biztonsági Tanács
két állandó tagja — a Szovjetunió és Kína — nem volt jelen.
Az ENSz alapokmánya szerint
viszont a Biztonsági Tanács fontos kérdésekben csupán mind az
öt állandó tagjának — nevezetesen az USA-nak, Angliának,
Franciaországnak, a
Szovjetuniónak és Kínának — egyhangú határozatával
hozhat döntést
Az elmondottakból
teljesen
nyilvánvaló, hogy a Biztonsági
Tanácsnak a koreai kérdésben
említett határozata nem tör-

lsmét Queuille-t bízták
a francia

kormány

Vincent Auriol köztársaságiéi,
nők, miután Bidault volt miniszterelnök visszaadta az uj kormány megalakítására szóló megbízást — ismét Queuillet, a Bi-

meg

megalakításával
dault-kormány volt belügymL
niszterét bizta meg az uj kormány megalakításával, aki á
megbízást elfogadta.

Finnország ratifikálta a szovjet-finn
áruszálíitási egyezményt
A Finn Köztársaság elnöke jóváhagyta az 1951—1955 évre kötött szovjet-finn áruszállítási egyezmény ratifikációjáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a finn parlament már e'fogadotit. Uyimódon az említett törvénytervezet törvénnyé vált.

Az amerikaiakat alaposan le kell hordani
felfuvalkodott, ostoba és szemtelen fecsegésiikért
— i r j a a londoni
Egy'fe fokozódik az angol közvélemény amerikaellenes
hangulata.
Ennek a hangulatnak jellemző kifejezése a londoni „Daily Mirror"
éles támadása Amerika ellen.
A~ Egyesült Államoknak
— írja
a lap — fejükbe s-úht a hcftalom
és a „dicsőség". Az amerikai politikusok úgy harsogják
parancsai-

Daily

Mirror

kat Angiidnak, mintha valami alatt,
tasabb hatalommal beszélnének. „Re
kell olvadnotok
Európába,
vagy
nem kaptok Marshall: segélyt" —*
kiáltják. Ez zsarolásnak hangzik, de
valójában egy felfuvalkodott
nép
ostoba és szemtelen fecsegése. Ezt
a népet le kell inteni és alaposan le
kell hordani.

Változások a nemzetközi táviróforgalomban Hegkezdődött az uj albán nemzetgyűlés
A közlekedés és postaiigyi minisztérium közli,
hogv julius
1-étől a nemzetközi táv.'róforgalomban több változás lép érvénybe. A fontosabb tudnivalók
ezzel kapcsolatban a következők:
1. Az Európán kívüli viszonylatokban megszűnik a féldíjas
LC-távirat.
2. A levéltáviratok dija mind
az európai, mind az Európán kívüli viszonylatokban a teljes
díj fele.

ban a használt kódex nevét fei
első
kell tüntetni. Magát a használ,
kódexet pedig a feladónak, illeSzerdán este Tiranában megtőleg az
érkezett táriratokra nyílt az Albán Népköztársaság
vonatkozólag a címzettntk a Bu- uj nemzetgyűlésének első iiléfie.
Omer Nisani beszédében hangdapesti Főpostahivatalnál (Budapest V. ker. Petőfi S. u. 15.) súlyozta az albán nép elszánt
előzőleg leté be kell helyezni. A
titkos nyelven szerkesztett táviratok dija ugyanaz, mint a közönséges táviratok díja,

4. Julius elsejé'.ől mind a beérkező. mind a kimenő nemzetközi forgalomban
a táviratok
szerkesztésére a titkos nyelv is
használható, azonban a távirat
bevezető részében a táviratlap
„Hivatalos megjegyzés" rovatá-

amelyben az eddigitől eltérően
a külföldi dijakat is forintban
tüntetik fel, tehát további átszámításra nincs szükség. A táviródijszabást magánfelek is megvásárolhatják a budapesti főpostahi vártnál.

HARHAl
Uiijegyzeiek

vezetékek és az antenna égbe
nyúló
pókhálója.
A faluban vendégszerető és
sugárzó arcú gazdák fogadnak
bennünket, legöregebb
lakója
Li-Csu-En, az egykor legszegényebb falusi lakos, O-Tha-En
és a Parasztszövetség
helyi
szervezetének elnöke, Pak PheMo.
Soká sétáltunk az új házak
mellett,
amelyeket
törpe
meggyfák
vesznek körül, benéztünk
az istállókba, amelyekben
tehenek
állnak
és
disznók
feküsznek.
O-The-En megmutatta
ne
künk
baromfiólját.
— Négy évvel ezelőtt itt éjt
a családom — mondta egyszerűen. — Az én atyám atyjának, az én atyámnak és nekem
sohasem volt
földünk,
mint
ahogy egynek sem volt a falubeliek közül.
A rizst Szon
Cszse-Szu földbirtokos
földjén
vetettük.
Minden
begyűjtött
zsák rizsnek több mint
felét
át kellett bér fejében
adnom
Szon-Cszse-Szunak, egynegyedét pedig a szántóföld öntözésére használt
vízért. Azután
jött az állami adóbehajtó
és
az is elvitte a zsák maidnem
negyedét, különféle
adók címén. Nos, minden egyes zsák
fenekén
maradt
számunkra
néhány maréknyi
rizs. Most
azonban Szon-Cszse-Szu földje

békeakaratát. Rámutatott!, hogy
Albánia
nincs egyedül, mert
mellette állnak a nagy Szovjetunió és a testvéri népi demokráciák.

ELTEMETTEK J Ó Z S E F J O L Á N T

5. Az Európán kívüli viszonylatok nagy
részében távirászi
3. A közönséges táriratoknál dij alacsonyabb lesz julius else
legalább öt szó, a hirlaptávira- jétől, mint az eddigi dijak.
toknál legalább tiz szó, a levél6 A változásokkal kapcsolattáviratoknál pedig legalább 22 ban újból kiadják julius elsejei
szó díját meg kell fizetni.
hatállyal
a távíró díjszabást,

A HAJNALI

ülése

Nagy részvét, melleit kísérték a
kerepcsi-temetöben utolsó útjára
József Joláf író* és újságírót, József Attila, a nagy magyar költő
nővérét.
A gyászünnepségen megjelent Orbán László, az MDP képviseletében,
Bóka László kultuszminisztériumi
államtitkár, Domokos János a népművelési minisztérium irodalmi főosztályának vezetője, SimonidcsZ
Lajos vezérőrnagy, evangélikus tábori püspök, Dcyecsert Gábor, az
írószövetség titkára, Veres Péter
Kossuth-díjas író és még sokan mások.
Elsőnek az MDP nevében Orbán

ORSZ^AGABAN
Koreából

cz én földem és falubeli tár
iáim
földje
lett.
Egyenlően
birtokoljuk
és
szántóföldem,
egész termése az enyém.
Az
államnak
mindössze
minden
zsák tartalmának
negyedrészét
adom. Hitelt kaptam az Nflami Parasztbankban
és házat
építettem
magamnak.
Vettem
bútorokat és ruhát,
varrógépet és rádiót, a bankkal pedig
már le is számoltam.
Gazda
lettem, mint falumban
valamennyien, holott nem is olyan
régen nincstelen
voltam.
Li-Csun-En megáll egy szép
nagy ház előtt, leveszi fejéről
fekete sapkáját,
amelyet
Ko
reában
csak azok
viselnek,
akik már hatvanszor
látták>
hogy a nyarat a tél követi és
felszólított
bennünket,
hogy
menjünk
be. Koreai
szokás
szerint
levetve cipőnket, beléptünk a paraszt új
házába.
A padlóra kiterített gyékényre alacsony lábakon álló
kis
lakkozott asztalt állítanak
fel.
rajta az egyszerű falusi éte'Li-Csun-En a polcról
levesz
egy egyszerű
fehér csészét
kék díszítéssel, az asztal közepére állítja
és ünnepélyesen
így szól:
Ebbő' a csészéből KimIr-Szen evett velem rizst. Sok
falut bejárt, hogy
megnézze,
miként éjnek a parasztok az
új törvények hatálya alatt és

meggyőződött arról, hogy csé
széik most mindig tele vannak
rizzsel.
Li-Csun-En megígérte
Kim:
Ir Szen-nek, hogy csak jóminő
ségű rizst termel és csak ilyet
oil az államnak.
Kötelezettségét derekasan teljesíti.
Három, tembóján (egy tem
bó körülbelül egy hektár) kétszer ennyit arat,
mint
más
parasztok. Tenyerébe
önti
a
tavalyi termésű szemeket.
A
nagy, majdnem
átlátszó sze
mek üveggyöngyre
emlékeztetnek.
—
Az öregek
régen azt
mondták:
„Minden
rizsszemben egy emberi
vér csepp
van." Éz most nincs igy. Most
ilyen
magvak
termesztésére
tanítom a fiatalságot és mindegyikben becsületünk egy-egy
cseppje van — mondja
IACsun En és gondosan visszaöntölte
a magvakat
a kis
zsákba.
Este elmentünk a propaganda-szobába — egy
új, tágas
házba, amelyet
a parasztok
közösen építettek. Bt gyűltek
össze minden este a Parasztszövetség tagjai, az asszonyok
és az ifjúság
demokratikus
szövetségének tagjai. Itt színdarabokat
játszanak és hang I
versenyeket adnak e helyi műkedvelők, sakkversenyeket ren-

László vett búcsút József Jolántól.
Domokos János, a népművelést
minisztérium és Révai József, a
népművelési miniszter nevében szólott. Bóka László, kultuszminiszíéríumi államtitkár a magyar UJsági
írók Szövetsége nevében, majd a
sírnál a Magyar Újságírók Szövetsége nevében Földes Mihály mondott búcsúbeszédet.
A
búcsúbeszédek
elhangzása
után a koporsót leeresztették a
sírba, amelyét elborítottak a koszorúk, köztük az MDP hatalmas
piros rózsa koszorúja. A gyászoló
közönség az Internacionálé eléneklésével vett búcsút József Jolántól.
deznek, nyitva áll a kis könyvtár.
Ma azért
gyűljek
össze a
parasztok, hogy
meghallgassák Palc-Phe-Mot, aki résztveit
a hatalmas állami öntözőcSatorna építésében a Csen-CsenGang folyó völgyében. Beszélt
a készülő víztárolóról,
amely
csészeformáju katlan a hegyek
között, mintegy
1600
millió
köbméter
befogadóképességgel, beszélt az
emberekről,
akik ezt az építkezést
népi
üggyé tették és egész családjukkal
kivonulnak
oda, hogy
minél gyorsabban
elkészítsék
a majdnem 100 kilométer hoszszú csatornát és vizet adjanak
30.000 hektárnyi
rizsfödnek.
Amikor Pak-Phe-Mo elhallgatott, az öreg Li-Csun En nagy
nyomatékkal
így szólt:
— Egy csepp víz megannyi
aranyszemet cr. Éveim
nem
engedik meg. hogy segítsek a
vizet n rizsföldre vezetni. Be
van egy unokám. Az fiatal cs
erős!...
Pak-Phe-Mo
vezetett bennünket. Lelkesedéssel
beszélt
a parasztok új tervéről:
— Arra
gondolunk,
hogy
veszünk két cséplőgépet, közöseni fogunk
velük
dolgozni,
építünk egy nagy
eöldségtá
rolót,
Tavasszal
feltéllenül
megnyitjuk
a bölcsödét.
Már messze magunk
mögött
hagytuk
Zöldhegyet és még
mindig jól látjuk
a villanylámpák fényét az új falu házaiban. Ez a falu csak egyik
a sok hasonló közül a demokratikus
Koreában.
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Apátfalván

is befejeződött

az

aratás A

tarlóhántás időben való elvégzésével
jövőévi kenyerünkért

Állami gazdaságaink, terme- legesen. De a tarlóhántással a
melöszövetkezeti csoportjaink, termőtalaj nedvességét is megdolgozó parasztságunk ország őrizzük, ugyanakkor a tarlószerte, így megyénkben is ha- bántott földön a gépi munká(Kiküldött tudósítónk esti telefonjelentése)
talmas lendülettel végzi az ink is könnyebbek és minőséesetben
Nagymágocs
szerző- aratást. Már vannak olyan te- gileg jobbak. Ilyen
teljesítették
és megkezdték
a sára kötött szálfitási
pontosabban
lehet
szabályozni
dést.
De
kisebb-nagyobb
menyrületek,
ahol
sztázszázalékig
A nagymágocsi Állami Gazda- behordást.
nyiségre »is még sok
dolgozó le is arattak. Sok helyen mái* szántásaink mélységeit, a tráság dolgozói az aratást junius
Sándarfalva
paraszt
kötött
szállítási
szer a hordást végzik,
hogy mi- gyázások esetén annak elkeve28-án, szerdán délelőtt 10 óraződést a
földművesszövetkezet- nél előbb megkezdhessék a rése is könnyebb.
A
Népfront
Bizottság
szerkor befejezték. A jó és gyors
Ügyelnünk kell arra, bogy a
cséplést és azután a magtárba
dán késő este
tartott ülést. tel
munka biztosítására már előre
tarlóhántás
csak forgatásnélhordhassák
felszabadulásunk
Ezen
megállapították,
hogy
Szöllős
három ifjúsági . munkacsapatot
küli
talajpOThanyilás
legyen.
óta
eltelt
idő
legnagyobb
terSándorfalva határában a legis szerveztek. A Czakó.féle munA Szöllősi Állami Gazdaság- méseredményét. Dolgozó pa- Tehát tárcsával egész sekélyen
fontosabb
kérdés
a
cséplés
legkacsapat átlagosan 170, a Csonrövidebb időn béliül való meg- ban a még lendületesebb munka rasztságunk az idei jó termés- végezzük, kerüljük el az ekétos munkacsapat 130, a Kötelesindulása.
Homokpusztán, Alsó- érdekében a Rákosi-brigád Kos- eredményt Pártunk irányítá- nek az alkalmazását. A fel göféle munkacsapat 100 százalékos
versenyre sával, a munkásosztály segít- röngyölt tarló a talajkiszáraszérün
és
Szaporhegyen. Né. suth.munkacsapata
munkateljesítményt
ért el. A
hívta
ki
a
Liszenko
munkacsaségéve] érte e] s most a gabo- dáshoz vezet. A mélyen végmeth József elvtárs, a gépállogazdaság dolgozói most mindén
patot. A verseny folyamán az naszállítási szerződések köté- zett tarlóhántás ezenkívül azt
más
vezetője
bejelentette:
erejükkel a termés gyors behorazon lesznek, hogy julius 23-ra alábbi eredmény született: a sével erősíti tovább népgazda- eredményezi, hogy az apró
dására vették az irányt. A mun
a cséplést Sándorfalván telje- Kossuth-munkacsapat átlagosan ságunkat. Állami gazdasága- magvak mélyre kerülve az
ka jó megszervezésével biztosímég nem kelnek ki, majd
sen befejezzék és ezt jelent- 183 százalékot teljesített (napi ink, termelőszövetkezeti cso- idén
tották azt, hogy julius 5_re
a
esalc
tavasszal és jövőre is
kereset
43.81
Ft),
a
Liszenkoportjaink dolgozói, de dolgozó
hessék Rákosi Mátyás elvtárscséplésit is befejezik. Ennek a
megfertőzik
területünket.
munkacsapat
teljesítménye
149
parasztságunk
sem
feledkezik
nak.
A Népfront Bizottság
munkának biztosításában részt
százalék
(napi
kereset
34.65
Ft)
Használjunk
a
tárcsa
után
meg ezen nagy dologidőben
minden tagja örömmel fogad,
vesznek az állami gazdaság népvolt.
Ezt
az
eredményt
azonban
henegert
vagy
fogast,
hogy
a
jövőévi
kenyerünkről,
növényta a bejelentést és elhatároznevelői és a DÉFOSz tizesbizaimég fokozni akarják. A legszebb termelésünk további fejleszté- rögök összetörésével megkapták,
hogy
fokozott
nevelő
és
miai is felvilágosító munkájukfelvilágosító munkát végeznek eredményt a vasárnap szerve- séről ós az időben elvégzett juk a kívánt porréteget.
kal.
zett rohambrigád érte el, mely. tarlóhántással
veszi fel
A tarlóhántás igen jelentős
ennek sikere érdekében.
nek sikerült elérnie a 207 száza- harcot a magasabb termés- és nagyfontosságú mezőgazdaPitvaros
Sándorfalván egyébként hét lékot.
eredményért.
sági munka. Termelőcsoportfőn a másik
határrészen is
A földművesszövetkezet
aktijaink, de dolgozó parasztjaink
megkezdődik a cséplés.
Ferencszállás
A tarlóhántásnak
ame- i 8 megértettek ennek fontássává i állandó felvilágosító
munlyet
allami
gazdasagainknak
„At i_A1-*<ix0t te
kával
ismertetik
a szállítási
A községben 28-án este begát és többen szerződést is
Sövényháza
10,
termelőcsoportjainknak
14,
szerződéskötés
előnyét és kötfejeződött az aratás. Az TJtkötöttek a gépállomással a
egyénileg dolgozó parasztok- tarlóhántás elvégzésére. Ter
Egymásután
kötik
meg
a
nek
szerződéseket.
Ebben
a
törö tszcs 24-én készült el az
nak 18 napon belül kell elvé- melőcsoportjaink — amelyek
munkában
kitűnt
Budák
Já- sövényházi
dolgozó
parasztok
összes aratással.
Klárafalva
gezni aratás után. a minisz- teljes
nos, a szövetkezet
ügyvezetője, a
község
29-én
délben
végezte
egészében
lekötöttek
földművesszövetkezettel
a
tertanács határozata szerint tarlójukat a gépállomásnál —
aki 110 cs Kovács Mihály boltel az
aratást,
Az
utolsó
terménybeszállítási
szerződést
— nagy jelentősége van mező- már végzik is a munkákat,
kezelő, aki 82 mázsára
kötte4 és félhodat
a
DlSzbri
gabonájukra.
Végh
gazdaságunk
továbbfejleszté- hogy eleget tegyenek a mitett szerződést. A község dol felesleges
gád aratta le.
sében.
A
tarlóhántással
a gyo- nisztertanács
pozói csütörtök estig 96 száza- Sándor 7 mászára
Vincze Jóhatározatának.
Eredményeiket
bejelentették mok
egyrészt
elpusztulnak, De végzik a tarlóhántási munlékig
fejezték be az
aratást. zsef dolgozó paraszt 13 mázsáRákosi elvtársnak
és meg- másrészt a
kipergeti gyom- kákat az egyénileg termelő
G. Kiss Imre 4
múzsára,
Elsőnek
a „Vörös
Csillag" ra,
köszönték
az útmutatást, , magvak a földbe kerülve ki- dolgozó parasztok is.
Kovács"
tszcs 75
termelőcsoport
fejezte be
az a „Szántó
amelynek nyomán ilyen bő kelnek, amelyek az őszi mélyGyergyádus
Pál
5
árpa és rozs aratása után
a mázsára,
terméshez jutottak.
J szántással pusztáinak el végA tarlóbántásra gépállomámázsára,
Kósa
Mihály
6
mábúza
aratását
is.
Csütörtök
saink is felkészültek. A gépálreggel pedig két géppel a cséplomások népnevelői napróllést ís
megkezdték.
riiapra járják a határt s felMakó
világosító munkával azon vannak, hogy minél több dolgozó
Nagy lendülettel halad az araparaszt géppel végezze ej a
tás Makón és környékén. Élen.
tarlóhántási
munkálatokat. En
járnak ebben a munkában a ternek eredményeképpen idáig
melőszövetkezeti csoportok, meközel 2000 dolgozó paraszttal
As aratás
kezdeti
lendülete
után a maroslelei
Népfront
Bizottságnak
lyek a gépállomás segítségével
kötöttek szerződést gépállomákörültekintőbb
sxerveső
munkát
kell végesnie
a behordás,
a cséplés
jóval a határidő előtt fejezik be
saink. A doszki gépállomás —
az aratást. Ugyanakkor a tarlósikere
érdekében
amely elindította versenykihíhántást is. A „Szabadság" termeKét hét óta a felkelő nap kinn
lőcsoport példamutató munkával a határban, a búzatáblákban ta aratott szálasgabonát az aratás igyekeztek elidegeníteni a falu vásával szerződéskötési kampányunkat — már öt állomás
szerda esltig befejezte a hordást lálja Marosié]© dolgozó paraszt- befejezése után minél gyorsab- népét a közös szérűtől.
asztagokba,
Az utóbbi napokban ujabb do. előzte meg a szerződéskötésis. A mai, pénteki napon pedig jait. Még fel nem száll harmat, ban hordják össze
hogy elkerüljék ezzel a csiráso- bolás követte az előbbieket Ma- ben. Árpádhalom és Batida
a
megkezdte a cséplést.
kötelet készítenek napi munká- dást és elősegítsék a gyorsabb roslelén. De ez sem tisztázta a tervét már 75—75, CsereböVásárhelykutas
55,
jukhoz, de mire feljön a nap, cséplést. Ezt a felhívást
meg- bizalmatlanságot, nem
Apátfalva
járult kény,
már suhognak a kaszák, dőlnek szívlelték Marosleién elsősorban hozzá, hogy a dolgozó paraszt- Hódmezővásárhely 47 százaA község dolgozó
parasztsáa rendek.
a népnevelők, de maguk a dolgo- ság megkezdje a behordás mun- lékban biztosította, míg Des/.k
ga lelkes munkája
nyomán
tervét szerződésileg csak "9
Junius
28.a,
szerda.
Más
évekzó parasztok is. Többen ígéretet káját,
befejeződött
Apátfalván
az
százalékig biztosította.
Meg
ben
aratásra
való
készülődéssel
tettek:
hogy
ugy
végzik
el
ezt
a
— Az, aki saját házánál, az kell állapítanunk
aratás. A dolgozó
kis- és
azonban,
szoktak
eltelni
a
Péter-Pál
körümunkát
is,
mint
az
aratás
munudvarában akar csépelni, jelent- hogy megyei viszonyaiban a
középparasztok
közül
kitűnt Veréb János, a H nem- li napok. Ha most végignézzük káját: időben, gyorsan, minél se be, kérjen engedélyt a község, gépállomások kiemelkedő eredcsak itt-ott kevesebb szemvesz. eséggel.
házán — hangzott a kisbíró sza- ményei sem elegendők és a
csak learatta
búzáját,
ha Marosiéi© határát,
Az aratás kezdeti sikereit elő- va az utcasarkokon. Megindult
nem a tarlót felszántotta és ritkán találni búzatáblákat. De
fenti gépállomásoknak is azon
valamennyit
másodnövény- van olyan része, mint a „Vitézi segítő dolgozó parasztok lelkekell lenni, hogy a szerződést
az
emberek
áradata
sor",
ahol
még
talpon
áll
a
gasedése
és
fogadalma
nem
munyel vetett be. Példát
mutat
mennyiségileg minél magaVeréb
János
a
szállítási bona. Gazdáik, a Horthy-rend- tatkozik meg most Marosleién, a községiháza felé. Ki az aratást, sabbra emelve biztosítsák
a
szer
vitézei,
még
a
dülőfelelősök
amikor
teljes
lendülettel
kellene
szerződéskötésben
is. Tizenöt
ki egyéb más fontos munkáját minisztertanács
határozata
mázsa
gabona
szállítására felszólítására sem fogtak hozzá folyni a behordás munkájának. hagyta abba és sietett, hogy en. tarlóhántásra vonatkozó részéaz aratáshoz. Megütközve állnak Hogy mi oka ennek, könnyen gedélyt kérjen, illetve kapjon. nek sikeres végrehajtása"
kötött
szerződést.
meg a dolgozó parasztok a tal- megkaphatja a választ az ér- , A községházán még mindig csak
Ambrózfalva
ponálló búzatáblák mellett, akik deklődő, csak meg kell hallgatni annyit tesznek, hogv felírják a
Megyénkben vannak azonA község becsülettábláján el- befejezték az aratást. Szinte a a falu dolgozó kis- és középpa- dolgozó nevét és ezt a névsort ban ojyan gépállomások, ame
külön bizottsághoz továbbítják, lyck sokkal rosszabbul állnak
ső helyen a Dimitrov.termelő- szemük láttára szabotálják el az rasztjait.
amelyet a Népfront Bizottság a szerződéskötéssel. Ezen gépszövetkezeti csoport áll. Elsőnek aratás munkáját. Hogy juthattak
A Népfront
Bizottság
állomások
hiányosságaira
fejezte be a csoport az aratás el idáig, hogy merészkedtek eny- ugyanis a minisztertanácsnak azt hívott éleire.
munkáját. A dolgozó parasztok nyire? — vetődik fel önkéntele- a felhívását. hogy a dolgozó
A Népfront Bizottság nagy nagyrészt már az előző napokban Pártunk sajtójában, a
közül Gyurkó Mihály és Krisztóf nül is a kérdés.
parasztok törekedjenek
arra, akarása mellett nem veszi ész- Viharsarokban megje'ent cikA község
főjegyzője
Pál fejezte be az' aratást, az ő
re,
hogy
saját
maga
a
munkálahogy a cséplési közös szérűn
kek rávilágítottak. Szükséges
nevüket is hirdeti a becsülettáb- igy beszél róluk:
végezzék a csépi (igének jobb ki- tok fékezője. Őmiatta késik az tehát, hogy minden gépáljo
la. Kontár Zoltán középparaszt
— Felszólítottuk a dülőfelelő- használásáa, az üzemanyag meg- aratás, mert csak egy irányba más haladéktalanul nézzen köpedig a másodnövényeit is elve- sön keresztül őket, hogy kezdje, takarítás, továbbá a vontatási lát: a közös szérűk felé, ugyanrül területén, állapítsa meg,
tette. Példamutatóan jár elöl Fa- nek hozzá az aratáshoz, de még időveszteség és a tűzveszély akkor
hogy hol követtek e) hü át„
ragó Mihály, a Magyar Dolgo- ma is tétlenül nézik. Még
vá- csökkentése érdekében — roszhiányosságot és haladéktalaa
„vitézek"
földjén
zók Pártja népnevelője mind az runk, de ha nem fognak hoz- szul értelmezték és diktatórikanul javítsák ki. Gépállomásaaratásban, mind a behordásban. zá, levágatjuk az MNDSz é
an akarták a közös szérűn va- túlérik a gabona. A dolgozó pa- ink a hibák és hiányosságok
A község dolgozói a.rozs és ár- DISz-brig)ádokkal. Ezek készen ó cséplést bevezetni. Később, a rasztokat, akik már az utolsó
kijavításával, a szerződóskó
pa aratásán kivül már 90 száza, állanak már erre a munkára.
nyomaték kedvéért még ki is do- kaszacsapásoknál tartanak, az- tések növelésévei, a felvilágolékig elvégezték a buza aratását.
zal
vonják
ki
a
munkából,
hogy
A Népfront Bizo'.ts?" ellenőriz, bolhatták és csak a Párt felhísító munkán keresztül a PártMegszervezték a behordást és a te a határt, feltűnt
nekik is, vására fordultak más meggyőző a községházára járatják őket, tal és a népi szervekkel szorohiányzó fogatokat a gépállomás hogy a Vitázi.soron húzódik, ha- eszközhöz. Agitáció alatlt sokan engedélykérés végett.
san együttműködve érjék el
A maroslelei Népfront Bizott- azt, hogy megyénk doigozó
vontatója pótolja.
lasztódik az aratás. De csak ed- az aratás munkáját végez.ék,
dig jutottak,
mert a központi igy nem tartózkodtak odahaza, ságnak változtatnia kell eddigi parasztságának jórésze géppel
Nagymsjlét
kérdés a közös szérű szervezése nem hallhatták meg az igazat, szervezési módszerén. A dobszó műveltesse meg földjét, amely
Az
elmúlt
évben
aratás, volt Marosielén. Az aratás kez- a valót a népnevelők szájából helyett inkább törekedjenek a nagyban elősegíti mezőgazdacséplés
és terménybe gyűjtés- deti lendülete
megelégedéssel és tovább megmaradt bennük a még fokozottabb népnevelő mun- ságunk fejlődését.
ben élenjárt
özv. Kurai
Lajos töltött el mindenkit, a Párt he- kulák, a klerikális reakció által kára és ha így sem érnének el
Rózsik
Tibor
sikert, akkor sem szabad kényné dolgozó kisparaszt
s a be lyi szervezetét és • a Népfront elhintett bizalmatlanság
vez. mezőgazdász
szeríteni a közös szérű kialakígyűjtésben
elért kiváló
telje- Bizottság tagjait egyaránt. Ugy
a közös szérű
tását. Állandóan tartsa szem
sítményéért
jutalmat
is- ka- gondolták, hogy beindult a kehogy csak
a kulákpott. Most is
példamutatóan rék és ez gurul magától s nyu- iránt. „Ne
hordja.ok a közös előtt,
Elsőnek lenni a sportban,
jár elöl és már elvégezte az godtan hozzákezdhetnek
szérűre, mert ott felgyuj.ja az ság elleni fokozott politikai harc.
elsőnek
lenni a munkában I
aratást. Alig
marad el möellenség" — terjedt a hir Ma- cal biztosíthatjuk az aratási,
a
következő
feladathoz.
Ehhez segít
götte
özv. Balog Jánosné
és
rosleién. Forrása, mint minden cséplési és begyűjtési kampány
A minisztertanács felhívta a rémhírnek, enmek is kulákok sikeres végrehajtását
Csontos
István.
Az
aratást
a z M H K -sportmoigalom !
Nagymajláton
92
százalékig dolgozó parasztságot, hogy a le. voltak. Ilyen fondorlatos módon
Nagy Pá!

fl sárcdorfalvi Népfront Bizottság ülésén elhal írozfák,
hogy julius 23-ig befejezik a cséplést

A BEINDULT KEREK SEM
GURUL

MfíGRTÓL

PÁRTÉLET

*

Az amerikai
imperialisták
gyarmatosító
politikája
Japánban

fi falusi pártszervezetek a betakarítás
és a begyűjtés tervének túlteljesítéséért
A pártszervezetek nagy munkát fejtenek ki a termésoetakaritás és a gabonabeszolgáltatás
időszakában. Fáradthatatlan agitációs munkát végeznek a falusi
lakosságok körében. Az agitáció
mindenekelőtt arra irányul, hogy
a szovjet mezőgazdaság dolgozói
időben
végezzék el nz aratási
munkákat és
maradéktalanul
teljasitsék, sőt túlteljesítsék a
gabonabeszolgáKatáat
A roszíovi
terület agitációs
munkájában a pártszerv, zet agitátorai mellett nagy segítséget
nyújtanak a Komszomol.csoportok agitátorai. Személyes példamutatással és a bolsevik agitáció
rendelkezésre álló
eszközeivel;
újságokkal, filmmel, rádióval,
plakátokkal és a faliújságokkal
mozgósítják a kolhozparasztokat
a munka eredményes elvégzésére.
A termésbetkaritás eredményeivel kapcsolatban a Szovjetunió különböző területeiről érkező jelentések aat bizonyítják,
hogy az agitátorok sikeres mun.
kát végeznek. A termésbe takarítást példaszerűen hajtják végre
és a
kötelezettségek határidő
eJfl'Jt való teljesítéséért a párt

vezetésével hatalmas tömegmozgalom bontakozik ki.
A falusi pártszervezetek és
agi-áforok harci feladata mindenekelőtt az, hogy elterjesszék az
élenjárók munkamódszereit ós a
legkiválóbb ijolhozok, szovhozok,
gép. és traktorálllomások munkabrigádjai,
valamint az egyes
kolhozparasztok példája alapján
megmagyarázzák,
hogyan kell
megszervezni az aratás, a cséplés és a beszolgáltatás munka
ját
Az agitátorok megmagyarázzák a
kolhozparasztoknak, milyen káros a késői aratás,
az
aratás és cséplés közötti
hoszszabb munkaszünet, milyen jelentős dolog az aratógépek állandó karbantartása.
A politikai agitáció akkor lehet csak eredményes, ha szoros
kapcsolatban van az élettel. A
termésbetakarítás idején nehézségek is lehetnek és ilyen esetekben a pártszervezet feladata,
hogy megmutassa a nehézségek
leküzdésének módját. Ilyen előre
nem látható nehézség például a
rossz időjárás. Rossz időjárás
esetén a pár,szervezet munkája
arra kell, hogv irányuljon, hogv

A vietnámi néphadsereg Ambon körzetében
snlyos csapást mért a franciákra
A vietnámi rádió jelenti, hogy a néphadsereg Ambon körzetében, Hanoitól délnyugatra ui abb súlyos csapást mért a francia gyarmati hadseregre. Több titközet során 620 francia katona
és tiszt esett el, vagy sebesült meg. A néphadsereg 250 foglyot
ejtett. A zsákmány között van 64 gépfegyver. 4 mozsár és
számos kézifegyver

A munkásosztály
a kapitalista
A Szegeden vasárnapról-vasárnapra megtartott
„Nemzetközi
kérdések"
előadássorozatban a
dolgozók eddii? megismerkedhettek a mai nemzetközi politikát
irányító nagy
erőkkel, megismerkedhettek a Szovjetunió által vezetett béketábor győzelmes
küzdelmével. Részletes előadást
hallhattak a néDl demokráciák
országainak
fejlődéséről,
de
megismerhették az ellenség arculatát is a jugszláv titoisták
áruló politikájáról tartott elő-

helysete
országokban

nepóly keretén belül
megjutalmazzák azokat n dolgozó
parasztokat ós mezőgazdasági
munkásokat, kik az aratást a
legelsők között végezték el. A
legjobb munkát végzőket a
D É F O S z kisebb mezőgazdasá-

gi gépekkel és szerszámokkal
jutalmazza meg.
A Bzállítási szerződések kötésére és tudatosítására a földmüvesszövetkzet versenyt indított és ugyancsak az aratóünnep keretében adják át a
jutalmakat azoknak a szövetkezeti tagoknak, akik legjobb
felvilágosító munkát végeztek
és legtöbb gabonára tudtak
termejési szerződést kötni.
Az ünnepély és a jutalom
kiosztása után kultúrműsort
rendeznek.

Hat nappal a határidő eiőtt felezték be
második negyedévi tervüket
a Szegedi

Papír•

és IrodasxerértékesitőJSV

(Tudósítónktól.)
A szegődi Papír. ég Irodaizerőrtékesitö Nemzeti
Vállalat dolgozói június 28-án termelégi értekezletet
tartottak
Az
értekezleten a vállalat
vezetőgége
ismertette a dolgozókkal a I I I . negyedévi tervet. Ezzel egyidőben kiértékelték az eddigi munkát és megállapították, hogy a dolgozók hat
nappal előbb, június 24-én már befejezték a második negyedévi tervüket. Ezt úgy tudták elérni, hogy
valamennyien megértették a szocialista munkaverseny jelentőségét és
munkájukat öntudatosan
végezték

Irodalmi ankétot rendeztek
a „Tiszatáj" irói a szegedi
háromhónapos pártiskolán
Szerdán este ankét keretében ismerkedési
tartottak
a
„Tiszatáj"
irói munkaközösség
tagjai a Szegeden lévő háromhónapos
jyártiskola
hallgatóival.
Forgács István
elvtárs
nemrégen tartott előadásához
bőségesen
összegyűjtötték
a
hallgatók
irodalmi problémáikat
s igen alapos,
hosszantartó
megbeszélésen
lejtettek
ki
véleményüket,
A
hozzászólások
melyen
belenyúltak
a
Szovjetunió
irodalmának
kialakításába
a Nagy
Októberi
Szocialista
Forradalom
után. szem előtt tartották
az
írók
felelősségéi
a
szocialista-realizmus
megteremtésért
folyó
harcbcn
s
ugyanilyen
szempontból
vizsgálták
saját irodalmunk
kialakulását
is a
felszabadulás
után,
napjainkig.
Lődi Ferenc elvtárs, szegedi kV tő
verseiből olvasott fel, majd
külön,
külön minden felolvasott verset megvitattak a hallgatók,
szinte
lépésről,
lépésre nyomon követték a kalló
lej.
lődését, Bécsi Tamás
ismertette
a
„Tiszatáj"
fiatal
íróinak
eddigi
munkásságát
s azt a forradalmi lendületetj mely egyaránt megmut 11kőzik ma minden
írónál
hazánkban,
aki a nép nagy ügyéért fog kezébe
tollat.

adáson keresztül. Most vasárnap
azzal a nehéz és küzdelmes helyzettel
ismerkedhetnek
meg,
amelyben a kapitalista országokban kell élniök a dolgozókMind a hallgatók
mind
az
irók
nak. Vasárnap délelőtt 10 órai közösen megfogadták, hogy a megkezdetted a Korzó moziban dr teremtett
kapcsolatokat
a jövőben
An'.alffy György elvtárs „A még szorosabbra
fűzik.
munkásosztály helyzete a kapitalista országokban"
címmel
tart előadást. Erre az előadásra Hazaérkezett a közkegyelemben
is minden szegedi dolgozót szírészesül! külföldi magyarok
vesen látnak.
elsfl csoportja

Aratóünnepélyt rendeznek vasárnap
Szentmihálytelken
Szeniimihálytelek
dolgozói
nagy ünnepre készülnek. Vn
sárnap arntóünnepélyt rendez
nek, melyen n szogedkörnyóki
IcrmelőcsQportok
tngjai
és
egyénileg dolgozó kisparasztok vesznek részt. Az aratóün-

minden percet megszervezzenek
a betakarítás
coljára,
fedett
szérűk, gabonaszárítÓK felhasználására.
Az agitátoroknak rá kell mutatniok arra, hogy az aratás 63
a beszolgáltatás tervének lulteijesílésével a dolgozók hozzájárulnak a népgazdaság egészének
további fejlesztéséhez, hogy ré,
szesed az egész szovjet nép nagyszerű munkájának, mely a kommuriizmus építésére irányul, hogv
aktiv harcosai a békéért folyó
nemzetközi harcnak,
amelynek
vezető ereje a dicső Bolsevik
Párt irányításával a hatalmas
Szovjetunió.

dolgozói

Lakatos

Ifjumunkás ellenőrök
a villamosvasútnál
A Dolgozó Ifjúság
Szövetsége
megalakulása óta a szegedi fiatalok
közül is egyre többen bizonyítják
be a munka és a termelés frontján,
hogy minden igyekezetükkel a hős
lenini Komszomol példáját követik.
A mult rendszerben villamosvasúti
ellenörök
csak rendkívül hosszú
szolgálati idö után és nagy protekcióval lehettek egyes vasúti alkalmazottak- A felszabadulás után Pártunk felszámolta a mult rendszernek ezt a maradványát is.

leg ellenőrizzék, tiltsák meg a munkásoknak, bogy igényt támasszanak,
munkabéremelésre, vagy munkanap
megrövidítésre. Ezt a memorandumot az amerikai
hadügyminisztérium jóváhagyta.
MacArthur úgy fogadta a memorandumot, inint az amerikai monopoliumok utasításait. Az amerikaiak hozzáfogtak a japán hadiipar
újjáépítéséhez és kiszélesítéséhez. A
nagyobb üzemeket felmentette a decentralizálás alól, köztük a négy
legnagyobb konszernet, melyek a
japán nemzeti vagyon 40 százalékát tartják ellenőrzésük alatt.
Panyuskin elvtárs, a Szovjetúnió
tagja a japán szövetséges ellenőrző
tanácsban javasolta, hogy tiltsák
meg a japán hadiipar felszerelését,
és szervezzenek azoknak az államoknak résztvételével
ellenőrzést,
akik érdekeltek egy új japán támadás megakadályozásában. A szovjet képviselő azt is javasolta, hogy
ne korlátozzák a japán ipar azon
részének fejlődését, mely a lakosság szükségleteinek kielégítését szolgálja. A Távolkeleti Bizottság azon.
ban elutasította a szovjet javaslatokat.
'A' japán fasiszta szervezetek illegalitásba vonultak
a megszállás
után, de hamarosan újra napvilágra kerüllek és mint antikommunista ligák megkezdték működésüket.
Az 1918 júniusában Tokuda elvtárs, a Japán Kommunista Párt főtitkára elleni merénylet és más ha->
sonló, a haladó demokratikus közéleti tényezőkkel kapcsolatos terrorcselekmények elkövetői a fasiszta szervezetek voltak. Japánban jelenleg nyiltan
folytatnak fasiszta
propagandái és agitációt.
A japán munkásságtól megvonták a sztrájk és a kollektív szerződés kötésének jogát. Azokat a szakszervezeteket, amelyek politikai va-nalon is dolgoznak, feloszlatták,
pedig a potsdami értekezlet egyik
határozata értelmében
éppap a
szakszervezeteknek joguk van politikai tevékenységre.
A reakciós amerikai körök újjáélesztik a japán militarizmust. Az
újjászervezett rendőrségben a régi
japán hadsereg születik ujjá. Rendeleteket tioztak ugyan a régi katonaság felszámolására, de ezek a
rendeletek csak formálisak és nem
hajtják végre őket. Ax amerikai reakciós körök mind nyíltabban vetik fel az új japán hadsereg felállításának kérdését.
Világosan látszik, hogy az Egyesült Államok Japánt
gyarmataik
közé akarják sorolni, a japán népet újabb háborúba akarják kergetni. 'A Szovjetúnió többször szót
emelt ez ellen az amerikai politika
ellen és sürgette Japán demokratizálását és békekötését.
— A békekötést csak nzok halogatják — mondta Visinszkij elvtárs —, akik Németországot és Japánt
a
végtelenségig megszállás
alatt akarják tartani. A valóságban
az amerikai imperialisták egy új
háborúban központi szerepet szánnak japán csatlósaiknak a „Csendesóceáni Tömb"-ben.
Az amerikai monopolista körök a
japán reakciós pártokra
támaszkodnak.
A legutóbbi választást
azért rendezték, hogy teljesen kiszorítsák a kormányból a baloldali
erőket.
A választásokon a Japán
Kommunista Párt hatalmas sikereket ért el, annak ellenére, hogy a
reakciós közfik a tömegekre nagy
nyomást gyakoroltak.
A Japán Kommunista Párt az
egyetlen, amely küzd az amerikai
megszállás ellen. Ezért hoz MacArthur és a japán
csatlóskormány
terrorintézkedéseket a japán nép
egyetlen igazi képviselője: a Japán
Kommunista Párt ellen. A japán
népnek azonban elég voll a kizsákmányolásból.
Világosan látják
a
népi Kina felemelkedéséi és nem
hajlandók még egyszer ágyutöltelék
szerepét játszani a Szovjetúnió ellen.

Szegedi honvédek segítenek
a környékbeli termelőcsoportok aratásánál

Néphadseregünk
katonái nemcsak fegyveresen állnak őrt népünk
békéje és eredményei felett, hanem
ha kell megfogják a kaszanyelet is,
hogy segítsenek a dolgozó parasztságnak a veszteségnélküli, idején
A Szegcdi Közúti Vasútnál eddig
való betakarításban.
még nem voltak ifjúmunkás ellenA szegedi honvédség katonát köőrök, most azonban Pándi Lajos és
PáÜnkó József ifjmunkások jó mun- zű' százhatvanan mennek ki szombakájukért ellenőri megbízást kaptak. ton a termelőcsoportokba, hogy seEddigi ellenőri munkájukat kifogásgítsenek a csoporttagoknak learattalan eredménnyel végezték el, s
Mindannyian
további jó munkájukkal akarják be- ni a gabonájukat.
örömmel
jelentkeztek,
hogy segítbizonyítani, hogy érdemesek erre a
Edit. megbízatásra.
ségére siessenek a do'gozó parasz-

el. Természetesen a munkájuk elvégzésében döntő eegttséget nyújtóét
a Szovjetunió élenjáró kereskedelmi
életének állandó tanulmányozása és
megismerése.
A dolgozók
hozzászólásukban
megígérték, hogy a. jövőben munkájukat még őnáudatosabban
végzik
és a Párt útmutatását követve, minden erejükkel és tudásukkal azon
lesznek, hogy az áruforgalom emelésével, az önköltség csökkentésével
mégjobban járuljanak hozzá ötéves
tervünk mielőbbi sikeres befejezéséhez.

A felszabadulás ötödik évfordulója alka'mából kiadott amnesztia rendelet végrehajtása során Magyar
országra érkezet* az első csoportja
azoknak a magyar állampolgároknak, akik külföldön tartózkodtak és
most közkegyelemben részesültekA hazatértek Magyaróváron orvosi
vizsgálaton estek keresztül, eleget
tettek jelentkezési kötelezettségüknek, majd megérkezésük napján eltávoztak szabadon választott lakóhelyükre. A hazatértek valamenynyten elhelyezkedtek
a termelő
munkában. Rövidesen újabb csoportok érkezése várható.

Az imperialista Japán 1945 szeptember elején nagy katonai vereség után feltétel nélkül megadta
magát. Japán katonai
szélzúzásában éppenúgy, mint a fasiszta Németország leverésében
a Szovjetúnió volt a vezető erő. A japán
szárazföldi főhadsereget, a Kvantung-i hadsereget és annak haditechnikáját
a Szovjet
fladsereg
semmisítette meg s ezzel döntő szerepet játszott a japán imperializmus felett aratott győzelemben. A
Kvantung hadsereg szétzúzása vetett véget a második világháborúnak.
A potsdami értekezlet határozatait Japán demokratizálásáról
és
demilitarizálásáról a japán imperializmus összeomlásának előestéjén hozták
nyilvánosságra.
Az
Egyesült Államok uralkodó
körei
azonban
állandóan
megsértették
ezeket a határozatokat.
Amerika
háború utáni politikájából világo
san látszik, bogy már a háború
alatt is csak demokratikus frazeológiával leplezték a háborúban kövelelt valódi céljaikat. 'Azalatt az
idő alatt, aintg a Szovjelúnió nehéz
harcot vívott a német fasizmus és
a japán imperializmus ellen, az
amerikai imperialisták arra törekedtek, hogy megszabaduljanak német és japán versenylársaiktól
a
külföldi piacokon és megteremtsék
saját világuralmukat.
A második világháború után a
világ két táborra szakadt: a demokráciaellenes imperialista és a demokratikus,
imperialistaellenes tá.
borra.
Az Egyesült Államok
és
Nagybritannia uralkodó körei
a
háború után nyiltan világuralmuk
megteremtését célzó politikára tértek át. Politikájuk imperialista politika, melynek célja új háború kirobbantása. Ezzel szemben a Szovjetúnió az imperialista terjeszkedés és az új háború veszélye ellen,
a tartós béke biztosításáért
harcol.
Japán kapitulációja után az amerikai tőkések igyekeztek hatalmukat Japánra kiterjeszteni és a legyőzött ország monopolista urai
lettek. Ar amerikai megszálló hatóságok löbb mint négy éve rendelkeznek Japánban, a hírhedt reakciós
MacArthur tábornok parancsnoksága
alatt.
Japánnak
Ugyanazt a szerepet készítik keleten, mint amit elgondolásaik szerint
Nyugat-Németországnak
kell
nyugaton játszania.
'A' Szovjetúnió
külügyminisztériumának az Északatlanti Szerződésről kiadott közleménye leszögezte: „Közismert tény, hogy az
Egyesült Államok uralkodó körei
Nyugat-Németországot
és Japánt
agresszív
terveik
végrehajtására
eszközül akarják felhasználni, azt
akarják, hogy vegyenek részt az
általuk
előkészített
támadásban".
Mindezek világosan mutatják, hogy
az amerikai terjeszkedők
Japánt
távolkeleti amerikai hadászati bázissá akarják alakítani. amely a
Szovjetúnió, de ugyanakkor a szabadságukért és nemzeti függetlenségükért küzdő ázsiai népek ellen
is irányul.
1948 tavaszán Draper tábornok
az akkori amerikai' helyettes hadügyminiszter egy hivatalos küldöttség élén meglátogntta Japánt és kijelentette: az amerikai monopolistáknak az a szándéka, hogy tőkéjüket bofektessék a japán iparba
és Japánt
Kelet-Ázsia „ipari műhelyévé" alakítsák át. Draper viszszatérve Amerikába,
memorandumot tett közzé, melyben javasolta,
hogy építsék újjá n japán hadiipar
teljesítőképességét, hagyják abba a
japán hadiüzemek leszerelését, hozzák vissza az üzemekbe n régi elűzött vezetőket. Draper egyidejűleg
energikus rendszabályok
alkalma,
zás&t követelte a munkássztrájkok
ellen Követelte, hogy a japán munkástörvénvhozást a reakciós ameri.
kai Taft-IIartley-törvény
szellemében vizsgálják felül és a japán
szakszervezetek működését rendőri.

toknak a tenmés betakarításában.
A baktói, algyői, tápéi és ujszegedi termelőcsoportok dolgozói hálásan várják a segítséget, amely
egyben
újabb bizonyítéka, hogy
néphadseregünk
katonái
valóban a dolgozó nép érdekeiért dolgoznak, harcolnak.
A katonák egy csoportja a szegedi
közraktárak kitakarításánál is segít és egyben rendbehozzák azokat,
hogy az elcsépelt gabona beszállításánál és raktározásánál ne legyen
fennakadás.
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A SZEGEDI
fixegedi

ÜZEMEK

Falemezgyár

NV

Kiváló eredmények születtek a
munkaverseny során a Szegedi
Falemezgyárban. Különösen kiemelkedtek Petvai Ferenc és Gábori Mihály,
akik mindketten
246 százalékos teljesítményt értek el. Szorosan
felzárkóztak
mögéjük Sánta Györgyné és Illés Jolán 178 százalékos teljesítménnyel. Kitűntek még Hellán
Jánosné és Gyuris Margit 144
százalékos teljesítéssel. Kimagasló eredményeiket valamenynyien annak köszönhették, hogy
jól megszervezték munkájukat,
kihasználták a másodperceket.

LEGJOBB D O L G O Z Ó I

Kiskundorozsmai
Pamutszövő
N'V
A Kiskundorozsmai
Pamutszövő NV élenjáró dolgozói azzal járultak hozzá az ö.éves terv
sikeréhez, hogy tervüket túlteljesítették. Legjobb eredményt
ért el Kónya Anna. aki 145 százalékos normateljesítés mellett
225 százalékra teljesítette tervér
és Borbély Mária, aki 138 százalékos normateljesítéssel 229
százalékos tervteljesítést ért el.
Igen jó eredményt értek el még
Miksi Jánosné 221 éc Farkas
Károlyné 219 százalékos tervteljesítéssel. I

Magasépítési

Szent JCeeeszt és a többiek
Ha elmegyünk
a
gyógyszertár előtt, arra
gondolunk,
milyen
jó, hogy a
tudomány
ilyen fejled és alig van
már
olyan betegség, amelyet
gyógyítani
ne tudnának
vagy
amelyhez
gyógyszert
ne állítottak
volna elő. Ha azonban az ember
felnéz
egyes
szegedi
gyógyszertárak
cégtáblájára,
meghökken
és az
az érzése
támad,
mintha
a
gyógyszertár
tulajdonom
nem bízna abban, hogy az a
gyógyszer,
amit
árusít,
segít a betegen.
Ezért
még a
„Szent
Kereszt"-re
is rábízza a beteg meg
gyógyítását,
mint például
a
Kálvária-téri
gyógyszerész.
De nem
minden gyógyszerésznek
a kereszt a szimbóluma.
Példánl
a Római-kőrúton
G
SzentSzív"
oltalmára
bízza a tulajdonos
a hozzá
betévedő
betegeket. A Nagykörút
és a
Kossuth
Lajos-sugárút
kereszteződésénél
a
gyógyszertár már
„Szent
Rókus"-hoz
van címezve.
Nem
tudom
azért-e, mert lábsót
neveztek

NV

A Magasépítési NV-ben igen
jó eredmények születtek. Szűcs
Pál és Korom Pái ácsok 386 százalékos teljesítéssel segítették
előre az ötéves tervet. Friez Mihály gépkezelő pedig 326 százalékot ért eL A Magasépítési NV
élenjáró dolgozói ugv érték el
ezeke; a magas teljesítményeket,
hogy a szovjet dolgozók munkamódszerének tanulmányozásával sikerült még jobban megszervezniük mukájukat, valamint saját maguk is odahatottak, hogy a munka folytonossága egy pillanatra se szüneteljen.

Korszerű szocialista nagyüzemmé épitik át
A SZEGEDI

VÁGÓHIDAT

Az orosházi Magasépítő NV dolgozói ötmillió forint tervberuházás keretében
már meg is kezdték az építést
Mint ismeretes, népi kormányzatunk nemrégiben újabb kilencszázmillió forinttal emelte ötéves népgazdasági tervünk első évére előirányzóit
tervberuházási
költségeket. Ujabb nagy ajándék
ez dolgozó népünknek, még több új munkáslakást, s korszerű
szocialista
nagyüzemet jelent ez dolgozó népünknek.
Még félév sem telt el azóta, hogy
megkezdtük ötéves tervünk teljesítését, s máris olyan eredményeket
értünk el különösen az életszínvonal emelkedése terén, amire nem is
számítottunk. Ez a kilencszázmillió
forintos újabb tervberuházás, most
ujabb
lehetőséget
nyújt
ahhoz,
hogy eddigi
eredményeinket szegedi viszonylatban is tovább növeljük. — Néhány héttel ezelőtt egy
újabb

Ötmillió

forintos

épitkezém

kezdődött meg Szegeden, ötmillió
forint tervberuházás keretében 150
vagon hús és zsirárú befogadóképességű mélyhűtőtelepet
és hozzávaló új modern gépházat építenek
a szegedi vágóhídon.
Ennek a mélyhűtőtelepnek a megépítésére már régen is nagy szükség lett volna.
A
felszabadulás
előtt a mult rendszer urai gondolkodtak is ezen. Nagy ímmel-ámmal
hozzá is fogtak itt az építkezéshez
de aztán abbahagyatták, mert úgy
látták, hogy „kedvezőbb" ha békés
építkezés helyett háborús célokra,
fegyvergyártásra fordítják a dolgozó nép pénzét.
Most ötéves tervünk lehetővé teszi, hogv ez az új
mélyhűtőtelep
megépüljön. Ezzel felszámolják
a
magyar húsipar egyik szűk keresztmetszetét, amely a szegedi vágóhídon volt. Amint Agócsi elvtárs, az
üzem vezetője elmondja, a gyönge
és kicsinynek bizonyuló hűtőberendezések miatt sohasem tudtak itt
kellő mennyiségű
hasított serlésárút előállítani,

nem voltak

jó

tárolóhelyek

és ez szükségszerűen magávalhozla
a vágóhíd termelésének szezonjellegét. Nagy hátránya volt ez húsipari
külkereskedelmünknek
is.
Csak csekély mértékben tudtunk
elsőrendű hasított árút
exportálni,
mert
az
ország legkülönbözőbb
gyűjtőhelyein kellett tárolni és igy
a különböző hűtőberendezések miatt az áruk is különböző
minőségűek voltak.
Most nemcsak Szegeden, hanem
az ország több nagyobb városában
is épülnek hasonló mélyhűtő telepek. Ez okvetlen szükséges is most,
amikor külforgalmunk egyre inkább kezd szocialista külkereskedelemmé válni. Egyre jobb minőségű
exportárút
kell előállítani,
mert
csak kifogástalan minőségű árú fejében kaphatunk hasonló minőségű
külföldi nyersanyagot.
'Az orosházi Magasépítő NV. dolgozói

vünk
második
már egy

gazdasági

évében

nagyméretű fejlődése is. Már ebben
az évben is igen sok szegedvidéki
termelőszövetkezet
foglalkozott
ujabb
smoeiallsta
nagyüzemmel nagyban sertés és egyéb állathízlalesz löbb
lással. A következő évben — amint
erősödnek termelőszövetkezeteink —
Szegeden, s ez az üzem már előremég nagyobb mennyiségben szállíláthatólag többszáz dolgozónak biztosit kiváló munkaalkalmat. Ennek tanak majd hízott állatokat, s ez
az üzemnek a megépítését most jó- az iizem lesz jórészt hivatott a körhírészt szükségessé tette még a sze- nyékbeli termelőszövetkezetek
gedkörnyéki
termelőszövetkezetek zott állatárúinak feldolgozására.

X

Az Alsóváros II-es szérűskertben
csütörtökön reggel indult
meg a
cséplés és estig 12 dolgozó kisparasztnak
csépelték el az árpáját,
ami több, mint 80 mázsát tett ki.
A rókusi szérűskertben
délután

kezdték meg a cséplést és estig itt
több, mint harminc mázsát csépeltek el, de a következő
napokban
már teljes lendülettel megindul itt
is a cséplés,
A felsővárosi szérűskertbe még
szaporán fordulnak be a gabonával
megrakott kocsik, de egy hatalmas
őtvennégyes cséplőgép máris nyeli
a kévéket. Itt is késő délután indultak meg, de naplementekor
már
negyven mázsára rúgott az elcsépelt
árpa mennyisége.

Vasárnap megyeszerte losgyü'éseket
rendeznek az aratás, cséplés
gyors lebonyolítására
A megyei

Operatív

A csongrádmegyei Operatív Bizottság szokásos heti ülésén Váczi
Sándor elvtárs elnöklésével kiértékelte a nyári mezőgazdasági munkák menetét. Megállapították, hogy
az őszi árpa és a rozs aratása befejeződött és a búza aratása is általában 65—70 százaléknál tart. Most
minden erőt az aratás minél előbbi
teljes befejezésére, utána a behordás, cséplés, terménybegyüjtás időben való gyors lebonyolítására kell
fordítani. Sándorfalván, Cserebökér.yen, Deszken és Szöregen már folyik a cséplés. A szükséges gépek
mindenütt rendelkezésre állnak
a
megyében, magántulajdonban
618
gép dolgozik, de ezekhez jönnek még
a gépállomások és állatni gazdaságok gépei. A megyei gépállomány
.most bővült újabb két cséplőgéppel,
de különösen nagyjelentőségű az a
szovjet kombájn, ami Vásárhelykutason kezdte meg munkáját. A cséplési zsákszükséglet ellátására 69470
zsák áll rendelkezésre a megyében.

Bizottság

ülése

a dolgozó parasztság és nagy az ér
deklödés a másodvetemények iránt
is. A megye gépáHomásai
eddig
18-070 holdra kötöttek
szerződést
tarlóhántásra, 54.280 holdon pedig
az őszi munkák elvégzésére. A szerződéskötési versenyben a vásárhelvkutasi gépállomás halad az élen,
nyomban utána következik a vásárhelyi és deszki gépállomás. Szállítási szerződést eddig 2202 dolgozó
paraszt és 13 termelőcsoport kötött,
összesen 18.325 mázsára. A tömegszervezetek is tevékenyen
bekapcsolódtak
a nyári munkákba:
a
DÍSz-szervezetei 49 aratóbrigádot,
39 tűzőrségi brigádot, 14 cséplöbrigádot állítottak munkába. Az MNDSz-nek eddig 12 brigádja, és
3
zsákfoldozó brigádja dolgozik.

A megye! Operatív Bizottság a
jelentések alapján
megállapította,
hogy az aratási munkák ütemét fokozni kell. Ennek érdekében fokozott felvilágosító munkát folytatnak
már versenyben
építik
Az aratás u(áni
tarlóhántáshoz és július 2-án megyeszerte kisgyűaz új hűtőházat, egyelőre még a
régi, rossz és kicsinynek bizonyult legtöbb helyen rögtön hozzáfogott léseket szerveznek.
tárolóhelyeket bontják szét, de már
elvállalták, hogy augusztus 31-re az
építkezést is befejezik. Két műszakban dolgoznak, éjjel-nappal kattognak a légkalapácsok, törik a szükségtelen belonvázakat, s a dolgozók
szorgalmasan készítik elő a beépítésre váró anyagot.
Szorgalmasan
dolgoznak, mert tudják, hogy még
Orcsik Géza szőregi kulák ügyét
A tanuk és a bizonyítási anyagok
nagy feladatok várnak rájuk. Nemcsak előnyöket biztosít
számukra tárgyalta a szegedi Megyei Bíróság. mind ellene szóltak a tárgyaláson. A
ez az újabb nagyméretű tervberu- Orcsikot Szőregen jól ismerték ar- bíróság egyévi börtönre, kétezer foliázás, hanem ugyanakkor fokozot- ról, hogy állandóan izgat népi derint pénzbüntetésre és kétezer forint
tabb és jobb munkát követel. Augusztus 31-c után 1952 január l-ig mokráciánk ellen. Hamis, rosszin- vagyoni elégtételre ítélte', ezenkívül
a gépek szerelésével és beépítésével dulatú híreket -terjesztett a termelő- hórom hónapra kitiltották
Szőreg
is el akarnak kfozülni.
szövetkezeti csoporokról. Tavaly a területéről. Az államügyész súlyosEz azt jelenti, hogy ötéves ter- terménybegyűjtést is szabotálta.
bításért fellebbezett.

Egyévi börtönre ítélték Orcsik G é z a
szőregi kulákot

vagy

azért,

mert

A belvárosban
is
találunk
a magyar
és latin
felíráson
fölött olyan
elnevezést,
mini
például
„Megváltó"-gyóg
y
szertár.
Most az a
kérdés
miért
„Megváltó"?
Azért ,
mert
a ..Megváltó"
kegy
be ajánlják
a
gyógyszere
fogyasztóit,
vagy azért, m<o
itt alacsonyabb
n gyógyszrek megváltási
ára?
A többi
üzletek cégtát i'
ről eltűnt idgen
feliratai
•
és kozmopol'tn
jelszavakká
együtt
eltűnhetnének
gyógyszertárak
külön bő ti
ilyen feliratai
is és
helye 1'
az NV-nek, vagy a
tu'ajdo
nosnak
a neve
szerepelhetne
a táblán.
Vagy
ha
minden
áron
ragaszkodnak
ahhoz,
hogy
valamilyen
jeligéri
ellássák
a
gyógyszertárai
akkor válasszák
olyan
tudós
nevét, aki tényleg
tett valamit az emberiség
egészsége
és a haladó
tudomány
érdekében.

Várja a dolgozók gyermekeit
a természettudományi kar is

Az egyetemi beiskolázás eddigi eredményei azt mutatják,
hogy népi demokráciánk az idén
ezen a ítéren is hatalmas győzelmet ért el. A most érettségizett m-unkás és szegényparaszt
diákok, a néphez hű értelmiség
gyermekeivel együtt,
Pártunk
utmutatása alapján tömegesen
jelentkeztek egyetemi felvételre.
A jelentkezések karok és szakok
szerinti megoszlása azonban nem
mindenütt mutat kielégítő képet
és főként nincs arányban a különböző egyetemi tudománykarok létszámkeretével. A természettudományi
karra például
még jóval több jelentkezést is
elfogad az egyetemi.
A természettudományi kar sikeres beiskolázása munkájának
kérdése nem kis jelentőségű feladat. Ezen a karon folyik ugyan
is a matematika-fizika, fizikakémia, élef,tudomány-kémia, élettudomány-földrajz szakos tanárjelöltek
és
vegyészhallgatók
oktatása. Ez annál is inkább
fontos kérdés, mert az ötéves

Szeged négy szérűskertjében
teljes lendülettel halada cséplés
A szegedi szérűskertekben csütörtökön már teljes lendülettel meg.
indult a cséplés. Az Alsóváros l-es
szérűskertben csütörtökön estig már
19 dolgozó parasztnak csépelték el
az árpáját. Ez összesen 123 mázsát
tett ki.

el róla,
szent.

terv keretében igen sok pedagógusra van szükség. Az általános
és szakgimnáziumaink egész sor
természettudományos képzettségű tanerőt tudnának máris alkalmazni. Az elhelyezkedési lehetőségek tehát igen kedvezek
és mindehhez járul, hogv ma
már a pedagógusok fizetése igen
jó és a pedagógusok is megbecsült tagjai népi demokráciánk
társadalmának. Érdemes tehát,
hogy a most érettségizett diákok minél nagyobb számban jelentkezzenek tanárjelöltnek a
természettudományi karra.
A szegedi tudományegyetem
természettudományi kara egyébként igen jól felszerelt intezetekkel, laboratoriumokkal, könyvtárral várja az elsőéves hallgatókat. Utólagos felvételre a tanulmányi osztályon
jelentkezhetnek a hallgatók: Táncsics M;hály-utca 2 szám, n . emelet 46
(telefon 41-35.)
Ketskeméti István
tanulmányi osztályveze, o

Értekezleten beszélték meg a szegedi
üzemek ujitófelelösei a tennivalókat
A műszaki

könyvtár mellett rövidesen
az ujitó klub is

A szocializmus
építésében igen
nagy szerepe van az újí'tó mozgalomnak. A mozgalom kiszélesítése érde.
kében elhatározták, hogy rendszeres újító értekezleteket
tartanak,
melyeken az üzemek újítási felelősei megbeszélhetik problémáikat és
kicserélhetik tapasztalataikat. Szegeden kedden tartották meg ezt az
értekezletet, mely igen sok hasznos
tapasztalatot eredményezett.
Sajó Gyula elvtárs, a Paprika NV
újítási felelőse hangsúlyozta, hogy
az üzemvezetőség, az üzemi párttitkár és az üzemi újítási felelős dolgozzanak együtt. Bejelentette, hogy
a műszaki könyvtár mellett berendezik az újító klubot is, mely az
újítók rendelkezésére fog állanr.
A hozzászólások igen értékes tapasztalatokat adtak a megjelent
újítási felelősöknek. A Köz-tisztasági
Telepről Pörnye elvtárs bejelentette, hogy ő már két újítását megszerkeztett és bevezetett.
Csonka László elvtárs, a Magyar
Kender újító
felelőse
beismerte,
hogy fiókjában több újítási javaslat fekszik átnézetlenül, de ez nem
csak az ő hibája, hanem az üzemvezetőségé is. Hasonló hibairat hoztak fel több más szegedi üzem felelősei is.
Több
elvtárs
hozzászólásában
kérte a Pártbizotságot, hogy nézzen
utána, miért halasztják az újí-iások
bevezetését az illetékes minisztériumok.
Sajó elvtárs kiértékelve az értekezletet, kijelentette, bizonyos ben-

megnyílik

ne, hogy az értekezlet isméi nagy
lendületet adott az újító mozgalomnak.

A munkaerőtartalékok
hivatalának közleménye
A munkaerőközvetítő kirendeltségek értesítést kaptak a munkaerőtartalékok hivatalától, amely
szerint julius
elsejétől kezdve
azokat a jelentkezőket is nyilvántartásba kell venni, akiknek
eddig nem volt munkakönyvük.
Megváltozik a
munkakönyvek
kiállításának rendje az elöljáróságokon is. Eddig a munkaköny.
vet minden jelentkezőnek ki kellett adni, aki közölte, hogv munkába kíván állni. Most az elöljáróság csak akkor állít ki munkakönyvet. ha a munkavállaló
már megkezdte a munkát

A
görög
monarchofasiszta
rémuralom
megdöbbentő
adatai
A görög igazságügyiminisztérium
bejelentése szerint Görögországban
ez év első három hónapjában a rendes és rendkívüli bíróságok 2877 halálos ítéletet hoztak és 2.900 hazafit ítéltek hosszú tartamú
börtön'
büntetésre.
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IDÖJARASJELENTÉS:

Mérsékelt északnyugati, északi
srél. Változó felhőzet, több helyen
záporeső, esetleg zivatar, A meleg
idő tovább tart.
VÍZÁLLÁSJELENTÉS:
A Tisza Szolnok és Szeged között árad, másutt apad, igen ala
c.wny vfzáHású- Hőmérséklete Sze
gcdnél 24 fok. Mai vízállások: Tokaj —90 om. (9 százalék), Tiszafüred —118 (9), Szo'nok —115 (11).
A Maros Makónál —13 (7 százalék)
NAPIREND
MOZI
Belvárosi (6, 8): Figaró házassága.
Korzó (6, 8): É s felkel a ns+.
Fáklya; Nyári szünet.

*

Partli

Fele jt hetet len nap

irek

Felhívjuk alapszervezeti vezetőségeink figyelmét, hogy
a „Rákosiper" olvasómozgalmában
jelentkezők névsorát j ú l i u s l-ig küldjék be
az oktatási osztályra.
Felhívjuk a haladófokú szeminárium vezetőink
és ellenőreink
figyelmét, hogy jelentéseiket
július
l-ig küldjék be az oktatási osztályra.
Felhívjuk az üzemi alapszervezetek vezetőségeinek figyelmét, hogy
a szakérettségire jelentkezők kérdő.
Iveit július l-ig küldjék be az oktatási osztályra.
Felhívjuk
kerületi
alnpszervezeteink figyelmét, hogy akik még nem
küldték be
a beiskolázással
kapSoha sem fo^om elfelejteni ezt
csolatos
jelentéseket,
j ú l i u s l-ig
a két hetet. Hálából többtermelésk ü l d j é k bc nz oktatási osztályra.

KIÁLLÍTÁS
Szovjet

Sajtókiállitás

a

A

Szegeden

megtartott

Szahs tervezeti hirek

Magyar-

Szovjet Társaság Horválh Mikályutcai székházának
kiálHtástermél:cn. Nyitva: minden nap reggel 9
órától este 8 óráig.
MŰVÉSZÉT
Az Ujszegedi Szabadtéri Színpadon vasárnap, július 2-án este 8 órai
kezd «t tel
nagyszabású
Zenekari
Hangverseny lesz, Zathureczky Ede
hegedűművész közreműködésével. A
zenekart Komor Vilmos, az Operaház kasnagya vezényli,
szakszer-

vezeti taggyűléseken üzemcink dolgozói részletesen kiértékelték eddigi munkájukat s annak hiányosságait, Gerö elvtárs beszédének alapján. Mindegyik üzemben ismertette
az üb. termelési felelőse Gerö elvtárs beszédét, majd ennek ismertetése után konkretizálta a helyi viszonyokra. A szegedi TÜZÉP-nél
például rámutatott Lacrkó József
termelési felelős arra, hogy a két
csoportban dolgozó 17 tagú telepi
brigád tagjai magasdobás és várakozási idő címén olyan összegek
megfizetéséhez ragaszkodtak, amely
rcm illette meg őket. A vállalat ve.
z-tősége a brigád munkáját a közeljövőben felülvizsgálja. ,

Házfelügyelők Szakszervezete
julius 4-én 6 órai kezdettel bizalmi értekezletet
tart a Szakszervezeti Székházban.

MNDSx-IHREK
Junius hó 30-án fél 6 órára az
üzemi és kerületi csoportok szervezői és nőnevelői a harmadik
előadásra
feltótlen
jelenjenek
meg.
Szolgálatos gyógyszertárak:
Reggel 8 órától este 20 óráig:
Barcsay István: Sztálin-kőrút 32.
Lőbl dr. őrök.: Aradi vértanúk-tere
4. Telefon; 35—04. — Éjjel-nappali
szolgálat: Bulesu Barna: Kálváriatér 7. Megváltó Gyógyszertár NV,
Telefon: 35—63. Selmeczi Béla: Pe.
tófi-telep IX. 489.
A MAGYAR-SZOVJET Társaság
móravárosi alapszervezete szombaton
este 8 órai kezdettel műsorral egybekötött vidám estet rendez Hajnal,
utca 27. szám alatti helyiségében.
Erre minden dolgozót meghív a vezetőség.

Gyors ! Olcsó ! Kényelmes !
utaxas
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S z e g e d i Lokomotív—Makói V S K
Nyári Kupa
Szombaton indulnak a Nyári Kupa mérkőzések Szegeden, A Lokomotív otthonában a Makój Vasutas
együttesét látja vendégül. Előrelátnatólag nagy küzdelem lesz a győzelemért. A Lokomotív esélyeit előtérbe helyezi a hazai pólya előnye,
azonban nem mehet biztosra, mivel
a makóiak — bár kiestek az NB
Il-ből — igen lelkes játékerőt képviselnek s ha a Lokomotív könnyel_ , . , . , , . .
műskődik, könnyen

születhet

,
,,
meglepetés

.
is

mérkőzés
melyet délután 4 órai kezdettel
ugyancsak a Lokomotív pályán rendeznek meg. A két csapail felállítása a következő: Edzők: Schreitter
— Nádai, Kalocsai, Polyák — Hertelend, Adányi — Wi'lmann, Priszltnger, Kalmár, Solymossi, Nagy, —
Bírók; Jurka, Horváth, Losonczi,
Rózsa — Mózes, Bokor — Stark, dr.
Tólh, Vadász, Rácz, Csonka.
, .. — ...
.
n
A Szegedi
, ,

. . . .
i - l . Elektromos
A ket csapat a legjobb M . . v
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osszeállitásban
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méri

„
össze
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erejét.

Mindent egybevetve, kis gólarányú
Lokomotiv győzelem várható.
sel, tanulással, párthű magatar'ásA Lokomotiv—Makó kupamérkősál kapcso'ódom a bíkefliozgatomzés
előtt játsszák le a Labdarugó
hoz, hogy eddig elért eredményemérkőzését,
inket meg tudjuk védeni. Az im- Edzők—Futballbirák
perialisták új háborút akarnak és
céljuk szétrombolni ötéves
munÚszás
kánk eredményeit. De ml ezt nem
Vasárnap délután 4 órai kezdetengedjük! Harcolunk, ha kel] fegytel SzSzMTE—Orosháza NB
II.
verrel is. mert most már van érbajnoki vízilabdamérkőzés lesz az
telme: magunkért dolgozunk, maujszegedi uszodában. A vfzipólógunkért tanulunk és ha sor kerül
úszóverseny. Az
rá, magunkért vívjuk harcunkat ls. mérközés előtt
SzSzMTE negyvenéves fennállása
Szabadság!
alkalmával tervezett úszóverseny, a
többi
sportesemények
technikát
Sséndsi
Zoltánná.
a Dohánygyár csomagolója. okok miatt elmaradnak. Az ünnepségek előreláthatólag augusztus elején lesznek megtartva.

Nyári

Kupa

textiles Budapesten az
,,
... „
...

ellen
, ,

látszik
' ,

mérkőzési'

a

szintén

Béke-ut-

cában. A Textiles csapata egységesebb s fgy győzelmi eséllyel utazik
Pestre,
Az SzSzMTE labdarugói kéthetes
üdülésre a Balaton mellé utaztak.
nagymester mögött. A hetedik forduló ulán még mindig veretlen a
magyar mester. A verseny élcsoport,
jának állása a következő: 1. Keresz
(Sz.) 6.5 pont, 2. Barcza (M.j 6. 3,
Averhach (Sz,) 4,5 (1 függő), 4. Sza.
bó (M.) 4.5, 13. Kőber (M),'l5, Po.
gács (M.)

üzem! kupamérkőzések
Felhívjuk az üzemi sportfelelősök
figyelmét, hogy a MÁV távírda által kiírt üzemi kupára a nevezési
DISz hirek
idő a mai nappal lejár, fgy kérjük
Sakk
a nevezéseket Hajnőczi-utca 20. sz.
IFJÚSÁGI NAPOK:
Barca tovább farfja második he- alatt legkésőbb ma délután leadni.
MKOSz 6 óra, Ábrahá-m Sán- lyét a lengyelországi nemzetközi E határidő leileltével nevezéseket
dor; Pénzügy 6 óra. Toldi Má- sakkbajnokságon Keresz (szovjet) nem fogadnak el.
ria ; Gyufagyár fél 5 óra, Deák
Aranka; Gázgyár 5 óra, Menyhárt Jánost; Lemezgyár 2 óra,
Rózsa Mária, Ládagyár fél 5
óra, Mártié Dona; Ecset gyár 4
óra.
Csongrád megyében a közép- ezen a napon veszi fel őket sorai
Értesítjük
alapszervezeteinket,
iskolai beiratkozások junius 30- közé. A beiratkozó tanulók közül
hogy a vasárnapi gyopárosi k i .
án, pénteken kezdődnek meg és 200 részére kollégiumi
elhelyerándulás elmarad, következő vajulius 3-án érnek véget. Az ér. zést is biztosítottak.
sárnap lesz megrendezve. Most,
tesitést kapott tanulók beiratkovasárnap a szervezetekben lévő
zások napjain
tegyenek eJiegeit
niRDETMENY
arató-brigádok
közeli falvakba
kötelességüknek.
aratásra mennek. Indulás:
vaÁ fakitermelés, az ipari
fa
Mivel egyes iskolákra olyan
sárnap reggel a DISz központ
valamint
az
tömeges
jelentkezés
történt, felhasználása,
elől 6 órakor.
forgalmának
hogy azokban az iskolákban
az egyes faké.szletek
kötelezettségnek
elhelyezést
biztosiam
minden és felajánlási
tárgyában kiadó* t
tanuló számára nem tudták, a szabályozása
KISKERESKEDŐI HIREK
Megyei
Tanács
Népművelési részletes hirdetmény megtekintJulius l . é n este 7 órakor Ara- Osztálya arányosan osztotta
el hető a hatósági hirdetőtáblán,
di-utca 6. szám • alatt taggyűlés. a tanulókait az egyes intézetek Bérházban a kapu alatt.
Polgármester
között.

Pénteken kezdődnek a középiskolai
beiratkozások Csongrád megyében

Felkérjük
az
adóközösségek
összes tagjait
(kivéve a piaci
bazár, zöldség és zsibárus adóközösségbelieket), hogy 1950. I.
félévi
bevalláshoz
szükséges
nyomtatványokat a legsürgősebben vegyék át az adóközösségi
irodában és a kitöltött bevallásokat legkésőbb julius 4-ig ugyan,
oda adják le. Egy-egy nyomtatvány ára 15 fillér.

A megye területén a középisHIRDETMÉNY
kolák első osztályába 1817 diák
iratkozik be, a beiratkozás alkalKözhirré teszem, hogy az u j .
mával a tanulók feltétlenül vi- szegedi lőtéren folyó évi junius
gyék magukkal az úttörő csapa, hó 30-ra, valamint julius 1-ére
tuktól
kanott
igazolványukat, hirdetett lőgyakorlat elmarad.
mert a DISz iskolai szervezete
Polgármester

A P R O H I R D E T E S

i. 1 1 5 ' 1 0 A 1 7 * 1 0 A 7 5 0

helyfoglalás:

és Á r u f o r g a l m i

Iroda

Lenin-utca 14. Telefon 31-32.

fe JUJMU aalád
(fófyCl /yd

vo't számomra, amikor a Szakszervezetek Országos Tanácsa értesített. hogy Gullyatetön, az ország
legszebb üdülőjében tölthetek
két
hetet, ahol a múltban csak a kiváltságosok üdültek. A két hét alatt
sok gyönyörűségben
voH részemSzórakoztunk- sportoltunk, pihentünk, az ellátás kitűnő volt. Most
érezzük Igazán, hogy valóban a legfőbb érték az ember. És mindazt a
sok szépet, amelyben a kétheti nyaralás Ideje alatt volt részem,
a
hős Szovjet Hadseregnek és szeretett vezérének, Sztálin elvtársnak,
Pártunknak és forrón szeretett vezetőnknek, Rákost elvtársnak
köszönhetőm.

THCit.

DÉLMAGYARORSZÁG
jj
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és klndő:
_JFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY.
Szerkesztő:

<_ADAs-.y£lEL
I
UJ autótalp gumiszandálok kaphatók. Nylon esőkabát, gumiszandál javítás, Kemény, Bajcsy-Zs.-u.
11 szám.

BÓDAY PÁL.
Szerkesztőség: Szeged, Jókaí-u. 4.
Telefon: 35-35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 34-38.
Kiadóhivatal: Szeged, Lentn-U. 6.
Telefon: 31-16, és 35-00.
'A'z x-szel jelzett közlemények
díjazottak.

LEGSZEBB bizsutériák. bronzszobrok nagy választékban, legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést vállalok.
Szeleiné, Kelemen-u. 7. sz.

Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged.
Felelős vezető: P r i s k i n S á n d o r

B E L V Á R O S I MOZI

vi'1 rn
TELEFON: 40-25 = a = a
JULIUS 5-1G, SZERDÁIG:
Moaart v i g o p e r á j a fUmsn

Figaró
KORZO

•-

házasnága
MOZa

Ilii TELEFON: 33-44 i - • • i •
Péntekig 1
Szovjet i i i m .

É s f e i k e l a n a o . .
....aiilli'jji;

v

Széchenyi F fi K LY 0 filmszínház
TELEFON: 34-77 .,.' : .
N v á r s

MINIDEN NAP
2 * FOGKRÉMMEL

«57ün*»t

Előadások kezdete: Belvárosi és
Korzó Mozikban hétköznap 6 és
8 órakor; vasár- és ünnepnap
4, 6 és 8 órakor

CSEREPES virágok (különfélék) olcsón elndók. Liget-u. 10 sz.
EGY 8 hónapos jorkshirei süldő eladó. Tápéi-utca 22.

I

KÜLÖNFÉLÉK

»

KERÉKPÁR, írógép Javítása szakszerűen. Rádió OKÁ utalványra, kerékpárgumik, alkatrészek kaphatók
Kelemennél, Kelcmen-u. 11. sz.
1343
FÜRDŐRUHÁK hozott anyagból fasonokba, melltartók, gyógvfűzőket
méretre készít Höfle fűzökészitő,
Klauzál-'iér 3.
RÁDIÓZOK figyelem! Szantszlő rádióműsierész üzeme Klauzál-tér 7.
szára alatt az udvarban van. Telefon: 44-65.

I
OKTATÁS
&
VALÓDI perzsa összekötő szőnyeg
sürgősen eladó. Kossuth Lajos-su- MAJOR gyorsíró iskola július hegárút 19. I. em. 4. Délután 5—8 tedikén nagy tanfolyamot nyit. Beóra között.
iratúsok Bocskay-u. 4.

