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Egyre érkeznek a jelentések
a községekből a cséplés megkezdéséről. a jobbnál-jobb terméseredményekről.
Községek
lépnek egymással versenyre a
cséplés mielőbbi befejezéséért, a
tarlóhántás a terménybeadás
sikeréért. A falvakat most —
bátran elmondhatjuk — harci
készültség jellemzi, a „minden
szem gabonáért" való harc lendülete. Nap, mint nap tapasztalhatjuk, láthatjuk, hogv valóban Pártunk útmutatása és a
minisztertanács határozata dolgozó parasztságunk között elevei. erővé változik.
Ez a lendület, a cséplési és
gabonabegyüjtési munkák jelentősége azonban túl mutat mepvénk határán és — azt
is
elmondhatjuk
minden
frázis
nélkül — jelentősége az ország
határán is túl mutat. Amikor
most Dél-Koreában ropognak a
fegyverek, amikor az amerikai
terrorbombázók a föngjangi aszszonyokat és gyermekeket ölik
halomra, megyénk dolgozó parasztságánál ezek az események
nem találnak süket
fülekre.
Számos községből érkeznek jelentések. melyek szerint az ottani Népfront Bizottságok felháborodva utaJtják vissza az
imperialistáknak ezt az újabb
gaztettét. A vásárhelyi Kötöttáru-gyár, a szegedi, a nagymágocsi, a csanyteleki. a szentesi,
a vásárhelykutasi békebizottságok mellett a sándorfalvi gépállomás békebizottsága is felemelte
tiltakozó
szavát és
együttérzését ejezte ki a koreai
nép szabadságával.
Azt mondottuk nem egyszer,
hcgv az aratás, a cséplés politikai munka. Most ismét látjuk, hogy nemcsak belpolitikailag, hanem a Szcvjetunió-vezette béketábor szempontjából nézve is fontos politikai kérdés a
dolgozók jövőévi
kenyerének
biztosítása. A versenyszellem
kialakulása a cséplési és begyűjtési munkánál, a szemveszteség minimumra csökkentése
•— jelent több kenyeret a dolgozó népnek, de jelenti azt is.
hogy Magyarország egyre szilárdabb bástyája lesz a békefrontnak. A magyar dolgozó nén
•— és így megyénk dolgozóinak
felemelkedése is elválaszthatatlan a békefront erősödésétől,
összefügg minden olvan megmozdulással. amelv a népek szabadságáért. a népek felemelkedéséért folyik. Megyénk dolgozó
parasztsága is — amikor fokozott jó munkával végzi a cséplést. a betakarítást, a terménybeavültést — bebizonyítja, hogy
szilárdan helytáll a békefrontban,
A falvalrkban most folyó hatalmas méretű harcnak egvik
fontos mozzanata a szállítási
szerződések kötése. A kezdeti
nehézségek után komoly lendületet vett ez az akció és amint
lapunk más he", én olvashatjuk,
n.ár eddig is szép számszerű
eredmények vannak. A hátralévő három nap — amint a jelek
mutatják — még igen lénvorzesen módosít ezeken az eredményeken. A szállítási szerződések
kampányával az állam nagv segítséget nyújtott a dolgozó parasztságnak, de ez a kampánv
sok értéke® tapasztalatot
is
adott.
Elsősorban
bebizonyosodott
az, hogv csakis a többi kérdésekkel összhangban születtek a
jó eredmények a szállítási szerződések terén. Látjuk azt. hogy
ahol az aratás és cséplés munkáját jól megszervezték, ahol
ezeket valóban politikai kérdésekként kezelték, ott a szállítási szerződésekre is sok száz
toázsa gabonát adtak be a dol-

érkezett
az első
Budapestre
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Előre a terményhegyüjtési
versennyel
a% orsság
kenyeréért

gozó parasztok. De ez a kam
pány arra is figyelmeztetett ben
nünket ismét, hogy az ellensé^
nem alszik. Most már sokan
A D É F O S z i e r m é n Y b e g y ü j t é s i versenyfelhívása
csak mosol- ognak azon a kép
Demokratikus kötelezettséA DÉFOSz országos vezetelen híresztelésen, amit az elDolgozó parasztok és parasztgünk teljesítése közben álltősége örömmel üdvözli a
lenség a szállítási szerződések asszonyok!
jon
előttünk az ipari munmegindulásakor a köztudatba
tótkomlós) dolrozó paraszEbben az esztendőben a Makások példája, akik szociabevetett — hogy akinek nem gyar Dolgozók Pártja útmutatok nemes kezdeményezését
lista numkaversenyben ma
terem meg a leszerződött menv tása és gondoskodása nyomán
és köszönti azokat a közsémár havonta majdnem 400
nyiséig. annak a fejadagjábó a munkásosztály segítségével
geket. amelyek Tótkomlós
uj traktort adnak a mezőveszik azt el. De meg kell mon- dolgozó parasztságunk becsülepéldájára nap. mint
nap,
danunk. hogy saámos dolgozó tes, szorgalmas
gazdaságnak, egyre jobb miszázával
csatlakoznak
a
munkájának
paraszt annak idején bedőlt en eredményeként, bőséges termést
nőségű, olcsó ruhát, lábbelit,
megindult,
terménvbegyűjnek a rosszindulatú és képteler takarítunk be. ötéves tervünk
szerszámot és egyéb ipari
tés: mozgalomhoz.
mesének. Ugyanakkor azonbar első aratása az idei bő aratás.
cikkeket juttatnak * fala
Köszönti azokat a dolgozó paazt is le kell szögeznünk, hogv
dolgozóinak.
Dolgozó parasztságunk az
rasztokat, akik máris tízezrével
a parasztságunk egy része —
őszi-tavaszi munkák
gonjelentették
be csatlakozásukat
Felhívjuk
valamennyi
DÉFOSz
és elmondhatjuk, hogv a nados. idejében való elvégzéaz országosan megindult verseny- szervezetünket, kövessenek el mingyobbik teze — ezt nem hitte
sével ismét
megmutatta,
mozgalomhoz: Akik élen jártak dent a dolgozó parasztság terményversenymozgalmának siel, sőt szlmoc esetben vissza
hogy szereti hazáját, szívnemcsak a jó termés előkészíté- begyűjtési
kere érdekében.
utasította. És visszautasította £
vel-lélekkel támogatja » bésének munkájában, de
példát
kulákság. a klerikális reakcir
1. Pártunk Irányításával DÉFOSz
ke, a szocializmus útján hamutatnak legelső demokratikus
egyéb sötét hazugságait is.
nevelőink
a
cséplőmunkásokkal
ladó
munkás-paraszt-állakötelességünk: A termésbeadás együtt
a gyors terménybeadásért
munkat.
gyors teljesítésében is!
Igen jellemző példa erre ?
végezzenek
fáradhatatlan, gondos,
Dolgozó parasztok, parasztasz- jó felvilágosító munkát a cséplőgécsanádpalotai. Itt az egyik gyű Most, az aratás gyors befejepeknél,
amikor
tanváról-tanvára
lésen, ahol a szállítási szerző zése után a behordás, csépiés szonyok! Parasztfiatalok!
járva elcsépelik a dolgozó paraszt
Kövessétek
a tótkomlósiak
elkezdésével, a
désekről volt szó, a hátsó so haladéktalan
termését, egész évi fáradozásának
felhívását. Egyetlen község,
lelkiismeretes,
rokba
beszivárgott
Asztalfő terménybeadás
gyümölcsét.
egyetlen hazáját szerető dolRafael 30 holdas kulák is. És oontos teljesítésével, újra raj2. A cséplőmunkások segítségével
nem elégedett meg az egyszeri tunk a sor. hogy bebizonyítsuk:
gozó paraszt se maradjon
szervezzük meg, hogy
Tóíkomlós
szemlélő szerepével, hanem kü Méltók vagyunk a nagymultú,
ki országunk jövő évi kepéldájára valamennyi
cséplőgépnél
lönböző szirén hangokat sutto harcos magyar munkásosztály
nyerét bizositó, ötéves terfé! százalékra szorítsuk le a szemveszteséget.
gott a körülötte ülő
dolgozó szövetségére, mert tudjuk, mi
vünket,
békénket
erősítő
parasztok
fülébe.
Ilyeneket a legelső kötelességünk a dolnagy megmozdulásból.
3. DÉFOSz_szervezeteink indítsamondogatott nekik: „Ne kösse gozók államával szemben! Tud- Már a cséplőgépnél kössük meg nak versenyt annak megszervezésétek szerződést, mert nem tud
tok, hogy a behordás, cséplés a versenyszerződést arra, hogy a re, hogy lehetőleg már a cséplőgépnél minden dolgozó paraszt kössön
játok mennyi lesz a beszolgálta
•i keres elvégzésével, minden be- fejadag és vetőmag kivételével versenyszerződést gabonabeadási kötástok. Az idén többet kell be adott mázsa gabonával, ötéves gabonáinkat lehetőleg a
feles- telességének gyors teljesítésére és
szolgáltatnotok .. .''A gyűlés vé ••ervünk további sikereit bizto- leggel együtt egyenesen a csép- 'túlteljesítésére.
gén — miután az előadó meg sítjuk, erősítiük a mirakás-oa- lőgéptől vigyük be a földműves4. Indítsanak versenyt azért, memagyarázta hogy akinek nerr •aszt szövetséget, építjük a szo- szövetkezeti gyűjtőhelyre és ad- lyik község
dolgozó
parasztsága
futja a gabonája, annyit ad be cializmust és erősítiük a Szov- juk el az államnak.
teljesíti túl
nagyobb
százalékkal
amennvi valóban a feleslege — ''etunió által vezetett szabadságkötelességét
gabo.
Terménybeadási
kötelesség terménybeadási
nafelesiegének ,,C" vételi jegyre lörRigó Marcel kisparaszt szót kér' szerető népek hatalmas béketágyors teljesítése és feleslegeink iénó beadásával.
és alaposan leleplezte a kulákot borát.
Eladásra
történő
felajánlása
Előre a lerménybegylijlési verTöbbek között ezt kiáltotta fe
Tótkomlós nae*vkozség dolnemcsak becsületbeli hazafias
sennyel az ország kenyeréért,
lé: „A beszolgáltatás több eS'
gozó
parasztsága
erről
már
kötelességüifk, de jól
felfogott
ötéves tervünk sikeréért, n munde nem nekünk, hanem nektek!"
kás-paraszt szövetség elmélyítétettekkel adott bizonysáanyagi érdekünk is. MegszabaA gyűlés végén Rigó Marcelle"
séért, békénk megvédéséért!
got.
dít bennünket a tárolási gondokaz élen számos kis- és középp'1
Éljen a nép államával
szemben
Vállalták,
hov
i'úlius
6-ig
letól,
a
beszáradás
következtében
raszt felállt helyéről és az elő
demokratikus kötelezettségét becsühatják
összes
gabonáitokat.
Ezt
beálló
sulyveszteségtől
és
a
feladói asztalhoz ment. hogy meg
lettel teljesítő dolgozó parasztsáteljesítették is. Vállalták, hogy árakkal együtt több pénzt is gunk!
kös°e a szerződést.
'egkésőbb július 20-ig asztagba kapunk a beszállított gabonáDolgozó Parasztok és Földószentivánon a kis gyűléséé hordják a kereszteket és au- ért.
munkások Országos Szövetsége
4
Pisztus 8-ig minden terményüamikor arról esett szói —miér
nem kötöttek egyesek szállítá'- ket elcsépelik, úgyhogy a szem•eszteség ne haladia meg a fél
szerződést. többen ezt
mond
Megbukott a kétnapos Queuílle-kormány
ták: „Azért, mert nem tudiu' --zúzalékot. Vállalták, hogv ter.
ménybeadási
kötelességüket
A francia
nemzetgyűlés
keddi mány javaslatát.
még pontosan, mennyi lesz "
gabonánk Nem akarunk többe' szeptember elseiéig teljesítik, a ülésén Jacques Duclos éleshangú
Mint az AFP jelenti, Queuille a
mondani aztár meg kevesebb*' szállítási szerződésben lekötött felszólalásában okolta meg a kor- szavazás
irtán
minisztertársaival
oedig — mány összetétele és politikája ügyéadni az államnak." Mi van ez?' -abonafeleslegeiktt
együtt
kivonult
a
nemzetgyűlésből
1754
mázsa
gabonát
—
szepben
előterjesztendő
Inferpellaciós
mögött a szavak mögött?
tember 25-ig elad.ják az
ál- kérelmét. Majd szavazásra került és az Elysée palotába ment, hogy
Ha valaki csak felületesen né
sor, amikor is leszavazták a kor- benyújtsa a kormány lemondását.
zi, esetleg azt mondhatja, hogy '„Tvieak.
ez nem más. mint az ellenség
hangja, nem más, mint a szer- eddig 1075 mázsa -abonára szer- küldték be —, de az is meg- itteni szövetkezet funkcionáriusai,
ződések megkötésének halogatá- zett szerződést. Fekete Vince, a lehet, hogy hanyagságból nem vezetői vájjon ellenségek voltak-e?
sa. De aki a dolgok mélyére forráskúti szövetkezet vezetősé- szereztek szerződőt.
Nem voltak ellenségek, de az ellennéz. aki ott volt Ószentivánon géből pedig — annak ellenére,
Mint mondottuk, a szállítási ség szekerét tolták azzal, hogy
és látta
abban a pillanat- hogy mozgási lehetőségét
gá- szerződés kampánya alatt sem ilyen káros passzivitásba vonultak
ban. amint a dolgozó parasztok tolta rokkantsága — eddig 150 szűkölködtünk
az
ellenség a szállítási szerződések kérdésében.
fel tudták mérni, hogv mennvi mázsára szerződtetett. Ugyan- rosszindulatú hazugságaiban és Persze volt olyan eset is, ahol a
gabonájuk lesz — megkötötték csak jó munkát végzett Széli zavartkeltő híreszteléseiben. Az szövetkezet vezetőségében ott volt
a szállítási szerződést. Nem ha- Lajos, a cserebökényi földmű- eddigi ilyen rágalmakat kétség- az ellenség- így Rúzsajáráson is
logatásról volt tehát itt szó, vesszövetkezet
terményfelvá- kívül kivédtük. semlegesítettük, éppen a szállítási szerződéskötéshez
nem az ellenség befolyása ez, sárlója is
ami egy pillanatig sem jelenti való viszony bujtatta ki a szöget a
hanem ellenkezőleg dolgozó paHogyan érték el ezek ered- azonban azt, hogy az ellenség zsákból. Kovács István, szövetkezerasztságunk szeretete. Pártunk ményeiket? Elsősorban és főleg a továbbiakban — még ezalatt ti ügyvezető igy beszélt amikor érés államunk iránt. Nem akarják úgy, hogy házról-házra. család- a három nap alatt is ne támad- tesült a szerződésekről: „Hát Itt én
félrevezetni az államot — mint ról-családra járva, magyarázták na. Nekünk nemcsak egyszerűen biztosan tudom, még 50 kilóra sem
Oföldeákon is m dották
meg a dolgozó parasztoknak a meg kell állapítanunk és meg- kötnek szerződést." Nyilván Kovács
Hogy dolgozó parasztságunk szerződés jelentőségét és elő- veregetni saját vállunkat
—, jól tudta, hogy a rúzsajárási dolgoszívesen és örömmel fogadta a nyeit. A tömegszervezietek
is hogv az ellenséggel szemben si- zó parasztok nem szalasztanak el
szállítási szerződőseket, azt mu- több helyen kivették részüket a kereket értünk el —. hanem az ilyen kedvező lehetőséget, amit az
tatta, számtalan pé'da. Szo.tv- szerződések tudatosításában és itt szerzett tapasztalatokat arra is mutat, hogy mostanáig Rúzsajámazon például a DÉFOSz gyű- megköttetésében. Itt külön meg kell felhasználnunk, hogv az el- ráson 604 mázsára kötöttek szerlésén az egyik felszólaló kérte, kell említenünk a szatvmazi lenség ezutáni támadásait már ződést. Persze Kovácsot kiszórták
hogv ott. köthessenek szállítási DÉFOSz-t. amely harci kérdés- csirájában elfojtsuk, megakadá- a szövetkezetből _ helyesen.
szerződést. Ugvancsak nem egv nek tekintette a szerződéskö- lyoztuk.
Három nap van még hátra- Ezt
helven a cséplőbrigádok kérnek tést.
Fel kell figyelnünk továbbra Is az időt alaposan ki kell használnunk
a földművesszövetkezetektől űrDe voltak helyek — így pél- arra a jelenségre, amit többek kölapokat a szerződések megköté- dául a többi között Szeged is zött Csanádalbertiben és Szegvá- a szerződéskötésekre. Nemcsak azért, hogy az egyes helyeken
musére.
— ahol a tömegszervezetek vL ron is tapasztaltunk. I{t az első tatkozó leimaradásokat behozzuk,
A szerződések megkötésében szunya a termelési szerződések- időkben nem mentek ki a dolgozó hanem azért is, — és elsősorban
igen nagv szerep jutott és jut hez csak szalmaláng volt
Itt, parasztokhoz, hanem a szövetkezet ezért — hogy dolgozó parasztsámég a hátralévő három napban igaz, a tömegszervezetek elkér- Irodájában sültgalambként várták, gunkat felvilágosítva a szerződés
is földművesszövetkeraeteink ve- ték a földművesszövetkezettől a hogy majd a parasztok jönnek a jelentőségéről, hozzásegítsük a szerzetői számára. Ezek közül már szerződési űrlap kat, de azok szerződés megkötésére. Hát hogyan ződésadta előnyökhöz. És azért,
eddig is számosan példamutató közül még mind a mai napig jöttek volna, amikor senki sem hogy ezzel is hozzájáruljunk muneredményt; értek el. Szübereisz egyetlen egyet sem adtak visz- mondfa, senki sem magyarázta meg kásosztályunk, dolgozó parasztsáLajos, a kübekházi földműves- aza. Lehet, hogy szereztek szer- nekik a szerződés lényegét? És a gunk, az ország minden dolgozója
szövetkezet vezetőségéből
már ződőt és hanyagságból
nem kérdés másik oldala az, hogy az jövő évi kenyerének biztosításához.
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Összeült az Oroszországi Szövetséges Szocialista
Szovjetköztársaság Legfelső Tanácsa
'V* Oroszországi Szövetséges Szo_
ciulista Szovjetköztársaság Legfelső
Tanácsának ülésszaka július 4-én
nyilt meg. Az Oroszországi Szövetséges Szocialista Szovjetköztársaság
19.il). évi állami
költségvetéséről
cs az 1919. évi állami költségvetés
teljesítéséről Ivan Fagyejev elvtárs,
a Szövetséges Köztársaság pénzügyminisztere mondott előadói beszédet.

Egymillió
lakóháa
A pénzügyminiszter
beszámolója
.elején elmondotta, hogy a köziársasági és helyi ipar az 1949. évi termelési tervet 106 százalékban teljesítette. A vetésterület az 1948-as év.
liez viszonyítva az elmúlt esztendő,
ben 4.3 millió hektárral emelkedett. 1919-ben 46 ezer ú j állat- és
haromf (tenyészetet
szerveztek.
A
kolhozok haszonálhitállománya 1950
január 1-én jelentékenyen
meghaladta a h A borúelőtti
szinvonalat.
A köztársaságban nagy munka folyt
a lakóházak és közüzemek építése,
valamint
a városrendezés terén.
1016—1049-ben a Szövetséges Köztársaság városaiban és munkásla.
Uótclepcin összesen több mint
43
millió
négyzetméter
lakóterület
épült és épült újjá. A háborúuláni
öléves terv éveiben
a Szövetséges
Köztársaság ideiglenes
megszállást
szenvedett vidékein a lakosság az
á'lnm segítségévéi több mint egymillió lakóházat épített
és épített
újjá A kulturális épttés terén jelentékeny sikereket értek el. Az elemi. hétosztályos
és középiskolákban. a technikumokban
és
más
középfokú szak tanintézetekben
az
Oroszországi Szövetséges Szocialista Szovjet
Köztársaság
területén
t149 ben
a tanulók
száma több
mint egymillióval multa
felül az
p'özö évi létszámot.
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Jelentékeny

hfíltaégretéa

megnOrekedéae

A szovjet állam 1950. évi költségvetése a szovjet emberek békés

épltömunkáját testesíti meg, a háborúutáni sztálini ötéves terv sikeres végrehajtását és az ország to.
vábbi haladását szolgálja, a kommunista társadalom építésének útján. A bevételeket az Oroszországi
Szövetséges Szocialista
Szovjetköztársaság minisztertanácsa
1950-ben
54,084.000.000 rubelben, a kiadáso
kat 53.938,000.000 rubelben
szabta
meg. így tehát a költségvetési be
vételek 146 millió rubellel haladják
túl a kiadásokat. A költségvetés az
elmúlt évhez viszonyítva 2 milliárd
308,000.000-ról az 1946. évihez viszonyítva 19.037,000.000 rubellel növekedett meg. A költségvetés ilyen
jelentékeny megnövekedése csak a
szovjet országban lehetséges,
mert
ott az állami
költségvetés szoros
kapcsolatban áll a töretlenül fejlő,
dó szocialista népgazdasággal.

a

Érdeket
adatok
megtakarítótokról

A miniszter érdekes adatokat idézett a megtakarításokról. 'A' lakosság takarékbetétei az Oroszországi
Szövetséges Szocialista Szovjetköztársaságban majdnem 13.000,000.000
rubelro emelkedtek. A betétek öszszegének növekedése az elmúlt esztendőben 1.900.000.000 rubel volt, a
betevők száma pedig 19,400.000 rel
emelkedett.
Az Oroszországi Szövetséges Szocialista Szovjetköztársaság 1950. évi
költségvetésének
kilenctizedét gazdasági, társadalmi és kulturális célokra fordítják.

Smakadatlanul
txéletedik
a*
Iskolahálózat
A szovjet országban
szakadatla.
nul
szélesedik az iskolahálózat,
megvalósul az átmenet az általános
hétéves oktatáshoz nemcsak a városokban, de a falvakban is, kiszélesül a középfokú és felsőoktatás. Egészen máskép viszonylanak

a közoktatás ügyéhez a kapitalista
államok — mondta a miniszter. —
Az Amerikai Egyesült Államokban
több mint hatmillió gyermek meg
van fosztva az iskolábajárás lehetőségétől és milliókra rúg az írástudatlanok száma. 'A' kormány közoktatási kiadásai
nem
haladják
neg a költségvetés kiadásainak egy
zúzalékát, ugyanakkor, amikor kaonai célokra az egész költségvetés
76 százalékát fordítják. Az Amerikai Egyesült Államok költségvetése
háborús költségvetés, a szovjet á l .
lam költségvetése pedig a
szovjet
nép békés alkotómunkájának
céljait szolgálja. A szovjet költségvetés világosan tükrözi a szovjet kormány békeszerető politikáját, melyet a népek nagy vezérének, Sztálin elvtársnak vezetésével tántoríthatatlanul folytat.
A pénzügyminiszter a továbbiakban néhány számadatot közölt
a
falusi költségvetésekről.
A Szövetséges Köztársaságban több mint 41
ezer falusi szovjet van.
A falusi
szovjetek költségvetésének volumen
je 1949-ben 2.740,000.000 rubelre
rúgott. 'A' falusi
költségvetésekből
fedezik több mint 80.000 általános
iskola, 23 és félezer
olvasóterem,
13.000 falusi klub, majdnem nyolc
ezer falusi könyvtár és sok
más
társadalmi és kulturális intézmény
fenntartását.
A szovjet országban —
mondta
befejezésül a szónok — a diadalmas szocializmus nagy országában,
az állami költségvetés a legteljesebb mértékben megfelel a nép érdekeinek és
az anyagi termelés
szakadatlan növelését és a szovjet
emberek életszínvonalának
állandó
emelését szolgálja.
A Kommunista
Párt vezetésével a szovjet nép magabiztosan
halad előre,
követve
nagy vezérének
és
tanítójának,
Sztálin elvtársnak zseniális
útmu.
tatásait, aki a szovjet népet a kommunizmus diadala felé vezetil

A SzOT rendkívüli elnökségi ülésén tiltakozott
a magyar dolgozók nevében az imperialisták
koreai provokációja ellen
A SzOT elnöksége julius 5rn rendkiviili elnökségi ülésén
foglalkozott az amerikai imperialistáknak a koreai nép
ellen
intézett szemérmetlen támadásával és a magyar szervezett dolgozók nevében tiltakozott az imperialisták aljas provokációja ellen.
Apró Antal elvtárs
beszédében ismertette a délkoreai hatóságok provokációs támadásának
előzményeit és azt a bűnös szerepet, amelyet a provokáció előkésztésében az
amerikai külügyminisztérium megbizo-tai játszottak.
A fegyveres konfliktus kirobbnutásáért az amerikai
kormány felelős — mondotta. — Az amerikai kormánynem törődve az
amerikai
do'gozők
békeakaratával,
provokációk, háborús kalandok útjára lépett. Felrúgta
a nemzetközi határozatokat,
békeegyezményeket,
felrúgta az ENSz
alapokmányát
és katonai intervenciót kezdett.
Apró Antal elvtárs ezután részletesen ismertette a koreai nép
nagyszerű szabadságharcát, majd
az áruló amerikai szakszervezeti
vezetők szerepével foglalkozott.
— A haladó
erők a
világ
minden részén tiltakoznak a koreai beavatkozás ellen. Az egész
világon mindjobban erősödik a
jelszó: „El a kezekkei Koreától!"
— A mi üzemeinkben,
gyáA Magyar
Dolgozók
Pártja
iözponti Vezetősége Agitációs és
Propaganda Osztálya kiadásában
közös brosúrában megjelent

Rákosi elvtárs
két beszéde
A7. egyiket a magyar sztahanovisták
első országos
tanácskozásán. a másikat a DÍSz alakuló
kongresszusán
mondotta.
A füzet terjesztését
és az agi
tációban
való
felhasználását
pártszervezeteink,
népnevelőink
jól szervezzék meg. 'A' füzet ára
50 fillér.

rainkban
egymásután foglalnak
állást a koreai kérdésben a dolgozók.
Apró Antal elvtárs
beszéde
után Török János, a MÉMOSz
elnöke kifejtette, hogy az építőipari dolgozók helyesléssel
fogadják a szakszervezetek kiállását a koreai nép ügye mellett.
Szabó László elvtárs, a Vasas
Szakszervezet ügyvezető alelnöke
mutatott rá arra. hogy a termelékenység emelése a béke védelmét jelenti
— A jobboldali szociáldemokraták elleni harccal, azzal,
ha leleplezzük a mi soraink
között megbúvó ellenséget, segítjük és támogatjuk a ko reai nép szabadságharcát —
mondotta.
Hadász Alfréd elvtárs, a Nyomdász Szakszervezet elnöke hangoztatta, hogy a koreai
események is minden kétséget
kizá-

róan bebizonyították:
Az amerikai
imperialisták
politikája a világbéke veszélyeztetését jelenti.
Hangozta'.ta: Tudatosítani kell a
magyar dolgozókban, hogy
itt
nem csupán a koreai nép harcáról van
szó, hanem a magyar
dolgozók békéjéről is.
Havran István, a Bányász Szakszervezet főtitkára
rámutatott
arra, hogy a koreai szabadságharcosokat támogatjuk
akkor,
amikor a saját sorainkban leleplezzük az ellenséget
Bélci Ernő, a Pedagógus Szakszervezet főtitkára haugsulyoz'.a,
hegy
a pedagógusok a legmeszszebbmenőkig kiveszik részüket a felvilágosító munkában.
Az ülésről a SzOT elnöksége
táviratot küldött a Szakszervezeti Világszövetséghez és a Koreai Szakszervezetek Tanácsához.

A SzOT táviratai a K o r e a i Szakszervezetek
Országos
Tanácsának és az SzVSz.nek;
„A Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsa a magyar
szervezett dolgozók nevében felháborodással
ítéli el az amerikai imperialisták
és csatlósaik Korea belügyeibe való fegy.
veres beavatkozását, tömeggyi Ikos, kalóz tevékenységét Korea területén.
Forró testvéri üdvözletünket
küldjük és teljes szolidari.
fásunkról biztosítjuk a hazája
függetlenségéért
és egysége"
ert, népének jólétéért hőniesen küzdő koreai népi hadsereget
és kormányát.
Meggyőződésünk,
hogy a koreai nép igazságos harcát, melyet egyúttal a világbéke ügyéért is folytat,
teljes győzelemmel
fejezi be.
Szakszervezetek
Orszádos
Tanácsa
elnöksége."

A Szakszervezeti Világszöv etségnek a következő táviratot
küldte:
,.A magyar szervezett dolgo zólf növekvő felháborodással bélvegzik meg az amerikai imper ialisták szemér metlen fegvveres
támadását a koreai nép egysége és szabadsága ellen. Szerte az
országban békegyűlések százain ítélik el dolgozóink az ameri.
kaiak provokációját a népek bé kéje ellen.
Kérjük a Szakszervezeti Vi lágszövetséget. kövessen el mindent annak erdekében, hogv a világ dolgozóinak egységes harcos fellépésén meghiúsuljon az újabb világháborút kirobbantani
szándékozó imperialista kaland orok gyilkos rerve.
A magunk részéről ígérjük a világ dolgozóinak, hogv továbbra is "zilárdan helvtállunk a Szovietunió-vezette békeharc
magvarországi szakaszán: A sz oeializmus építésében és az imperialista provokáció visszaverő sében.
SZAKSZERVE ZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA
elnöksége."
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A forróság szüntelenül tartott még szerdán is, sőt kitér*
jedt úgyszólván
az egész világra. A leforr óbb azonban Déla
Koreában a talaj Li-Szin.Mannak
és amerikai
gazdáinak.
Truman Harry ugyanis a sok háborús uszítás
fáradalmait ki akarván pihenni, szép nyaralóhelyre
vetett szemeli
Észak'Koreára,
ahonnan
véleménye szerint jó kilátásai lennének. A népi demokrácia azonban egészségtelen
éghajlat
számára, ezért elküldött Déf Koreába 500 apostolt
katonai
„tanácsadók"
képében, hoQy »térítse meg" az északkoreai
népet neki és híveinek, a tőkéseknek, Az
északkoreai
nép
azonban nem szereti a repülőgéppel
és ágyúkkal jövő
hit.
térítőket, ezért Jelt forró a talaj Dél-Koreában.
Mégis Tru„
mant New-Yorkban
a forróság miatt a hideg
annyiszor
rázza ki, ahányszor jelentési kap a koreai
helyzetről. A
nyaralásról
pedig Koreában egyelőre örökre le kell mondania.
*

ÍM

Franciaországban
is igen nagy a hőséti. Ennek az leli
a következménye,
hogy Bidmlt
kormánya
leolvadt a mi*
niszteri székből. Truman erre gyorsan szállított viaszt, hogy
abból új bábkormányt
formáljanak.
így
született meg
a
Queuijle.kormány,
de a nagy júliusi hőségben két nap alatt
ez a báb is elolvadt.
* H
Vietnámban
a francia gyarmatosítók
közel kervttek a%
egyenlítőhöz, ahol ilyenkor nagy a forróság. Nemcsak azért,
mert kiegyenlítődtek az esélyek és így most már nem sok esé"
lyük akad a francÁáknalc a vietnámi nép
kizsákmányolására
és elnyomására, hanem azért is, mert a vietnámi néphadsereg ágyúiból és géppuskáiból nagy hőség árad feléjük.
A
gyarmatosítók
ezzel szemben nem bírják a meleget és fegy*
vereiket, halottaikat hátrahagyva,
„tervszerűen",
fejveszettet
menekülnek el a vietnámi néphadsereg
pergőtüzéböl.
*

Tito, miután feltette legújabb
kitüntetését, amit a jól.
végzett népeladási
munkáért
kapott amerikai
feletteseitől,
felbontotta az albániai levelet, amely arról értesíti,
hogy
ügynökeit
ismét leforrázták. Nehogy őt is elöntse a forró"
ság, inkább betért egy cukrászdába
fagylaltért,
hogy
jót
nyalhasson és íOy gondoljon amerikai gazdáira, az őt körül,
vevő forró
légkörben.
Olaszországban is fülledt
a meleg. X I I . Pius pápa z'árkáT
jába vonulva uszít s imádkozik kiadós esőéit. Azt szeretné,hogy
a földet bőségesen öntözze a „mindenható"'Amerika
közben)^
járására
a dolgozók millióinak
vére.
A véresőiből azonban semmi semlesz.hiéba imádkoznak érte,
'A véresőre számítókat elsöpri az a vihar, amely a stockholmi békekonferenciáról
indult el és a Szovjetunióban,
de
szerte mindenütt a világon megerősödve,
egyre jobban tör,
előre.
,
( m . i.) ,

Sándor fal vár ól érkezett
az első gabona szállít mány
Budapestre
Szerdán délelőtt 11 óra után néhány perccel Budapestre, a Gizella
Gőzmalom NV-be befutott az első
új gabonaszálítmány a sándorfalvi
dolgozó parasztoktól- A vagon gyönyörűen feldíszített: aranykalászok
koszorújában Lenin, Sztálin és Rákosi elvtárs képei. Az oldalán felirat:
„Gyors
terménybeadással
építjijk a szocializmust".

csak zászlódíszben várta az ú j gabonát, az udvaron tábla:
„Üdvözöljük a sándorfalvt parasztság d s ó
új gabonaszállítmányát."

Amikor befutott a vagon, azonnal lemérték, megvizsgálták a minőségét. Határtalan örömmel közüle
az eredményt:
„Az első gabonaszálhímány
kitűnő minőségű.
Á
A Gizella Gőzmalom NV ugyan- rozs hektoliter súlya 77.5 kilogram"

Á szovjet nép az amerikai csapatok
azonnali kivonását követeli Koreából
A szovjet nép követeli az amerikaiak koreai támadásának
azonnali beszüntetését! Követeljük az amerikai csapatok kivonását Koreából! — ilven címek alatt számol be a szovjet sajtó azokról a népes gyűlésekről, amelyeket Moszkvában. Leningrádban. Kievben. Minszkben, Gorkijban és
Taskentben, valamint a szovjet ország minden r észében tartanak és amelveken
a dolgozók tiltakoznak az amerikai imperializmus koreai támadása ellen és haragos felháborodásukat fejezik ki az amerikai
légierők által a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
békés
városai és falvai ellen intézett vadállati támadás miatt. Moszkvában újabb tiltakozó tömeggyűléseket tartottak.
A szoviet emberek minden ütt egyhangú
határozatokban
bélyegzik meg az agresszorokat és követelik az USA fegyveres
beavatkozásának megszüntetésé t Koreában.

Li-Szin-Man

kormánya
laezsonból

A tokiói rádió puszani értesülésre hivatkozva közli, hogy
Li-Szin-Man „kormánya"
Taezsonból a 80 km-rel délnyugatra
fekvő Csondiuba „helyezte
át
túinaszipontjját".
MacArthur főhadiszállása július 3-án közleményt adott ki,
amelyben
jelenti, hogy
az
északkoreai csapatok a Han folyón át előrenyomultak. A közlemény rámutat, hogy az északkoreai csapatok
előrenyomulásuk meggyorsítására
minden
rendelkezésre álló
közlekedési
eszközt igénybe
vettek.
Az
északkoreai csapatok repülőgépei bombázták a Kimpo repülőtértől délre elhelyezkedő
délkoreai eev.'égeket.
Trygve Lie. az Egyesült Nemzeteik Szervezetének
főtitkára

elmenekült

július 2-i kelettel táviratot kapott Pak-Hen-Jentöl, a Koreai
Népi Demokratikus Köztársasá"
külügyminiszterétől. A külügyminiszter a táviratban hivatalosan tiltakozik az * ENSz-n él az
USA koreai fegyveres interven
ciója és a békés lakosság ke
gyetlen bombázása miatt.
A Koreai Néni Demokrati'ku
Köztársaság ezer és ezer fiat"
hazafia azzal a kéréssel fordu
a kormányhoz, hogy
küldi:'
őket a frontra. A Li-Szin-Mr
klikk hitszegő támadása
utó
már a második napon több m'n
30.000 fiatal kérte felvételét ?
köztársaság népi hadseregéne1
soraiba. Július l-ig 115.000 ifjú
hazafi jelentkezett
önként
*
hadseregbe.
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Ószentiván sem akar lemaradni

FORRÓ TESTVÉRI ÜDVÖZLETÜNK
A HŐS KOREAI NÉPNEK
A sándorfalvi
gépállomás
dolgozóinak,
cséplőmunkásainak
az amerikai
és imperialisták
koreai provokációja

tiltakozása
ellen

Sándorfalva
határában
javában
folyik a cséplés. A sándorfalvi dolgozó parasztok éberen
vigyáznak
minden szem gabonára, ügyelnek
arra, hogy idejében elvégezzék
a
cséplési munkálatokat, hogy pontosan teljesítsék terménybeadási kötelezettségüket, amely a dolgozó nép
államát erősíti. Tudják, hogy az ő
munkájuk is erősíti a Szovjetúnió
vezette béketábort. Tudják,
hogy
munkájukkal segítséget nyújtanak a
szabadságáért harcoló koreai népnek. Ugyanakkor,
amikor
jobb
munkával erősítik népi demokráciánkat, megvetésüket fejezik ki az
amerikai imperialistákkal szemben,
akik beavatkozásukkal
ismét bebizonyították, hogy esküdt ellenségei a világ békéjének.

mindent elkövetünk a dolgozó nép még attól sem riadtak
vissza,
hogy
kenyerének biztosításáért
— mon- amerikai
terrorcsapatok
és légiköte
dotta Felsöszérűn Keresztes Mihály. lékek fegyvéresen
avatkozzanak
be a
Nem hiszünk többé az egyházi reharcoló
koreai
nép
akció hazug meséinek, bármit
is szabadságáért
ügyébe,
mondanak.
A gépállomás dolgozói, a cséplőMi, a sándorfalvi
gépállomás
dolmunkások, összesen 240-en, egyön- gozói ® s cséplőmunkásai
úgy fejeztetű lelkesedéssel írlák alá a csonzük ki együttérzésünket
a koreai nép
grádmegyci
békebizottsághoz intéiránt
hogy az elnt
zett nyilatkozatukat, amelyben a szabadságharca
tünk álló feladatokat
még jobb
és
következőket írják:
munkával
végezzük el.
„A sándorfalvi
gépállomás
trák. szervezettebb
toristáj
és cséplőmunkásai
felkérik a
Ezért Sándorfalva
dolgozó
pacsongrádmegyei
békebizottságot, rasztságával
együtt
azon
leszünk
hogy tolmácsolja
forró testvéri üd- hogy a cséplést július 23-re befejeza
vözletünket
a Koreai
Népi
Demo- zük, úgy, hogy a szemveszteséget
csökkentjük.
Ezkratikus
Köztársaság
budapesti
kö- lehető legkisebbre
a
Szovjetunió-vezet
vetségén
keresztül
a
szabadságuk- zel is erősítjük
El a kezekkel Koreától! Ezt fejemagyarországi
szakaért és függetlenségükért
harcoló hós te békefront
zik ki tiltakozásaikkal a sándorfalszát.
koreai
népnek.
Vi dolgozó parasztok, a sándorfalvi
Éljen a koreai nép
szabadsághar
Mi itt, Sándorfalván,
mély meggépállomás dolgozói és cséplőmunkásai, akik szerdán délben
össze- döbbenéssel
a
világ
vettük tudomásul<
hogy ca! Éljen a nagy Sztálin,
gyűltek a gépeknél és röpgyíílése- a délkoreai
vezére!
Éljen
Rákosbábkormány
az amerikai dolgozóinak
keij vitatták meg a koreai helyze- imperialisták
nép szetanácsára
támadást in- elvtárs, a magyar dolgozó
tet. az imperialisták
újabb aljas
retett
vezére!
Éljen
a
Magyar
Dol
tézett
"épi
demokratikus
Északa
provokációját. Mély felháborodásuPártja!"
Korea békés lakossága
ellen.
Felhá- I gozók
kat és 'tiltakozásukat fejezték ki.
gépállomás
dolgozói
értesültünk
arról is, hogy A sándorfalvi
— Azzal felelünk az imperialis- \ borodással
és
cséplőmunkásai
hóbortig
gyújtogatok
ták újabb
provokációjára, hogy j az amerikai

M1ERT

KÉSNEK

A SZEGEDI

KONYHAÜZEM

A magyar dolgozó nép naprólnapra érzi és tapasztalja azt a
hatalmas
segítséget, amellyel
nagy Pártunk támogatja jobb
jövője megteremtéséért.
Érzik
ezt az ószentiváni dolgozó
parasztok is. így a többi között
Deák Gergely
kisparaszt, de
öbben mások is elmondták már
nem egyszer, hogy megöregedtek,
le arra még példa nem
volt,
hogy Péter-Pálra befejezzék az
aratást, mert azt szokás szerint
:sak ilyenkor
kezdték azelőtt.
Az ószentiváni dolgozók is tudták azt, hogy ezt a sikert miniének előtt a Pártnak köszönhetik, mert útmutatásaival, a versenyre történő serkentéssel
a
Párt mozgósította a dolgozó parasztjaink tömegeit a
kenyér:sata megnyeréséért.
Dolgozó
lépünk el is követett mindent,
hogy ezt a fontos harcát sikerrel megvívja, de az
aratással
még nem fejeződtek be a küzdelmek, az ellenség nem nyugodott
bele elért sikereinkbe és igyekszik ártani ott és ugy, ahol
és
shogyan tud.

NV

épitési és szerelési munkálatai ?
A Jósika-utcáiban, a
volt
maceszgyár épülete előtt nagy
halom tégla- és betonhullacLék
áll. A friss földhányások tövében embermagassávú mélv árok
húzódik. Emberek dolgoznak itt.
éppen a csatornahálózatot
javítják és --erelik A nagy meleg
ellenére is lázas munka folyik.
I t t rende ik be a Mozgclkonyha
Nemzeti Vállalat szegedi
üzemét. Fent a munkatermek és a
konyhaberendezések tisztán, újjáépítve várják, hogy
minél
előbb kezdődjék a főzés. De még
sok idő van hátra.
Előreláthatólag
—
amint
Hajnóoai Rezső, az üzem vezetője elmondja — július
15-én
kezdhetik meg a munkát.
Az
eredeti terv szerint pedig már
július 10-re be kellene fejezni a
helyreállítási munkákat.
Közben azt is elmondja, hogy meddig tartott az a hosszú huzavona. míg eljutottak idáig.
Több mint másfél
hónapig
tartott a keresés, mire végre találtak
az üzemnek megfelelő
épületet. A városban több helyen szemeltek ki erre alkalmas
épületeket, csak amikor jobban
szemügyre vették azokat, látták, hogv itt mégsem lesz ió
berendezni az üzemet, kicsik a
helyiségek, nincs lehetőség terjeszkedésre IIven és hasonló bajok jöttek hosszú, végeláthatatlan sorban, míg végre kiutaltok
az üzem réSrére az üresen álló
mac c '-'"yár épületét. A huzavonából még mindi® nem volt
etog. most kezdődött csak
a b ü r o k r á c i a igazi útvesztője

Az első feladat az volt. hogv
eltávolítsák az éDület belsejéből
f romokat, kiesei éljék s megjavítsák az épület csatornaés
vezetékhálózatát. — A Mozgókonyha Nemzeti Vállalat
kirendeltsége kérvénvt terjeszt'-''
fel a budanesti központ irodájához és kérte a helyreállításhoz
szükséges anyagok
kiutalását
A megrendelést a Mozgókonyha
Központi Nemzeti Vállalat néhány napos fekvés után továbbította az áru- és anvaghivatalhor. Nem kis időbe telt. ott sem
m i " a szükséges csőanyagme"rendelé-st elfogadták, majd továbbították a Cső- és Szerelvényértékesítő Nemzeti Vállalathoz kiutalás végett

szegedi konyhaüzem építkezésé- jelent ez nagy hátrányt, akik vidék,
ről jöttek Szegedre dolgozni s nem
hez még

tudják maguknak munkájuk végzése
e g y centiméternyi csövet s e m . miatt biztosítani az állandó
fölt
Az Anyag- és Aruhivatal, a Cső- ételt. De nemcsak az építő vállalaés Szerelvényértékesítő Nemzett Vál- tok dolgozói hanem a Pedagógiai
lalal lelkiismeretlen munkája foly- Főiskola, az egyetem munkás- és
tán még most sem indulhatnának parasztfiataljai is nehezen várják a
meg itt a vezetékhálózat szerelési konyha megindítását. Eddig már
munkái, ha a szegedi Vízműtelep ve. összesen 3500 dolgozó jelentkezett
zetősége idejében nem segít. A Víz- étkeztetésre. Ez a szám augusztus,
műtelep a szükséges anyagot az ut- szeptember hónapok folyamán előcai csatornahálózat javítására fenn- reláthatólag ötezerre, később pedig
tartott csőanyagból pótolta
s ha nyolcezerre növekedik majd. Ha az
megérkezik a kiírtait csőáru, majd üzem megkezdi munkáját, az itt étvisszakpják a bedolgozott anyagot. kező dolgozókat nagyban hozzásegíti
termelési eredményeik fokozásához,
Most már teljes l^pdülettel folymert nem lesz gondjuk az élelminak a csőhálózat javítási és újjászerellátásra,
építési munkála'íok. De a nehézségek
Ezekután nem is csoda, hogyha
sorozata még most sem zárult le. A
Mozgókonyha
Nemzeti Vállalat — az ellenség mindent megtesz az üzem
minS ismeretes — az üzem helyisé- minél későbbi megindulása érdekégét a zsidó hitközségtől igényelte ki. ben. Az illetékes szerveknek fel kell
Az épületnek nemcsak az a része figyelniök az itt megmutatkozó büvolt meglehetősen romos állapotban, rokráciára. Elsőrangú feladatuk leahol az üzemet szerelik fel, hanem gyen leleplezni az ellenség aknaa másik része is, ahol magánlaká- munkáját és lehetővé tenni az üzem
sok vannak. Ezek a magánlakások minél előbbi zavartalan működését.
egészen közel vannak az üzlethelyi,
séghez. A lakások szennyvizlevezető
csatornái már évek óta használhatatlanok, így a WC-k is.
A
megrongálódott
vezetékekből
szerteszéjjel szivárog a szennylé és
piszok s teljesen lehetetlen ilyen
egészségtelen környezetben megkezdeni az élelmiszer áruk készítését. A
magánlakások szennyvívezetékeí a
zsidó egyházközségnek kellene megjavíttatni. Az egyházközség azonban
nem látja ennek fontosságát.
Egyszer
arra
hiva'íkozik,
hogv
nincs rá pénze, azután pedig azzal
takaródznak, hogy nem tudják beszerezni a hozzá szükséges anyagot.
— Persze, ez egyáltalán nem
igaz. Csupán arról van szó, hogv
még tovább húzzák-halasszák az
üzem beindítását — mondja Magyar
Kálmánné, az üzem egyik vezetőségi
tagja. —
A zsidó egyházközség,
ahelyett, hogy elvégeztetné a szükséges munkát, inkább üzleti ügyek
kieszelésével akarja elhárítani magáról a munka elvégeztetését. Pedig nem túlságosan nagy összeg kifizetéséről van szó. Az átépítés által feleslegessé vált tégla és egyéb
épületanyag árán is elvégeztethették
volna ezt a munkát, de fontosabbnak tartják kripíaépftésre felhasználni az épületből kikerült felesleges anyagot.

Már az eddig elmondottakból is
kitűnik, hogy a bürokrácia mellett
papír- nem kismértékben

Ez a kis megrendelő
lap már töb1- mint négy hét óta
járja a budapesti irodák útvesztőit s mindenütt bürokrácia keresztezi útját. Ezt igazolja az
ás. hogy a Cső- és Szerelvényértékesítő Nemzeti Vállalat még
6, mai napig sem juttatott el a

a z ellenség k e z e is k ö z r e i á l s z i k .
A szegedi Magasépítő Nemzeti Vállalat, a MÉMOSz és a Gyárépítő
Nemzeti Vállalat többezer dolgozója már hónapok óta türelmetlenül
várja a konyhaüzem megindulását.
Különösen azoknak a dolgozóknak

Befejezi a város a félbemaradt
kislakások építkezését
Szeged
külvárosaiban
több
olyan házat találunk, amelyeknek
építését a háborús évek
elején
kezdték meg s bár ezek az épületek már tető alatt állanak, az
épitkezési
munkálatokat
még
nem fejezték be.
A város az állam támogatásával most befejezi ezeknek a házaknak épitkezési munkálatait. A
belügyminisztérium 625.000 forint terv hitelt nyújtott a városnak az épitkezési munkálatokra.
Az építkezés még ebben az évben
befejeződik és ezzel 28 uj kislakáshoz jut Szeged lakossága.

Nyaralnak
a szegedi
úttörők
Népi demokráciánk kormánya 20
ezer forintot juttatott a szegedi úttörők nyaraltatására. 110 szegedi
úttörő részesül a nyaralásban 10
napos időtartamban. ^ nyaraltafás
már meg is kezdődöli. Az úttörők
a Pedagógiai Gimnázium
kollégiumában kapnak elhelyezést és teljes ellátást.

Jl közhivatalokban is bevezslik
az üzemi segélyezést
A népjóléti minisztérium az
ipari és kereskedelmi vállalatokra vonatkozó rendelethez
hasonlóan rendeletben
intézkedik az üzemi segélyezés bevezetéséről, valamennyi
közhivatalban is, szeptember l-tő|
kezdőden.

Icájuk mellett learatják az árrá
rászoruló özvegyek és öregek gabonáját. A vállalt kötelezettségnek eleget is tettek, sőt már tul
is teljesítették azt. Most a brigád az aratás elvégzése után a
begyűjtés területén akar hasonló
eredményeket felmutatni. Az ellenség
itt is megkísérelt kárt
okozni.
Bodó Józsefné kulákasszony ugy agitált hogy
„ne
engedje szomszédasszony azokat
a fiatalokat a földjére, nem lesz
abban köszönet." Erre csattanós
válasz volt a munkák lelkiismeretes és öntudatos elvégzése. De
iratéi példa és jellemző eset ez
az osztályellenség magatartására. Ami pedig a verseny további
menetét illeti, arról tudjuk, hogy
mi a kulák okozta betegség orvossága.

így van ez a mi községünkben
is, ahol az elért jó eredmények
mellett a kulákreakció agyafúrt
támadásának
jelenségei
megmutatkoznak.
A kulák —
mint rendesen — itt is háttérben
gyekszik maradni, nem jelentkezik nyíltan a porondon, másokat
beszéltet, mert ez így sokkal veszélytelenebb és jól bevált módszer. Deák Gergely és a hozzá
hasonló dolgozó parasztok látják,
hogy nem véletlen az aratás terén elért győzelem. Tudják, hogy
minit minden eddigi győzelmünket, ugy ezt is a Párt tette lehetővé. Mégis hallhatunk
olyan
hangokat, hogy minek beszélni a
versenyről, „ugy is csinálja azt
mindenki." És ez a hang Öszentivánon nem elszigetelt jelenség.
Ezt bizonyítja az is, hogy nem
mutatkozik eléggé a verseny jele, hogy nem követtük Tótkomlós példáját és a jó aratás után
nem szerveztük meg kellően
a
versenymozgalmat a még hátraévő munkálatokra.
Pedig az ellenség közben nem
alszik.
Példa erre a következő
eset is: A helyi DISz fiataljai
arató-brigádokat szerveztek. Ezek
a fiatalok megértették Pártunk
és népi demokráciánk minisztertanácsának felhívását a minden
gabonaszemért való küzdelemre.
Vállalták, hogv napi saját mun

A kisgyülések eredménye nyomán máris láthatjuk a javulást.
Június 30-án
kezdtük
meg a
cséplést és már julius 1-én me'gindultak a zsákokkal megrakott
feldíszített kocsik a Szövetkezeti
gyűjtőhely felé. Á szállítási szerződéstik frontján
Széli Frigyes
szövef kezeti gabonafelelős elindította az 500 mázsás mozgalmat és már eddig csak egyedül
600 .mázsán felül köttetett szerződést. Az „ugy is csinálja azt
mindenki" elv ellen természetesen még komoly és SZÍVÓS küzdelmet kell folytatnunk. A feladat az, hogy példaképül álljanak eíőttünlk a termelésben élenjárók és őket kövesse minden
dolgozó. Az aratás után győzelmesen kell megoldanunk a cséplés és a begyűjtés munkálatait
is.
Biztató' jel máris, hogy cséplőgépeink munkásai versenyben
állanak, hogy községünk fiataljai a DESz-en belül az egyéni és
brigádverseny mellett a megye
valamennyi DISz szervezetének
versenykihívását
határozták el
taggyűlésükön. Az egyénileg dolgozó kisparasztok közösen, egymást^ segítve brigádban hordanak és mindezen keresztül egyre
kisebb az a terület, ahol az ellenség végezhetné kártevő aknamunkáját, mert a Párt felvilágosítja
a még öntudatlanokat, leleplezi a
kulákokat és erősiti dolgozó népünk harcát további sikerek elérésére.
Kádár Jenő
ószentiváni vezetőjegyző

Szerdáig 1045 métermázsa gabonára
kötöttek szállítási szerződést
a szegedi földművesszövetkezetnél
A szegedi földművesszövetkezetet
egyre több dolgozó paraszt keresi
fel, hogy szállítási szerződés'! kössön.
A cséplésnél megmutatkozó
biztató és szép eredmények arra
serkentik a dolgozó parasztságot,
hogy gahonafeleslegüket minél előbb
begyüjtsék.

'A' szegedi földművesszövetkezetben szerdáig 222 dolgozó paraszt
1045 mázsa gabonára kötött szállí.
tási szerződést. Szerdán már megkezdték a lekötött gabona beszállítását a szegedi földművesszövetkezetbe.

A várostanyai
cséplőgépek
versenyben végzik a cséplés
A várostanyai
cséplőmunkások
versenyre hívták ki Várostanya körzetében dolgozó
nyolc cséplőgép
munkásságát. A környező cséplőgép
dolgozóinak külön-külön
elküldték
versenyfelhívásukat, melyben a következőket írták:
„Mi, Gajdács Antal és Joó 'A'ntal
cséplőgépkezelők minőségi és menynyiségi versenyre hívjuk ki a község területén dolgozó összes cséplőgépeket".

dolgozói
munkáit

A versenykihíváshoz csatlakoztak
a cséplőgép többi dolgozói is: Ta_
nács Antal, Berta István,
Kovács
Sándor, Matók Antal, Rózsa Miklós,
Bityók Lajos, Horváth Ferenc. Sze.
rencsés Mihály, Sánta József, Makra Vince, Szőcs Ferenc,
Gajdács
Tamás és a cséplőgép többi tíz dolgozója egymásután írták alá a versenyfelhívást s már a hét első napján nagy lendülettel kezdtek a cséplés munkájához.

ítélet az imperialista kémek bukaresti
bünperében
Kedden este hirdetett ítéletet
a bukaresti hadbíróság az imperialista államok
szolgálatában
álló kémek és árulók csoportjának perében.
A hadbíróság Vasile CSobanu
és Nicolac Valsan vádlottakat
halálra,
Alexandra Ciocalteut

húszévi kényszermunkára, Mircea Bentset 15 évi, Sanda Cer.
natescut tízévi, Kiazim Aktuant
tízévi és Nikolae Popescut hatévi kényszermunkára ítélte.
A bíróság kimondotta továbbá valamennyi vádlott vagyonának elkobzását.
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VÁSÁRHELY

KUTASON

ISMÉT

MEGDŐLT

EGY BIBLIAI „IGAZSÁG"
Vásár hely kulason már csak
fgy beszélnek róla: a gép. Ekkor már tudja mindenki, hoQy
o kombájnról van szó, mely a
Petőfi termelőszövetkezeti cso.
port földjén az utolsó holdakat
aratja.
Kutason
talán
nincs is olyan ember, aki ne
találkozott
volna „a géppel"
Legtöbbjük
azon az ünncpsé.
gen látta, amit megérkezéser
kor rendeztek s
valamennyien
látták munkában,
amint ,,eszi
a búzát". Mert így
mondják:
etsi a búzát s a csoporttagok
bizony büszkélkednek, mert jó
étvágya
van a
kombájnnak.
Míg másoknak most van
n
nyakában a munka
dandárja:
a cséplés, ők az
aratással
együtt a cséplést fa elvégezték
a kombájn
segítségével. lOy
lehet mondani, hogy
elvégez,
ték, hiszen, kedden
este már
alig volt az egy tagban nyújtózkodó 160 hold búzából.

én nem hiszem, hogy
van
ilyen gép s ha én nem hiszem,
akkor nincs is.
Fontos mondanivaló
következik most, mert megáll az
öreg, hogy ezzel is nagyobb
súlyt adjon
szavainak.
— Én úgy gondolom, nem is
lehet haragudni
rám ezért a
hitetlenségcrt,
hiszen gyerek.,
koromban még láttam faekével
szántani
s úgy
gondoltam,
nincs szabadulás attól a nehéz
munkától, amit az aratás, meg
a nyomtatás jelent. Ez a gép
most
már
megszabadítja
a
Gyermekeimet, meg az unokái,{
mat a ól a munkától,
melynek
fáradtsága
benne
van a 79
esztendős csontjaimban.
Csak
azt bánOm, hogy *bén létemre
kellett megtudnom,
hogy be.
csaptak a papok, amikor
azt
prédikálták, hogy az Isten rendeltetése az, hogy az ember
véres
verejtékével
termelje
meg a kenyeret. így volt ez
*
eddig nálunk, de nem volt így
Mindenkinek
felejthetetlen odaát
a Szovjetországban
...
élményt jelentett a kombájn- meg...
nézze csak: itt a cso.
nal való találkozás. A csoport portban véres verítékükkel tertagjainak éppúgy, minta cso- meik a kenyerett
porton kívülállóknak.
Itt van
•
például
Kiss Imre bácsi. 10
hold saját földje van, de azért
Hát igenis! Kiss Imre bácsi
nem telt el egy nap se, hogy mondta Id azt, amiért ez alatt
meg ne látoOatfa volna a kom. a pár nap alatt
Vásárhclyku.
bájnt. Most is itt van. Tempó- ts aprajának,
nagyjának
szísan lépked a gép méllett, nem réhez nőtt a kombájn.
Persze
tud betelni
a nézésével. Az ezt ismét
kétféleképpen
kell
első napokban még
sürün.sü' érteni. A dolgozóknál azt jerűn lehajolt, kutatta a „szem- lenti ez a kifejezés, hogy Szer
szovjet
veszteséget", sőt legelőször el rétik ezt a gyönyörű
kulálcoknál
se hitte, hogy a kombájn ki is gépet, a papoknál,
csépeli a learatott búzát, Ugy meg azt, hegy húzza a szívüvasalkotmány,
kellett felsegíteni a gép dob. ket ez a súlyos
jára hogy saját szemével győ- egész te a porba. A kombájn
úgy
elfújta
a
ződhessen meg, hoOy valóban megjelenése
felépített rémhírkicsépelt búza folyik a 14 má- gyönyörűen
hálózatot, az „agitációs szemzsás
tartályba.
pontokat", mint
a forOőszéi.
— Nem tudom, mi
történt Szálkái Ferejic, Sós
Ferenc,
velem — így mondja. — Ami. Nyíri István, Tóth
Sándomé.
óta
megláttam ezt a gépet, meg a többi csoporttagok neminden nap el-elfog a vágya- vetve mesélik, hogyan
zajlott
kozás. hogy megint
megnéz, le a kulákok meg a kombájn
zem. Talán azért, mert addig, találkozása.
amíg nem láttam, egy szót se
hittem abból, hogy van ilyen
— Itt voltak
vagy
hatan
gép.
Mutathatták
nekem, a Megnézték a gépet. Mikor el.
fényképet, meg írhattak
róla mentek, úgy lógott
az orruk,
az újságok, én azt mondtam: hogy azt hittük, meg akarják

Azt már valahogy csak megszokták a földeákiak — mint
árva
gyermek
a verést —,
hogy a pap úgy ősszel, mint
tavasszal egyre csak azt fújta;
„Hiába dolgoztok, ha nemlesz
rá eső. Ha nem úgy fordul az
idő, kárba vesz az erőlködés,
tek." Hozzá is tette nyomban,
miközben a feje ájtatosan fordult az ég felé, mímelve a fohászkodást;
„Pedig
eső nem
lesz rá. Nem ért áldás
a ti
földeteket."
A mondást szemérmes
földretekintéssel
fe.
jezte be (nem merte a falusiak szemébe mondani):
„Érdemtolenck
vagytok
rá" —
sóhajtotta.
(Ez
a szószéken
számtalanszor elhanözott mondat közönségesen
annj/it
jelent: kommunisták
vagytok)
Szóval,
ezt
a
földeákiak
megszokták. Az
időt
pedig,
hallgatva
a
párttagokra,
larlóhántássaj,
mélyszántással, jó talajmunkával
úgy for.
dítoiták — ha ő maga
nem
fordult —, /hogy jó
termés
Ígérkezett. A bő aratást és a jó
termést ígérő kapásokat pedig
különösen
a
kommunisták
földjén nem lehetett a fejlődésükben megakadályozni.
Papi
határjárás,
kereszthintés,
rá.
olvasás, átok mit sem használt. A papi köntösbe bujt kuruzslók pedig Igen.igcn ke ve'
sették a kulák részről történő
szabolálást.
Más
fegyverhez
nyúlta]:. Amihez még nem voltak
szokva
a
földeákiak.
Kénytelenek
voltai:
ugyanis
beismerni, hogy a csata első
részét elvesztették. A termést
nem bírják „megfelelően" akadályozni, még akkor sem. ha
nagyobb büntetést, vagy több
kitüntetést ígértek nekik meg.
bízó gazdáik.
Nincs veszve minden — vír
tjasztaltcdc erre magukat —,

A FÖLDEÁKI
leöalább
a
tömegbefolyást
megtartjuk. Higgyenek az c m .
berek, ez a fontos — vallották.
(Ezalatt
természetcsen. senki
ne a hittételeket értse, hanem
a babonákat, az ördöggel való
megfélemlítést
és elsősorban
a rémhíreket.)
Mindezek
továbbítására
a gyűlésező hely
természetesen a templom
és
eszköz a biblia é$ egyet.más
hitbeli dogma volt. Mindebből
a tervezgeté,sből a
földeákiak
csak
annyit
láttak,
tudtak,
azaz hallottak:
micsoda kegyes szívű szolgája a gyüle.
kezeinek Kapossy Gyula plébános. Elimádkozta o falu felöl az ítéletet. Kiengesztelte az
égiek haragját,
bűnbocsánatot
eszközölt. De ha továbbra
is
így él a falu, akkor...
Az
átok valósággal folyt a kulákasszonyok szájáról- Különösen
Siposné vilte a prímet.
Egy.két nap múlva már az
zal kürtölték tele a falut, hogy
a lélek megsúgta a plébános
úrnak: „Ha a falu
imádkozik
a templomban,
lesz eső. Csak
így lesz biztos a termés, nem
a talaj munkával."
Az első imádkozásra
még
nem nagyon figyeltek a falusiak. Hanem arra már igen,
amikor másnap szakadni kez.
deit a hirtelen eső. Egy hét
sem telt bele, újra
keringtek
az
utca'apostol
kulákasszo.
nyok. Az újabb
eső-imádáson
tömve volt a templom. A könynyen félrevezethetők mind ott
szorongtak ...és „csodál: cso.
dója" — mcGint esett az eső.
Még a párttagok is csóváltál:
a fejüket. A „hát ez már hogy
lehet" kételkedő kifejezés
ott
bujkált a szemükben, szavuk-

vele buktatni a tarlónkat.
Juhász Jánosné még hozzáteszi:
— Persze
ez nem azt jelenti,
hogy
most
már semmit
se kell
tennünk.
A Párt,
a nagy
Szovjetunió
segítségével
ismét nagy győzelmet
arattunk.
Rákosi
elvtárstól
tanultuk,
hogy
a megvert
ellenség
ezerszeres áühösséggel
támad
és ml
résen
vagyunk;
Nemcsak
a kiúdliok
távoztak
lógó
orral,
hanem
a hátárjáró
papok és
apácák
is. Ezelőtt
egy héttel
még
egy körülbelül
40 papból,
apácából
tiltó csoport
járta kerékpárral
a vásárhelykutasi
határt.
Magyarázták,
hogy a géppel
magukra
haragítják
az istent, hogy istennek
tetsző
dolgot cselekszenek
akkor, amikor
meg
várják,
mlg a búsa teljesen
beérik,
mert az égi hatalmak
érlelik
azt,
s már a szentírásban
ts meg van
írva, hogy az embernek
véres
verítékével
kell megtermelni
kenyea
ret.
A kombájn
megjelenésével
aztán
most
Vásár hely kutason
fa
megdőlt
ez a bibliai
„igazság".
Saját
ízemével
láthatta
meg mindenki,
hogy
nem is annyira
az isten akarata
az
a sok veritek,
mely elhull
az aratás, cséplés
idején,
A
szocializmus
országa
a kombájn
formájában
elküldte
követét
Kutasra
is s ellenkezve a „hifigazsággal",
ISO családnak, a Petőfi
termelőcsoport
tagjainak
jövő újig veríték
nélkül
lesz
kenyere.
Még hozzá
szép
fehér,
foszlósbéla.

Két nagyjelentőségű beszéd
jelent meg közös brosúrában.
Rét
beszéd,
melyet
szeretett
vezérünk,
Rákosi
elvtárs
mondott.
Az
egyik
a magyar
sztahanovisták
országos
tanácskozásán,
a DISz alaa másik
kuló
kongresszusán
hangzott
ti.
Mindkét
beszéd
a
termelékenység
szociaásta
emelésének
döntő
kérdésével, a megpihenés
hamis
illúziójával, a kapitalista
mutt
maradványaiból
élő és visszaélő
jobboldali
szociáldemokrata
ellenség
lekilzdé.
sének
feladataival
foglalkozik.
A februári
beszéd
a
sztahanovisták, a júniusi
az ifjúság
tanácskozásán
hangzott
el. De tévedés lenne azt hinni,
hogy Rákos»
elvtárs
útmutatásai
csak a
sztahánovistáknak és az ifjúságnak
seóitak.
Mindkét beszéd
párttagságunk
százezr
reit, népünk millióit
serkenti
harcra,
azokat,
akik egész szivükkel
megértik,
hogy a kapitalista
mult
legyőzése,
a szocializmus
diadalai,
termelésben,
ideológiában
és politikában
nem csupán
az
eredmények

CSODA

felsorolásából,
tudomásulvételébe
áll, hanem
erőnk tejességét
követe-,
lö munkában
és harcban
születik.
Pártszervezeteinknek
mind a vá*
rosban,
mind falun hatalmas
felada-.
tokot
kell
megoldaniok.
Pártunk
Központi
Vezetősége
június
/-/ ha*
tározata
harci
felhívás
voR
Pár*
tunk és egész népünk
felé,
melynek
megértéséheg
és helyes
alkalmazd*
sához
Rákosi
elvtárs
két
beszéde
nagy
mértékben
hozzásegít.
Pártmunkások,
pártfunkclondriu-.
sok és népnevelők
naponkint
hasz*
nálják
fel Rákosi
elvtárs
út mid alá-,
sait. Juttassák
el ezt a füzetet a ma.
gyar
dolgozó
nép kezéhez,
hogy
párttagságunk
és az egész
dolgosá
nép újabb
erőforrást
kapjon
mim
dennapl
harcához
a klerikális
+cak*
dó, a kulákok
és a jobboldali
szo*
dáldemokratdk
ellen, hogy az osztályellenség
elleni fokozott
harcban
oldjuk
meg azokat
a
feladatokai4
amelyeket
Pártunk
elénk
tűzött„

Müveit Nép EsV'-et rendeznek Szegeden

A népmüvelésügyi
minisztérium folyóirata, a „Müvelit Nép"
egyre szélesebb
körben válik
kedveltté a dolgozók között. A
„Müveit Nép" szerkesztősége elhatározta, hogy még
közvetlenebb kapcsolatot teremt olvasóival és ezt kulturelőadások rendezésével Igyekszik élérni.
Szegeden vasárnap este 8 órai
kezdettel rendezi meg Újszegeden a „Müveit Nép Est"-et a
Ezt ismerte
fel Kutason
mindenki, szabadtéri színpadon, a Szeged
még a fekete reakció
ügynökei
is• Városi Népművelési Központ, a
az üzemi
Éppen
ezért felszedték
sátorfájukat tömegszervezetek és
és gyorsan
eliszkoltak
olyan
vidékre, ahol
nem kell
mérkőzni
egy
olyan
legyőzhetetlen
versenytárssal, mint a szovjet
kombájn.
De hiába. A hiszékeny,
becsapható
emberek száma egyre fogy, a
kombájnok
száma
pedig
egyre
szaporodik.
... Finam
súgással
„eszi" a kombájn az utolsó
falatokat
a
csoport
búzájából
Már sötét van,
kigyúltak
a gépen
a reflektorok
bevilágítva
a jobbra-balra
hajló kalászokat.
Az
éles fény
megbirkózik
sötétséga
gel, mint ahogy
a gép azzal a sötétséggel
is, amit eddig
féltékenyen
ápoltak
az emberi
lelkek
mélyén
Kutason
is a papok,
kulákok;
egyszóval:
a dolgozók
ellenségei.

«,

kulturcsoportok bevonásával. A
műsorban közreműködik a Budapesti Nemzeti Színház tagjai közül Mészáros Ági és Mádi Szabó
Gábor.
A szegediek közül a Szegedi
Kendergyár énekkara és tánccsoportja, valamint kulturcsoportja,
ezenkívül a Késárugyár kulturcsoportja, a DISz énekkara és a
rendőrzenekaf műsorszámai
teszik változatossá
az estet
A
kulturest
keretében a „Müveit
Nép" gyakorlati hasznáról Nacsa József elvtárs tart előadást,

Kitüntették a legjobb munkát végző
szegedi pedagógusokat
Népi demokráciánk figyelemmel kíséri és megbecsüli a pedagógusok munkáját- Ezt bizonyltja az is, hogy mindenütt az országban s igy Csongrád megyében is 137 kiváló munkát végző
pedagógust részesített jutalomban a dolgozó nép állama.
Szegeden a Szakszervezeti Székházban kedden délután 6 órai
kezdettel ünnepélyes keretek között adták át 44 kiválóan dolgo-

nem esett. Az
utca.apostolok
is, a hívők is
megrökönyödtek, sápítoztak. Hát ki segít
ban. 'A faluban pedig csoda, akkor, ha már az... A község
ról kezdtek beszélni. A plébá- többi lakossága, a felsülés fönián tartott „imaórákon"
be. lötti káröröm mellett, égetően
tamdt mesét terjesztették
a kíváncsi volt az okra.
Találföldeáki
csodáról. A papnak gatták: nem értette meg a léráadásul szerencséje volt. Áp- lek a beszédett Vagy nyelvrilisban,
májusban
egymást zavar állt elő.. •t
érte az eső. Meg volt a tömeg.
•
befolyás, sőt több is. Az araKapossy plébános felelt meg
tást, növényápolást
hellyel, erre a kérdésre
(no, nem
a
ícözzel ismét tudta befolyásolni híveknek,
annál
óvatosabb),
a lélekkel beszélgető Kapossy de tanulhat és tanuljon is beplébános.
lőle minden/ói. Nyissa
fel a
•
szemét ez az eset minden félMinden csuda három napig revezetett embernek.
A következőképpen
történt
tart — szokták mon t'ini. Ebfelelet.
Haza.
ben a kifejezésben már benne a kiábrándító
a megyei
utavan a csodál: hitele is A föl- jött Kapossy
deáki csoda azrmban
tovább zásból A helyettes előadta a
tartott. (A hitele azért ennek lélekkel való kudarcát. A főis annyi volt, mint
a többi- tisztelendő először csak ejsár"
nek.) Azonban egyszer mégis auit, azután sunyi szemét a
vége lett az
emberbolomáitás. falon függő barométerre vetet,
nak, a középkori esőcsinálá.s~ te, ami még akkor 's szar ez
időt
jelzett.
A letökfdkózott
nak.
kispap csak hüledezett, amiEz pedig az aratásban
tö". kor megkapta
gazdájától
a
tént. Esőre május óta nem volt felvilágosító
utasítást:
kimondottan
szükség, igy nem
— Ide figyeljen — siivttett
kellett próUára tenni a Kapos- fojtott hangon Kapossy. — A
sy val beszélgető lelket sem. jövőben, ha nem vagyok
ide.
Júniusban
azonban a forróság rtmza, tilos esőért
imádkozni.
már erősen szorongatta azokat, Maga egyetemet végzett emakik tavaly mégis
hallgattak ber, mit gondol, miért nem lett
papra, kulákra és nem végez, eső? Persze, nem veszi figyeték el a tarlóhántást és a mély- lembe a barométert. Felelőt le.
szántás helyett is csak
kar. niil hozzáfog a könyörgéshez.
molgattak. Hervadt a kukori- Nézze, ez a finom
műszer,
cájuk levele — szaladtak
a amely többet ér a mi könyör.
paphoz. Azonban Kapossy az gésünknél,
két-három
napprl
utóbbi időben állandóan
uta- előbb
megmutatja
az esőt.
zik, a megye minden
pontján Ilyenkor kell az alkalmat meg.
látható. (Biztosan
másutt
is ragadni. Különben
meglepeté.
csodákat tesz.) Egyszóval csak. sek érhetnek bennünket.
Jól
a segédlelkész volt otthon. Mit jegyezze ezt meg, tisztelendő
volt mit
tenni, neki
kellett úr!
hozzálátnia
a csodatevéshez.
Nos, hát ez volt a titka a
Csinálta, csinálta.
Azzal
fer „földeáki
csodának".
küdt, azzal kelt, de az eső az
Virágos.

zó szegedi pedagógusnak a Párt;
üdvözletét és jutalmát a harcod
nevelőmunkáért.
Az ünnepségen az úttörők fo.
gadták a pedagógusokat, majd
színes kultúrműsorral szórakoztatták a nevelőket; Ezután Win*
kelhoffer elvtárs mondott beszé.
det s megjelölte azt
az utat,
amelyet a jövő pedagógusainak
követni kell. A pedagógusok feladatairól szólva
Wlnkelhoffej
elvlárs kijelentette:
— A klerikális reakció egyre dü.
hödtebben dolgozik,
iparkodik
hosszú hónapokon át elért nevelőmunkánk eredményét
leromw
bolni, de mi fokozott éberséggel
küzdünk a reakció támadásai eilen.
— A mai kitüntetés is bizonyltja, mennyire megbecsüli a
Párt és az állam azokat a pedagógusokat, akik a marxizmusleninizmus szellemében nevelik a
rájhk bízott gyermekeket.
Az ünnepi beszéd után kiosztották a kitüntetett pedagógusoknak az okleveleket és a pénzjutalmakat, majd dr. Berky Imre
elnök a
jutalmazottak nevében
szólalt fsL
— Pedagógusainknak az a feladatuk, hogy pártszerü tanítással, pártszerü neveléssel, helyes
pedagógiai munkát végezzenek és
az
ötéves tervben
megfelelő
szakembereket és sztahanovistákat neveljünk az épülő szocialista Magyarország
számára —
mondotta.

A szerkesztőség

ÜZENI

Nóvák Ferenc elvtárs.
Beküldött tudósítását még a héten közöljük.
Barna Irma ós Széli Ferenc
ifjúmunkások.
Tudósításaikat
megkaptuk, holnapi számunkban
közöljük.
Báló Ferenc Gyárépítési NV.
Bálint István Villanytelep. E m .
mer Pál
Kelemen-doboztizem,
Győri Imre Dohánygyár, Lakatos Edit Papír- és Irodaszer Értőkésítő NV. Nagymihálv Sdndor Igazságügy.
Rácz Sándor
OKISz, Szögi József Szőrme- és
Bőrruha NV. Tóth Vera Textilkombinat.
Varga
Sándomé
OKISz kérjük Július 7-én. pénteken este fél 7-re jöjjenek be
szerkesztőségünkbe megbeszélés-
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Azzal válaszolunk az imperialisták aljas
provokációjára, hogv jobban dolgozunk
Szeged dolgozói

titlakoznak

a háborús uszítók koreai beavatkozása

Szeged dolgozói napról napra nagy együttérzéssel fiOye"
lik a koreai szabadságharcosok
győzelmeit
és mélységes
felháborodással ítélik el az amerikai imperialisták
durva tá.
madását, jogtalan beavatkozását a koreai nép belügyeibe. A
legtöbb szegedi üzemben, de a város különböző
kerületeiben
is röpgyűléseket tartottak, hogy a dolgozók
egyöntetűen
juttassák
kifejezésre
állásfoglalásukat
a koreai kérdésben.
Az Vjszegedi Ruházati NV-ben például nemcsak tiltakozásukat fejezték ki a dolgozók az amerikai imperialisták
háborús uszító politikája
ellen, hanem
a
hozzászólásokban
egyúttal ígéretet tettek arra, hogy további jó munkával, t
munkafegyelem
megszilárdításával
válaszolnak az imperialisták
támadásaira.

elten

runk. Technikánkat, kulturánkat
akarjuk fejleszteni az emberiség
szebb jövője érdekében. Az igazság mellettünk van és örök törvény, hogy az igazságnak mindig győznie kell."
A Szegedi Kenderfonógyár

kártolóosztályának
dolgozói is
közös levelükben hangoztatják,
hogy mély megvetéssel és gyűlölettel fordulnak az imperialisták
ujabb kihívó és arcátlan viselkedése ellen. A Szegedi Kenderfonógyár több dolgozója hangoz
tatja közös levelében, hogy minden becsületes magyar dolgozónak feladata a béke megvédése.
A Szegedi Kenderfonógyár
valamennyi dolgozója nevében
küldölt közös
táviratot az
üzem
hét békebizottsága
a
„Megvédjük a békót"-mozgalom Országos Tanácsának. A
távirat szövege a kővetkező:

fonógyár pártonkívüli dolgozója
például a többi között a következőket írja levelében:
„Hiába
akarnak háborút az imperialisták, hatalmasabbak náluk a Szovjetunió által vezetett béketábor
erői, amelyek lesújtanak a háborús gyujtogatókra. MegértetA szegedi Dohánygyár
jük mindenkivel, hogy nem hábokultúrtermében
megtartott rút, hanem békét akarunk, nem
rö'pgyűlésen
különösen
sok rombolni, hanem építeni
akam u n k a felajánlás hangzott
e]
ebből az alkalomból. í g v pél„A Szegedi Kender fonógy ár Nemzeti Vállalat óhoz tar.
dául Gémes Józsefné,
Veres tozó békebizottságok a legmesszebbmenőleg
elítélik az nme
Györgyné,
Halász
Jánosné
rikai imperialisták Korea ellen intézett
támadását,
amelyen
teljesítménye
5 százalékkal
keresztül is jól látják, hogy az imperialisták
mennyire a havaló fokozását vállalta. Kova.
ladásléte és a jólét elten vannak. Mi ígérjük, hoOy szeretett
lik Károjyné fokozott tisztaPártunk és vezérünk, Rákosi elvtárs irányításával
emeljük
ságot ígért meg a m u n k á n á l ,
termelékenységünket
és ezen keresztül fogjuk
bebizonyítani
őszi Béláné pedig felajánlotta,
az imperialistáknak,
hogy Magyarország
nem
rés, hanem
hogy a vágógép által levágott
bástya a béke frontján."
dohányt sajátmaga szitálja ki,
a m i annyit jelent, hogy a sziMindegek a levelek, megnyi- ahhoz a mind jobban megerőlálógéphez nem
kell
külön
latkozások mutatják a szegedi södő lánchoz, amelyet a Szov.
munkaerőt
beállítani.
Valadolgozók kiállását a béke meg- jetunió által vezetet* dolgozó
mennyi szegedi dolgozó gonvédése mellett és kapcsolódnak milliók jelentenek.
dolatát
fejezte ki V a r g a B.
Jstvánné, a D o h á n y g y á r röpgyűlésén, amikor kijelentette:
„Azzal válaszolok az imperia.
listák
aljas
provokációjára,
A Pártokta'tás Házában vasárnap ményeit irányítják és mind biztohogy jobban dolgozom és P á r .
tunkat sohasem hagyom el." igen érdekes előadásra kerül sor. A sabbá teszik a Szovjetunió vezeté-

A szegedi üzemek többi öntudatos dolgozói is minőnégi és
mennyiségi termelésük
fokozásával a k a r j á k
erősíteni a
Szovjetunió által vezetett bé.
ketábort és ezzel a koreai szabadságharcosok győzelmét is.

Hosszu'ejáratu versenyszerzcdésekkel

AZ ÖTÉVES TERV Sík ERÉÉRT
versenymozgalomban

Uj erőviszonyok a nemzetközi politikában

szegedi egyéni tanulók, alapszervezeteink
vezetőségi tagjai, esti iskoLevelek tömegei
lások, részletes, kielégítő előadásHosszan lehetne sorolni a ban ismerkedhetnek meg azokkal a
szegedi dolgozók újabb mun- most
kialakult
erőviszonyokkal,
ka felajánlásait, amelyek
m a . amelyek a nemzetkőzi politika ese-

gukbanvéve is bizonyítják
a
koreai néppel va]ó együttérzésüket és a béketábor melletti
harcos kiállásukat. Mindezekhez hozzájárulnak
azok a
megnyilatkozások, levelek
is,
amelyeket a szegedi
békebizottságok,
különböző gyárak
üzemrészei, de m a g u k a dolgozók
egyenként is eljuttatnak a Szegedi Pártbizottsághoz, vagy
a „Megvédjük
a
békét"-mozgalom Országos Tanácsához. A levélírók között
párttagok
és
pártonkívüliek
egyaránt vannak, hiszen a béke megvédésének ügye minden
dolgozó közös érdeke.
Szűcs Béla, a Szegedi Kender-

sével küzdő béketiábor harcát.
Vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel Szűcs Endre elvtárs tartja meg
előadását a Pártoktafíás
Házában;
„Uj erőviszonyok a nemzetközi politikában" címmel

A moszkvai rádió zenei műsorából
PÉNTEK, JULIUS 7.

VASÁRNAP, JULIUS 9.

Moszkva I. 18.45: Liszenko: Natalka Poltavka, dalmű. — 21: Manyevics Béke-kantáta. — 22.05: Fodor János és Petri Endre hangversenye.

Moszkva II. 16: Kolhóz-dalok.
16.30: Rachmaninov: III. zongoraverseny.

SZOMBAT, JULIUS 8.

HÉTFŐ, JULIUS 10.
Moszkva I. 22.35: Orosz dalok.—
23: Szovjet szerzők táncszvitjei.
Moszkva II. Észt kórusművek.

Moszkva I. 18.45: Szovjet szerzők dalai. — 19.30: Tarka művészKEDD, JULIUS 11.
esl.
Moszkva I.: 19.35: Moszkva, haMoszkva II. 20.15: A szovjet köz- zánk fővárosa. Zenés irodalmi est.
társaságok ifjú művészeinek hang- — 20.20: Miljutyin: Nyugtalan bolversenye. — 20.40: Operett-est.
dogság. Operett.
Moszkva 111.: 21: Szovjet opeMoszkva II.: 17.10: Szofronyickij
rettrészletek.
zongoraművész hangversenyek.

Tervfelbontással a tervfegyelem biztosítására
A Szovjetunió gyárait,
üzemeit,
bányáit, ipartelepeit és építkezéseit
szakadatlanul újabb és újabb gépekkel látják el. Igen sokat tesznek
a fárasztó munkát igénylő műveletek gépesítésére.
A szocialista munkaverseny élenjárói, a sztahanovisták példáját adják annak, hogy miképen lehet elsajátítani az új technikát. A sztahanovisták, akiket a szovjet hazafiság
lelkesítő érzése veze'c, fáradhatatlanul tökéletesítik
munkamódszerüket, észszerűsítik a termelést és a
munkatermelékenység további emelésének újabb és újabb lehetőségeit
tárják fel.
Ha i'it-ott mégis akadnak
olyan
munkaterületek, ahol a munkások
lemaradnak a teljesftésben, ennek
leggyakrabban és legfőképpen az az
nka, hogy egyes helyeken nem kellőképpen gondolják át a munka és
a termelés megszervezését.
Ma már nem elegendő, hogy a
műhely tervfelbontó irodája a tervet csak a műhelyrészlegckig bontsa fel. A Szovjetunió ön'iudatos dolgozói ma már megkövetelik, hogy
a munkás megkapja
a szerszámgépre vonatkozó évi tervét
Éneikül beszélni sem lehet a heti,
vagy még kevésbbé a napi munkafeladatra vonatkozó adatok helyességéről.
A helyes tervezés szolgálja annak
az egyéni szocialista kötelezettségnek a konkretizálását, amelyet az
egyes munkások
magukra
vállalnak. 'A'z a szabványos kitétel, amely
korábban
valamennyi
szocialista

kötelezettségben szerepelt: „A munkanormát 120 (130—140, stb) százalékban fogom teljesíteni" ma már
csak a múlt emlékeként él. Ennek
helyébe a vállalás más formája lépett. Fjodorova esztergályosnő például így tette meg szocialista munkafelajánlását: „Kötelezem magam,
hogy havonként 320 anódot munkálok megl"
Honnan ered ez a 320-as szám ?
Fjodorova esztergapadjának havi
240 anód megmunkálását
kitevő
tervet adtak. Ennek a számnak a
megállapításánál abból indultak ki,
hogy normáját már eddig is 70 százalékkal túlhaladta, a megelőző hónapban 240 anódot munkált meg,
ezért erre a hónapra is ennyit irányoztak elő neki. Ezt a tervet napokra osztották fel. Fjodorova utánaszámolt lehetőségeinek, meggyőződött arról, hogy naponként nem
10, hanem 13—14 anódot is meg
tud munkálni.
Amikor köteleze'itséget vállalt, nem az általa
már
messze túlhaladott normából indult
indult ki, hanem abból az operatív
munkafeladatból, amelyet az üzemi
adminisztráció, munkájának tényleges termelékenységéből
kiindulva
számított ki a részére.
De nem érdektelen
megemlíteni
azt a tényt sem, hogy azokban a
műhelyekben, ahol a tervet a munkahelyig bontják fel, a munkás, aki

eddig j ros+ól n e veszítsék el kapcsolatain
kat az eleven élettel. Ugyanakkor
azonban a z-t is megmondotta: ,.//<*

eredmények
megszilárdítása
elért
és állandósítása
érdekében
fel kell
számolni
a verseny
kavnpányszerüSégét.. • A szocializmust
épitő
népi
demokráciánkban
a verseny
nem
kampány,
hanem a termelés,
a termelékenység
és ezzel
az
életszínvonal emelésének,
az
előrehaladás,
nak állandó
eszköze,
a
szocializmus
építésének
kommunista
módszere".
így szögezete le a feladatokat a
Párt januári határozata. Ennek a
határozatnak felmérhetetlen
jelentőségét felismerve üzemeink haladéktalanul hozáfogtak, hogy a határozat értelmében rögzítsék, állandósítsák a versenyt. így történt e z
itt, a szegedi üzemekben is. Meg
kell azonban mondani azt, hogy
egyes üzemekben ugyanakkor, amikor a verseny
kampányszerüsége
ellen küzdöttek, kampánynak vették a kampányszerűség elleni küzdelmet is. Történt pillanatnyi fellángolás, egy-egy nagy akciónál
komoly felajánlások, de igen kevés
történt ánnak érdekében, hogy rögzítsék a versenyben elért eredményeket.

szükséges tudást saját képességének
színvonalával, saját
gyakorlatával.
S ha erejének mérlegelése alapján
úgy találja, hogy ez nem elegendő
a feladat elvégzéséhez, nekifeszül,
igyekszik szakképzettségének színvonalát arra a szintre emelni, amelyet a termelés megkövetel tőle.
De mindezen túl, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a szovjet
ipari technika jelenlegi magas színvonala megköveteli a termelés valamennyi láncszemének rendszeres és
ütemes munkáját. Nem kell más,
csak hogy valamelyik munkaterületen zavar álljon be a szokott ütemben, s az okvetlenül visszatükröződik valamennyi műhely
munkájában. Egyetlen
ember
lemaradása
hatással lehet
az egész kollektíva eredményeire.

Ezért van szükség arra, hogy olyan
viszonyokat
teremtsünk,
amelyek
kivétel nélkül minden munkás számára lehetővé teszik a nagytermelékenységű sztahanovista munkát.
A pontos tervfelbontás és a munkanormák megállapítása
nélkülözhetetlenül fontos a
tervfegyelem
biztosítására. S ezt nemcsak globálisan, hanem egészen le a munka
padokig, pontosan meg kell állapítani, hogy így valamennyi munkás
számára lehetővé tegyük, képessé,
egv hónapra elére kapia meg
az általa elvégzendő munkák jegy- geinek és szakmai tudásának legzékét,
egybeveti az elvégzéséhez tökéletesebb kihasználását.

meg van adva
a helyes
politikai
vonal, minden
a szervezeti
vaunkétól függ, többek között
magának
á
politikai
vonalnak
a sorsa is."
Tehát a ló másik oldalán esnek
le azok, ak'k a munkaversenyt „óvják az íróasztaltól" s úgy vannak
vele, hogy csak a felvilágosító mun.
ka a fontos. A verseny helyes adminisztrációja, kiértékelése, ellen-!
őrzése és a jőlvégzctt felvilágosító
munka elválaszthatatlanok egymás-:
tói. Persze, amikor erről beszélünk,
azt is meg kell mondanunk, hogy
rendszerint
azokon
a
helyeken
„fáznak" a versennyel kapcsolatos
adminisztrációs munkáktól, ahol a
felvilágosító munka is gyenge lá-.
bon áll.

Ismét a Párf sietett az üzemek
segítségére, amikor a verseny kampányszerűségének kiküszöbölése ér
dekében
igen
hathatós fegyvert
adott; a hosszúlejáratú
versenyszerződések formájában. Ez a fegyver, ez a szerszám igen alkalmas
arra, hogy szilárd szervezeti alapot
adjunk dolgozóink lelkes munkájának, annak a lelkes munkának,
melynek az a célja, hogy
minél
előbb felépüljön a
szocializmus.
Szegedi és állíthatjuk, megyei viszonylatban is az a helyzet, hogy
nem mindenütt használják fel
jól
ezt a szerszámot, melyet
a Párt
kezükbe adott.
Például a Magyar Kender dolgozóinak
csak elenyésző százaléka
kötött eddig hosszúlejáratú
versenyszerződést, holott éppen ebben
az üzemiben bizonyították be ismételten és ismételten
a dolgozók,
hogy a szocializmus építése élvonalában akarnak járni .A Közvágóhídnál épiilö. hűtőház építkezéseit az
orosházi Magasépítő NV végzi. Rt
még egyetlen hosszúlejáratú verseny
szerződést sem kötöttek. Egyik oka
ennek az, hogy nincs helyi
pártszervezet és üzemi bizottság, a másik pedig az, hogy egészen tegnap
délig nem kapták meg a hosszúlejáratú
verseny szerződéseket. Hasonló a helyzet a Gyárépítő NV lóversenytől építkezésénél is. Itt a
dolgozók körülbelül 28 százalékban
megkötötték a versenyszerződéseket, de nem helyesen. Egy-egy irkalapon, vagy papíron rögzítették
vállalásaikalt, amiket a vállalatvezetőség annak ellenére, hogy már
megérkeztek a hivatalos nyomtatványok még a mai napig sem vezetett át, nem vett nyilvántartásba.
Emellett az üzem vezetősége
nem
támogatja a pártszervezetet abban
a törekvésben, hogy jó felvilágosító munkával még tovább növeljék
az eddig elért eredményeket. A
Gyufagyárban szintén jól halad a
versenyszerzödések megkötése, de
súlyos hibák mutatkoznak a
verseny adminisztrációja körül. Általában a versenyszerzödések helyes
kezelése, nyilvántartása körül mutatkoznak bajok. Nem ritkán halloni olyan hangokat is, hogy „Elvtársak! A munkaverseny nem íróasztal kérdése" Ez így is van. hiszen Sztálin elvtárs megmondotta:
„A szocialista
munkaverseny
nem
irodai ügy" — és figyelmeztette a
kommunistákat arra, hogy a papí-

Ugyanakkor, amikor
klhangsú.
lyozzuk a hosszúlejáratú versenyt
szerződésekkel kapcsolatos
admi*
nisztrációs ténykedések fontosságát,
korántsem akarjuk
azt mondani,
hogy a hosszúlejáratú
verseny-,
szerződések kérdése adminisztrációs
kérdés. Nem arról van szó, hogy,
megkössük
a
versenyszerzödést,
szépen kartotékozzuk, kimutatásom
kat készítsünk róla és aztán az egé-.
szet elsüllyesszük az irattárba. EL
lenben arról van szó, hogy állán-,
dóan forgassuk ezt a fegyvert, á L
landóan hozzuk kapcsolatba az ele*
ven élettel, tervteljesítéssel, a mi-s
nőség fokozásával, a tisztasággal,
a békéért folyó harccal. A hosszú.,
lejáratú versenyszerződések legye*
nek azok a „transzmissziós szíjak",
melyek állandóan összekötik a doL
gozókat a konkrét feladatokkal és
mozgósítják őket új eredmények el.
érésére.
Semmit sem tettünk a verseny,
szerződések megkötésével, ha ezek
a versenyszerzödések papíros-kimutatások maradnak, ha a dolgozókat
szívós felvilágosító munkával nem
mozgósítjuk állandóan a verseny,
szerződésben
vállalt kötelességek
teljesítésére. Nem szabad most a n .
nak megtörténni, ami eddig
sok'
szegedi üzemben megtörtént, öszszeszámolták a versenyszerződése,
ket és elkészítették
a kimutatást.
Ez a kimutatás hosszú időn
ke.
resztül eleven dokumentuma volt 3
versenyszellemnekAki
egyszer
versenyszerződést kötött,
az örökös versenyző maradt, még akkott
is, ha időközben abbahagyta a versenyt.
Ennek most a hosszúlejáratú versenyszerződéseknél
nem
szabad
megismétlődni.
Az üzemi háromszög feladata az, hogy áüondóan ellenőrizze a versenyzők teljesítéseit,
összehasonlítsa a versenyszerződésekben rögzített vállalásokkal. Csak
így vállhatnak a hosszúlejáratú ver.
senyszerzödések a szocializmus építésének lendítöivé.
Ne tévesszük el szem elől egy
pillanatra sem Rákosi elvtárs
út_
mutatását: „A legszélesebben
eUcrjedhAő
és szinte minden
munkásra
alkalmazható
versenyforma
az egyé•
ni verseny!"
Ha az egyéni versenyből kiküszöböljük
az ismételten
megmutatkozó kampányszerűséget,
ha ennek érdekében jól forgatjuk a
hosszúlejáratú versenyszerzödések
jelentette fegyvert, akkor elmondhatjuk, jó munkát végeztünk, ismét
egy hatalmas lépéssel vittük előre
a szocializmus építése ügyét,
Jelentősen előremozdítottuk az
ötéves terv sikerét.

Jülius 10-ig lehet csatlakozni
a Szegedi Paprikabeváltó Állami Telepének
újítási versenykihívásához
Június 15-én indította el a Szegedi Paprikabeváltó Állami
Telep
azt a versenymozgalmat,
melyben
újítási versenyre hívta ki Szeged
város valamennyi üzemét. A Paprikabeváltó versenykihívásának
széles visszhangja támad't a szegedi
üzemek között. Az üzemek egymásután jelentették be, hogy az újtási
versenyt elfogadják és amennyiben
lehetséges, saját üzemükben is konkretizálják a versenykihívás pont-

jait. Annak ellenére, hogy a szegedi
üzemek nagyrésze csatlakozott
a
versenyhez, még mindig vannak olyan
üzemek, amelyek nem fogadták el a
Paprikabeváltó újítási
versenykihí.
vásál. Az újítási versenyhez július
10-ig lehet csatlakozni. Azok az üze.
mek. melyek még nem fogadták el
a versenykihívást, használjanak
ki
minden időt arra, hogy a dolgozókkal ismertessék a mozgalom jelen*
tőségét.
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ÉS Ml TÖRTÉNIK?

TÖRTÉNT

IDŐ JÁRÁSJELENTÉS;
Mérsé*
P á r t h i r e h
kelt északnyugati,
északi,
később
északkeletre forduló szél.
Változó
íelhózet, ma kevés, holnap több heKAvetkezO helyeken
tartunk ellyen záporeső, zivatar. A hőség kis- méleti pártnapot:
Csütörtökön: Város délután 6 óra.
fié mérséklődik.
Postások délután 6 óra. Pick szaVÍZÁLLÁSJELENTÉS;
A Tisza lámigyár, Orion bőrgyár délután fél
igen alacsony
vízállással
Husztig 4. Lemezgyár, Jutafonó fél 3 óra.
árad, lejjebb apad. A Tisza vizének Konzervgyár, Villamosvasút 3 óra.
hőmérséklete Szegednél
27.6
(ok. .Szegedi kender negyed 3 Magyar
Kender negyed 3.
Dohánygyár
5
Mai vízállások: Tiszabecs 99 cm (5
óra. Gázgyár fél 5. Textilkombinát
százalék), Vásárosnamény 169 (3), negyed 3. DÉMA cipőgyár fél
3.
Tokaj 120 (6), Tiszafüred —146 (61, Szegedi cipőgyár negyed 5.
GyárSzolnok —170 (7), Csongrád 250 (7), építő NV. negyed 5 Lippai, KotróSzeged —173 (7). A Maros Makó- telep negyed 5 Gyufagyár negyed
5. Köztisztasági telep negyed 4. Ernál —28 (5).
dőigazgatóság, Mozik negyed 5 óra.
NAPIREND
Ládagyár negyed 5. MÁV Igazgatóság fél 4. MÉMOSz A/11, negyed
IVIOZ1
5. Lóversenytéri építkezés
negyed
Belvárosi (fél 7, fél 9 ) ; J ó re- 3. Egyetem 6 óra. MÁV. Alsóvárosi kultúrház fél 5.
ménység.
Korzó (6, 8): Viborgi városrész.
Pénteken: Börtön délután 6 óra.
F á k l y a ; Nyári szünet.
Felhívás
a falujárólelelös
elvtárművészet
sakhoz!
6-án, csütörtökön délután 6
10. szám
Szombaton, július
8-án este 8 órakor a Sztálin-sétány
órai kezdettel az ujszegedi szabad- alatt értekezletet íartunk. Kérjük a
elvtársak
pontos
téri színpadon a Muzsika NV hang- falujárófelelős
versenye Gyurkovics Mária és Ud- megjelenését.
Agitációs
osztály.
vardi Tibor, az Operaház tagjainak
vendégszereplésével.

NEVELÉS
A
Magyar-Szovjet
Társaság
székházában szombaton este 6 órai
kezdettel Égető Lajos: a „Szovjet
irodalom a békéért"
címmel
tart
előadást.
•
Egyetemi könyvtár hétfőtől péntekig reggel 8-tól d. u. fél 5-ig, szombaton 8-tól fél 2-ig van
nyitva.
Könyvkölcsönzés délelőtt 8 órától 1
óráig.
A Somogyi könyvtár délelőtt 9-től
délután 2-ig nyitva,
•
A MUZEUM
ünnepnapokon
hétköznapokoo

nyitva vasárnap és
9 órától
13 ó r á i g
9 órától 14 óráig.
*

A Tiszántúli Cirkusz NV
este 8 órakor tart előadást.

Julius

minden

1-tó'i 7-ig szolgálatos

Franki József: S^-nt Györgytér 6. Telefon 35—10. Megváltó
Gyógyszertár N V : Klauzál-tér 9.
Telefon 35—63. Surjányi József:
Kossuth Lajos-sugárut 31. Telefon 34—30

M

SZT-HlREK

Felhívás az üzemi agitációs feMős elvtársakhoz.
7-én, pénteken délután 6 órakor
Sztálin-sétány 10. szám
alatt,
földszinti teremben értekezletet
tartunk. Pontos megjelenést kérünk.
Agitációs osztály
Pénteken, 7-én délután 5 órakor a Kálvin-téren
összevont
üzemi négyszögértekezletet tartnnk. A belépés a meghivó és a
párttagsági könyv felmutatásával
történik. Pontos megjelenést kérünk.
Ipari-termelési osztály

Szakszervezeti

hirek

Az élelmezési
szakszervezel
tagjai az elmaradt tagdijakat július 10-ig rendezzék, mert havi
tagsági dij fizetésére térnek át.
Az Orvos Egészségügyi Szakszer/ezet városi csoportja julius
7-én 8 órakor a Szakszervezeti
Székházban taggyűlést tart.
Az Orvosegészségüsryi Szakszervezet városi csoportja julius
7-én 8 órakor a
Szakszervezeti
Székházban taggyűlést tart
Háztartási alkalmazottak szakszervezete julius 6-án délután 6
órai kezdettel a Szakszervezeti
Székházban
természettudományi
előadást tart.

Rókus I. MSzT alapszervezet
csütörtökön este értekezletet tar;,
Kossuth Lajos-sugárut 2. szám
alatt,
melyre minden dolgozót
x G Y Á S Z H Í R . Fábián Lázár cimeghiv a vezetőség.
pőkereskedő folyó hó 4-én elhunyt.
Temetése július 6-án délután 5 órakor lesz a rókusi temetőben.
Gyászoló családja.

DISZ-HÍREK
IFI-NAPOK:
Csütörtök: Fodor-telep 8 óra,
Sajtos György; Alsóváros fél 8,
Angeló István, Kecsk-s-telep 8
óra"; Rókus 7 óra, Dósa János;
Petőfi-telep I. fél 8, Szétt Erzsébet; 'Petőfi-telep II. 8 óra, Gál
Anna; Móraváros fél 8. ifj. Mózes Illés; Szöreg 8, Nakits János, Felsőváros 7,
Répási Ferenc, Belváros 8, Leipniker Péter;
Újszeged 8. Lázár Eva;
Schönhercz Zoltán fél 8, Szerdahelyi Hugó; Téglagyár 6, Márki
Júlia.
DÉLMAGYAROBSZAG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
I F J . KOMÓCSIN MIHÁLY.
Szerkesztő:
RÓOAY PÁL.
Szerkesztőség: Szeged, Jókal-n. 4.
Telefon: 35 .15 és 30 03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este R tói: 14-.18
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-n. 6.
Telefon: 31-18. ás 35-00
JVz x-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Délmagyarország Nyomda
Szeged.

NV.

Felelős vezető: Priskin Sándor
H
1
4„,P o?ba"n US

x KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ez.

rokonok ismerősök, jóbarátoknak és
a Községi Kertészet
NV dolgozóinak, akik férjem; Domonkos József
uton mondunk köszönetet mindazon
temetésén
részvételükkel és virágadományukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család.
x HALÁLOZÁS.
Tudatjuk, hogy
özv. Ámbitus Kovács Józsefné folyó hó 4-én elhunyt. Temetése 6án 5 órakor, n Belvárosi-temetőben.
Gyászoló család.

Munkaerő tar*^'ékob hivatalának
hirei
Felhívjuk az ötnél több munkavállalót foglalkoztató gyárak, üzemek, pénzügyi és kereskedelmi vállalatok figyelmét,
hogy a munkakönyvekre
igénylésüket a Munkaerötartalckok
Hivatala,
Budapest,
József Attila-utca 8. szám alatt haladéktalanul adják be.
Ezzel egyidejűleg a Munkaerőtartalékok Hivatalának. Szeged, Marxtér 20., az alábbi adatokat küldjék
be: Cím, létszám, vezető neve.
Keresünk
vidéki
alkalmazásra
vasútépítéshez segédmunkásokat és
kubikosokat. Jelentkezés; Marx-tér
20. szám alatt.

számológépet veszünk

alföldi Sajt ós Vajtermefö NV Szeged, Párisi-körut 16. sz.
M I

ESTE

8.

A szegedi Késárugyár NV dolgozói elsőnek tették le
az MHK-próbákat
Közel egy hónap ájl a dolgozók rendelkezésére, hogy az
M H K első időszakának próbáit teljesítsék. Éppen
ezért
komoly m u n k á t kell
végezni
valamennyi üzem sportfelelősének, hogy július 31-ig vala
mennyi
dolgozó lepróbázzon.
Több üzemben még az edzések
sem fejeződtek be, ugyanakkor a Szegedi Késáru gyár N V
dolgozói m á r százszázalékban
elvégezték a próbázásokat is.
Feltehetjük a kérdést: hogyan
lehetséges ezt
A választ kérdésünkre Rátfai Pál elvtárs, a K é s á r u g y á r
N V sportfelelőse a d j a
meg.
Elmondotta, hogy m i n d a termelés, m i n d a sportmozgalom
toj én elengedhetetlenül szük-

eredményt ért el A p r ó
sóges a tervszerűség. Éppen kedő
ezért az edzések és próbázá- J e n ő és R á t v a i P á l is. Erednemcsak az M H K
sok időpontjait úgy állapítot- ményeik
ták meg, hogy azok ne zavar- terén kiválóak. Élenjárnak a
j á k a dolgozók m u n k á j á t
és termelésben is. 170 .illetve 180
teljesítményükké'.
másirányú
elfoglaltságait. százalékos
Egyszerű volt ez a megoldás, A nők közül K o r o m K a t ó és
de a beosztások megszervezé- K r a j c á r Irén értek el kimaséhez
lelkiismeretes,
portos gasló eredményeket. Elmondmunka kelleü Táján ez h i á n y , hatjuk tehát, hogy a Késáru
zik néhány üzem sportvezető- N V dolgozóinak nagyrésze az
mozgalmon
keresztül
jénél. Ehhez az országos vi- M H K
a sportot.
H
szonylatban is kiváló
ered- megkedvelte
A
mény eléréséhez nagymérték- gyan sikerült ezt elérni?
ben h o z z á j á i u l t a Késáru N v ' válasz rövid: J ó szervezéssel
üzemi bizottsága is. A dolgo- és j ó felvilágosító m u n k á v a l .
zók minden felszerelést minA K é s á r u g y á r N V dolgozói
dig idejében
megkaptak. A z megígérték, hogy
ősszel is
eredmény nem is maradhatott örömmel keresik m a j d fel a
ej. A dolgozók mintegy 40 azá- sporttelepet
és
igyekeznek,
zaléka megszerezte az arany- hogy minél h a m a r a b b és a tőit, kozatot, a többiek pedig az lük telhető legjobb eredményezüstöt. Emellett természetesen nyel tegyenek eleget az M H K
MNDSZHIREK
voltak kiemelkedő eredmények mozgalomban vállalt
köteleis M a g a az üb. elnök, Mohai zettségüknek, mert jól t u d j á k ,
MNDSz szervezőik részére pén- E n d r e elvtárs, azonkívül Botcz hogy a sport — a szórakozáteken délután 5 órakor értekez- Lajos jártak elől ezen a téren son k í v ü l — n a g y segítséget
letet tartunk.
j ó példával. Hasonló kiemel- jelent m u n k á j u k b a n is.
Nőnap csütörtökön délután 6
Két uj ifjúsági szovjet csúcs
órakor
Kossuth
Zsuzsanna,
Szendrei Júlia Felsőváros, RókuLeningrád atlétikai bajnokságáért folyó
versenyben, amelysi és Belvárosi I. csoportban.
ben 900 sportoló vett részt, két uj ifjúsági csúcs született. KuzTaggyűlés csütörtökön 7 óra- ry e cov az öttusában 2917 pontot szerzett, Durinyin pedig 3 mékor Alsóvárosi, 8 órakor Petőfi- ter 69 cm-ert ugrott ruddaL
telep H. csoportban.
FJIhivás a textilipari dolgozókhoz
A szegedi és
ujszegedi kendergyárban, a textil'kombnátba'
és a jutafonóban dolgozók
részére rendkívül kedvező alkalom
nyilik a közeljövőben, hogy pótolják tanulmányaikat, melyet a
mult rendszer bűnös iskolapolitikája miatt' nem tehettek meg és
ezáltal az ötéves terv
képzett
ipari középkádereivé legyenek.
A minisztérium Szeged textiliparára való tek!m tettel hozzájárult, hogy a Kálvária-téri Gépipari Gimnázium dolgozó tagozatának keretében külön textil-tagozat nyiljék,
melyen a textiliparban foglalkoztatott dolgozók
teljesen ingyen a négy
gimnázium elvégzése után
érettségit
szerezhessenek. Annál is inkább,
nagyjelentőségű ez a tény, mert
tex.ffipari
gimnázium nemcsak
Szegeden, de a környéken sincs.
A Szegeden feláll itásra kerülő
textilipari gimnázium a rendes
korúak
számára is csak az ötéves terv végén nyűik meg, mikorra a most beiratkozott
dolgozók végeznek.

Végetért a röplabdabajnokság
A szegedi
röplabdabajnokság küzdelme végetért. A férfi
•lső osztályban a
Főiskolai
J I S z végzett az első helyen,
a Postás és az S z S z M T E előtt.
A nők között: 1. Főiskolai
D I S z . 2. M É M O S z . 3. Postás.
A férfi másodosztályú csoport
győztesei: Honvéd S E , Pedagógiai Főiskola, Sándorfalva,
M É M O S z . Női másodosztályú
bajnokok:
Erzsébet.gimnázin m és Postás I I .
Egyesül a Teherfuvar és az Előre
A két közlekedési sportegyesület: a Teherfuvar és az
Előre a közeljövőben m o n d j a
ki egyesülését. A
közgyűlés
előzetes munkálatai m á r folynak és a két egyesület sportolói m á r edzéseiket is közösen
tartják,
A
két
élvonalbeli
sportegyesület
egyesülése
a

BELVÁROSI

MOZI

===== T E L E F O N : 40.25
Julius 9-ig, vasárnapig I

=

As első h o l l a n d tengerészlllin

l ó reménység
K O R Z O
• i r,

M O Z I

T E L E F O N : 33-44 = = =
Julius 7-ig, péntekig !
Szovjet

Viborgi

film!

városrész

Széchenyi pft KLYD filmszínház
T E L E F O N : 34-77 =====

N v á r i s?ürtet
Előadások kezdete a Belvárosi Moziban: hétköznap fél 7
és fél 9 órakor, vasárnap és
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 9
órakor.
Előadások kezdete « Korzó
Moziban: hétköznap
6
és 8
órakor, vasárnap és ünnepnap
4, 6 és 8 órakor.
Pénztárnyitás délelőtt 11—12ig, délután egy órával
az előadás kezdete előtt.

T A R K A - E S T a Hungáriában

Alkotmányunk biztosítja
minden dolgozónak
a sportoláshoz való jogát.
S P O R T O L J !

flz itfHK-sporfmozgalom
minden lehetőséget megad
a snnrtoláshoz,

A P R O H I R D E T E S
| _FOGLALKOZÁS
MINDENES

bejárónőt

felveszek

A dolgozók textilipari gimná- azonnalra Szentháromság-u. 17 sz.
2532
z'umába jelentkezhet minden 17
évet betöltött dolgozó. Jelentke1
ADÁS-VÉTEL
I
zési határidő: julius 15. — Minden felvilágosítás': megad a Gép K E R É K P Á R , írógép javítása szakszerűen Rádió OKA utalványra, keipari G'mnázium
igazgatósága,
K á l v á r i a - t é r 5-b. T e l e f o n : 31-91.
U g y a n o t t j e l e n t k e z n i lehet a dolg o z ó k gép- és v i t l a m o s i p a r i tag o z a t á r a is a f e n t i ideiig,

közlekedési dolgozók sporttá,
nak ú j a b b erősödését jelenti.
Függő-nap a lengyelországi
sakkversenyen
Kedden a függő-játszmákat bo.
nyolitották
le a lengyelországi
sakkversenyen. A Barcza—Kő.
berl játszma döntetlenül végződött. A verseny állása: 1. Keress
9 5 pont, 2. Barcza 9 pont, 3—4,
Szabó és Tajmanov 8.5 pont, 5—
6—7. Averbah, Geller és Kottnauer 7.5 ponttal.

rékpárgumik, alkatrészek kaphatók
Kelemennél, Kelemen u. 11. sz.
1343
EGY prima állapotban levő kombinált szoba eladó. Cím a kiadóban.
2590
EL'A'DÓ használt tégla. Partizán.utca 10 szám.
2591
KÉTAJTÓS jégszekrény eladó.
Érdeklődni Madách-u. 8 sz. II. em. 9,
este 7—8-ig.
2587
NÖI ballon, leány tornanadrág, rágombolható fehér
blúzzal
eladó.
Nagy Jenő-u. 1 sz. I. em. 1.
2588
VENTILLÁTOR 110 volt,
főzőlap
110 és 220 volt hangerősítő 20 w.
hangszórókkal eladók.
Szent
Fe_
renc-u. 22 sz.
2584
KEVESET használt férfi Csepel kerékpárt elcserélnék női ugyanilyenért. Pacsirta-utca 30 szám.
2573
1500 darab használt tégla
és épü_
letfa eladó. Csaba-utca 58 sz. 2574
OLCSÓN eladó különféle házi bútor szép ebédlő
kredenc,
pohárszékkel, csiszolt tükörrel Szent István-tér 15 sz.
(Terményüzlet, sarok) hétköznap délelőtt 9—11-ig.
2575
HÁZI bútorok, szekrények,
ágyak
stb. eladó. Dajcsy-Zs—u 15 sz. 1.
cm. 4.
'
2577
VENTILLÁTOR 110-es,
mángorló,
nagy dézsa eladó. Párisi.körút 4.
2578
TÁVOL-utca 1/b. számú háznak fele része, beköltözéssel sürgősen eladó.
2550

I

MAKÓI erőstúró legolcsóbb, legtáplúlóbb 2.70 forint. 'Aradi-utca 5 sz.
Viszonteladóknak árkedvezmény.
A BELGYÓGYÁSZATI klinika 2 kilós nyulakat vesz.
2541
LEGSZEBB bizsutériák
legolcsóbban, márkás
sport
és
munkás
bronzszobrok
nagy
választékban
Szeleiné, Kelemen.utca 7. szám.

0

ÍAKáS

BELVAUUSi 2 szobás lakás költségmegtérítéssel átadó. „Autó" jelige
2593
30'éves dolgozó férfi független középkorú nőnél albérleti lakást keres „Házasság lehetséges" jeligére.
2585
BELVÁROSBAN összkomfortos két.
szobás lakásom
esetleg bútorral
költségmegtérítéssel átadom. „Azonnal" jeligére.
2572
BÚTOROZOTT
szobát
keresek.
Ajánlatokat kérem
„Ny. főtisztviselő" jeligére.
2576
BÚTOROZOTT kis szoba, albérletbe
szolidabb, magányos nőnek kiadó. „1950" jeligére.
2580
KÖLTSÉGMEGTÉRITÉSSEL
szoba,
konyhás, speizos
lakást
keresek
sürgősen a Belvárosban. Cím: Kiss
László laboráns Idegklinikán. 2581
1
KÜLÖNFÉLÉK
>
ELVESZETT kedden este egy fekete zscbtárca Hoffmann László névre szóló piros könyvvel és iratokkal. Becsületes
megtaláló
jutalom
ellenében adja le a
Délmagyarország kiadóhivatalában.
2592
TALÁLTAK
egy vasúti
arcképes
igazolvánnyal női
táskát
Sztálinkörút és a Dugonics-tér
sarkán.
Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban.
I
OKTATÁS
I
MAJOR gyorsíró iskola július hetedikén nagy tanfolyamot nyit. Behatások Bocskay-u. 4.

A VIGADÓBAN O Z Í l O C L l l l
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a Nemzeti Színház művésze énekel.

Aaiobnssjáral éjiéiig.

Belépődíj nincs

I

