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Fokozott munkát
iermelőcsoporijaink fejlesztéséhe?
Termelőszövetkezeti mozgalmunk
piost újabb jelentős állomásához
érekezett a nyári munkálatok és az
őszi munkák megindulása előtt
Csongrád megye termelőcsoportjaijpak eredményei is a gyakorlatban
győzik meg az egyénileg dolgozó
parasztságot a szövetkezeti
gaz.
dálkodás fölényéről "h előnyeiről.
Gondoljunk csak a többi között a
szegedi Táncsics, a gyálai Szabadságharcos,
vagy a sövényházi
Szántó Kovács termelőcsoport
13
mázsás búzatermésére. De ott áll
előttünk a csongrádi Petőfi és a
kiskirálysági Ifjú Gárda termelőcsoport példája is. Ezekben kihasz.
nálták a nagyüzemi gazdálkodás le.
hetőségeit és bolgárkertészkedéssel
három
termést is betakarítanak
Ugyanarról a földterületről ebben
az esztendőben. A csongrádi Petőfi
csoport mar eddig több mint 50
ezer,
a kiskirálysági Ifjú Gárda
pedig 25 ezer forint értékű konyhakerti növényt termelt.
Mindezek az eredmények mind
több és több dolgozó parasztot
győznek meg Csongrád megyében
is a termelőszövetkezeti gazdálkodás előnyéről, a kisparaszti
gazdálkodással szemben. Ezzel magyarázható, hogy minden nap többen
és többén jelentkeznek belépésre a
meglévő csoportoknál, de
mind
több azoknak a száma is, akik ríj
csoportot akarnak alakítani. Ennek a növekvő érdeklődésnek jelentőségét az országban a túrkevei
Vörös Csillag termelöcsoport tagjai
ismerték fel elsőnek, és ezért hozzásegítettek
az új belépők csoportjának megalakításához. Ez
a
kezdeményezés Csongrád megyében
is követőkre talált, és sorra alakulnak az új belépők csoportjai,
azzal a szándékkal, hogy amint a
termést- betakarítják, azonnal belépnek " a szövetkezeti csoportba,
vagy önálló szövetkezetekbe. Eddig
már az új belépőknek 72 csoportja
alakult, ami azt jelenti, hogy 6S1
család jelentkezett felvételre meglévő termelöcsoportjainknál.
Dolgozó parasztságunk érdeklődése a termelőszövetkezeti mozgalom iránt nemcsak azokban a községekben tapasztalható, ahol már
eddig is működött termelőszövetkezet. Az ilyen helyeken előkészítő
bizottságok alakulnak, amelyek »z
tíj csoportok alakítását készítik elő.
Csongrád megyében eddig összesen 19 előkészítő bizottság működik és mintegy 122 család jelentette be 264 családtaggal már eddig,
hogy új csoportot akarnak alakítani- Ezek a számok is azt mutatják,
hogy Csongrád megyében az ország többi részéhez hasonlóan megnőtt az érdeklődés a termelőszövetkezeti mozgalom iránt.
Igen nagy hiba azonban,
hogy
termelőszövetkezeti csoportjaink, a
járási mezőgazdasági osztályok, de
elsősorban a pártszervezetek, járási és városi pártbizottságok,
sőt
maga a megyebizottság szövetkezeti osztálya sem ismerte fel eléggé dolgozó parasztságunknak a szövezetkezeM mozgalom iránt megnyilvánuló érdeklődésének jelentőségét. Ezért nem alakultak
meg
olyan nagy számmal az új belépők
csoportjai és az előkészítő bizottságok Csongrád megyében,
mint
amilyen nagy maga a megmutatkozó érdeklődés. Ehhez hasonlóan
nem ismerték fel helyesen az új belépők csoportjának és az előkészítő
bizottságoknak
jelentőségét
sem.
Téves nézetek, helytelen szervezési
formák is alakultak ki, amikor a
szervezéshez, a dolgozó parasztok
kezdeményezésének
felkarolásához
hozzáfogtak.
Káros és kényelmes
álláspont alakult ki néhol, és azt
hitték, hogy minden támogatás nélkül maguktól mennek a dolgok. A
Csongrádi Városi Pártbizotság titkára például, amikor egyes szervezési kérdések tisztázásáért hozzáfordultak, azt válaszolta, hogy ez
jiem a Párt, hanem a járási MEZOSz feladata. Nemcsak elutasítot-
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ta a hozzáfodulókat, hanem még a
vezetőségi ülésen sem tűzték ezt a
fontos kérdést napirendre és egyáltalán nem tárgyalták meg, holott
erre külön felhívta a figyelmet a
Megyebizottság. Ennek a mulasztásnak következtében a csongrádi
járás maradt el legjobban a szervezés terén 3 eddig Csongrádon
mindössze egy, a csongrádi járásban pedig összesen két előkészítő
bizottság alakult.
Általános hibaként
mutatkozott
meg, hogy az előkészítő bizottságokat összekeverték az új belépők
csoportjával, sőt sok esetben igen
helytelenül
a
tömegszervezetek,
vagy
termelőcsoportok
tagjaiból
„fejlesztő"; „szervező"; több helyen „felduzzasztó"
bizottságokat
alakítottak s ezek gondjaira bízták
az új termelőcsoportok szervezését,
vagy a meglévő termelőcsoportokba belépni akarók szervezését. Ez
a szervezési forma természeteser
nemeseik a termelőszövetkezeti csoport üzemi pártszervezetének, hanem a községi
pártszervezetek
munkáját is kikapcsolta a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséből. Ezzel valósággal
„albérletbe'
adták a szövetkezeti mozgalom fejlesztését A helyes az lett volna,
ha pártszervezeteink, termelőszövetkezeti csoportjaink, üzemi pártszervezeteink mindenütt az élre állnak és vezetik, segítik dolgozó parasztságunkat az új élet felé. Pártunk idejében felismerte Csongrád
megyében a kezdeti hibákat
és
most azok megszüntetése után Pártunk parasztpolitikájának szellemé,
ben, a legszigorúbb önkéntesség elve alapján teljes lendülettel ha'ad
az új belépők csoportjának és az
előkészítő bizottságoknak szervezése.
Pártszervezeteink passzív magatartása és a helytelen .szervezési
forma az ellenség munkájának
is
nagyobb teret nyitott
a terme'-ő
szövetkezeti mozgalom fejlesztésének meggátlására. Több községben
a kulákok é s a klerikális reakció
nagy hangon igyekezett az egyes
gyengébben működő termelőszövetkezeti csoportok hibáit hazug módon dobraverni,
de megpróbáltak
beférkőzni az új belépők csoportjai,
ba, vagy az előkészítő bizottságokba is. Mindezzel azt akarták elérni
hogy ingadozóvá tegyék a dolgozó
parasztokat
a termelőszövetkezeti
mozgalom kérdésében és letérítsék
őket megkezdett
helyes útjukról.
Fokozott feladatunk ezért, hogy felderítsük a befurakodott ellenséget
és nyomban utána leleplezzük ellenséges
aknamunkáját,
rémhíreit,
hogy dolgozó parasztságunk
még
világosabban meglássa
a kulákok
és a klerikális reakció ügynökeinek
igazi arcát.
A hibák felismerése óta már
újabb eredményekről is számolhatunk be. Csaknem minden nap alakul egy-egy újabb előkészítő
bi.
zcttság, vagy új belépők csoportja.
Minden nap többen és többen jelentkeznek csoportjainknál,
vagy
je'entik be csatlakozásukat azokhoz. akik új termelőcsoportot akarnak alakítani. Tovább kell fokoznunk azonban ezen a téren munkánkat. Pártszervezeteink mindenütt álljanak az élre, vezessék do<gozó parasztságunkat az új élet felé Célunkat: a termelőszövetkezeti
mozgalom minden eddiginél hatalmasabb fejlődését csak akkor érhetjük el, ha munkánk politikai téren jó és meggyőző 'esz, ha Pártunk parasztpolitikájának szellemében dolgozunk, s szigorúan betartjuk az önkéntesség elvét, de ugyanakkor következetesen harcolunk a
dolgozó nép ellenségeivel szemben.
Ezzel a munkával segíthetjük csak
és
vihetjük biztos győzelemre
Csongrád megyében is a •erme'öszövetkezeti
mozgalom még
na.
gyobbarányú fejlődést, amely minden dolgozó paraszt számára a boldogabb és szebb életet teremti meg
• Török Antal.

Sztálin generalisszimusz
üdvözlő
távirata
a lengyel nemzeti nap
alkalmából
foSztálin generalisszimusz a kő- dulója alkalmából, kérem,
vetkező táviratot intézte Cyran- gadja Miniszterelnök Ur a lenklewiczhez, a Lengyel Köztársa- gve! népnek, a Lengyel Köztárság miniszterelnökéhez:
saság kormányának és
önnek
A nemzeti nap. n Lengyel Köztársaság újjászületésének évfor. küldött szívélyes üdvözletemet. A

szovjet nép a testvért lengyel
népnek további sikereket kíván
a népi demokratikus Lengyelor*
szág építésében kifejtett munká*
jához.

a békeszerető népek még szorosabban tömörülnek
a Szovjetunió köré
A Német Szocialista
A Német Szocialista Egységpárt
Hl. kongresszusának első napján
Pieck elvtárs referátuma után felszólalások
következtek.
Szuszlov
elvtárs, a szovjet küldöttség vezetője beszédében a többi között a következőket mondotta: „A Párt veze.
tői, valamint a többi felszólalók
beszédeikben
sok
nagyszerű és
megindító tanújelét adták a Német Szocialista Egységpárt és a német nép bensőséges érzelmeinek, a
Szovjetúnió, a szovjet állam és békeszerető külpolitikája, valamint a
világ dolgozóinak nagy tanítója és
vezére, a német nép barátja, Sztá'in elvtárs iránt.
Németország és a Szovjetúnió
népének megszilárduló barátsága egyik legfontosabb nemzetközi jelentőségű tényező a békéért vívott harcban,
amely az angol—amerikai imperialisták alattomos terveire súlyos csapást mér."
,,'A' szovjet emberek — folytatta
Szuszlov elvtárs — teljes szívükből
kívánnak sok sikert a német népnek igazságos harcában."
Ezután Szuszlov elvtárs felolvasta az SZK(b)P Központi Bizottságának üzenetét.
„A Szovjetúnió Kommunista (bolsevik) Pártjának Központi Bizottsá.
ga — hangzik az üzenet — üdvözli a Német Szocialista Egységpártnak, a német munkásosztály s
valamennyi német dolgozó élcsapatának III. kongresszusát".
„A Szovjetúnió
Kommunista
(bolsevik) Pártjának
Központi
Bizottsága új sikereket kiván aNémct Szocialista
Egységpártnak abban a harcban — mondja az üzenet a többi között —,
amelyet sorainak további megszervezéséért és ideológiai megszilárdításáért, a proletár lnternncionalizmns elveinek győzelméért, az ország demokratlkns
erői egységfrontjának megszilárdításáért folytat
\ Német Szocialista Egységpárt ÜL
kongresszusának, amely fontos szerepre hívatolt az egységes, demokratikus és békeszerető Németország megteremtésében, a legjobb
kívánságokat küldjük és sikert kívánunk munkájához".
A küldöttek hatalmas lelkesedéssel fogadták el az elnökség javaslatát, hogy táviratot intézzenek I. V.
Sztálinhoz. A távirat így kezdődik:
„Drága Sztálin Elvtárs!
A Német Szocialista Egységpárl
III. kongresszusának küldöttet a
legszívélyesebb, testvéri, harcos
üdvözleteiket küldik Önpek, Lenin nagy műve folytatójának, az
egész békeszerető és haladó emberiség tanítómesterének és vezetőjének.
Hálás köszönetet mondunk a
Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának, hogy küldöttséget küldött
kongresszusunkra s az üdvözlő
szavakért, amelyeket a Központi
Bizottság megbízásából
Szuszlov
elvtárs adott át."
*A' távirat a továbbiakban meleg
szavakkal tolmácsolja a Német Szocialista Egységpárt köszönetet Sztálin elvtársnak azért a hatalmas segítségért, amelyet a Szovjetúnió a
Német Demokratikus
Köztársaságnak nyújtott, majd megállapítja,
hogy a Német Szocialista Egységpárt III. kongresszusa komoly fordulatot hoz a békeerők és a berlini
és nyugatnémetországi
demokratikus erők harcának fokozásában.
,.A feladat az, hogy a német
nép valamennyi
demokratikus
és hazafias erőit — tekintet
nélkül világnézetükre és politikai leifogásukra — a demokra-

Egységpárt
Sztálin

kongresszusa
elvtársnak

tikus

Németország
Nemzett
Frontjába tümörftsük,
hogy sikerrel küzdjenek az egységes, független, demokratikus és békeszerető Németországért, demokratikus békeszerződés megkötéséért és
hogy ezt követően elérjék a megszálló csapatok kivonását"—mondja a távirat, majd rámutat a Német
Demokratikus Köztársaság és a Német Szocialista Egységpárt feladataira.
„A Német Szocialista Egységpárt
III. kongresszusa legyen mérföldkő
a német népnek az amerikai és angol háborús gyujtogatók és lakájaik ellen és az egységes, független,
békeszerető és demokratikus Németországért folytatott harcában.
Ez a kongresszus lángoló bittevés lesz Lenin és Sztálin tanai és a proletár internaclonalizmns elveinek győzelme mellett".
folytatódik a távirat, majd a Szovjetúnió és a két nép barátságának
éltetése után a távirat a következő
szavakkal zárul:
„Jó egészséget és hosszú tevékenységet kívánunk önnek, drága
Sztálin elvtárs, a szovjet nép és
minden haladó ember javára".
A Német Szocialista Egységpárt
kongresszusának második napján
folytatták a vitát Wilhelm Pieck
elvtárs referátumáról, majd Pieck
elvtárs válaszolt a hozzászólásokra.
Ezután Czyrankievicz elvtárs, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai
Bizottságának tagja, lengyel miniszterelnök mondott beszédet:
— Ebben a pillanatban, amikor

táviratot

küldött

a Távolkeleten az amerikai lm. '
perlalisták fellobbantották a háború tüzét — mondotta —, a |
békeszerető népek megkettőzik
erőfeszítéseiket, még szorosabban tömörülnek a Szovjetúnió
köré, amely n nagy Sztálin ve- i
zetésével a békének és a népek
szabadságának megingathatatlan
erődítménye.
Czyrankievicz elvtárs ezután a nómet és a lengyel nép között létrejött kereskedelmi és politikai egyezményekről beszél't. Majd így folytatta: A dicsőséges Szovjet Hadsereg történelmi győzelme, amelyet a
barbár hitleri fasizmus fölött aratóit. megteremtette a német nép
legjobb erői győzelmének feltételét
a hitleri erőszak fölött. Kétségtelen, hogy a barátság és az együttműködés történelmi fordulata csakj
azzal vált lehetségessé, hogy
a Német Demokratikus Köztársaság és a Lengyel Köztársaság népe a hitleri fasizmus leverése után egyaránt mindörökre elvette a hatalmat a régt
nralkodóosztályoktól.
Cyrankiewicz elvtárs befejezésül
a kővetkezőket mondotta:
— Lengyelország népi tömegei atf
Odera-Neisse
határon
keresztül
testvéri jobbot nyújtanak a német
népnek, abban a tuda'iban, hogy ez
a barátság a béke ügyét szolgálja,
A béke erői napról-napra növekednek az egész világon. A béketábor,
amelynek élén a lángeszű Sztálin
vezette Szovjetúnió áll, legyőzhetett
len.

Lengyelország
felszabadulásának
6. évfordulóját
ünnepli
J ú l i u s 21-én, Lengyelország
felszabadulásának é v f o r d u l ó j a
előtti
napon
országszerte
nagygyűléseken
emlékeztek
m e g a felszabadító Szovjetu n i ó r ó l és a Szovjet HadseregrőlA lengyel
dolgozók a fe1szabadulás emlékének
ünnepére országszerte
megkoszor ú z t á k a felszabadulás emlékműveit
és az elesett szovjet
hősök sírjait.
A z ünnepség keretében kitüntették a legjobb m u n k á
sokat és kiosztották
az
élmunkás
és k i v á l ó
munkás
jelvényeket, t o v á b b á megnyilották a hatéves tervkiállítást.
Szombaton reggel a katonai
zenekarok
zenés
ébresztője
keltette
fel
a város lakóit.
Délelőtt 9 órakor a dip'omáciai testület megjelent Bierut
köztársasági elnöknél és beírta nevét az emlékkönyvbe.
D é l i 12 órakor volt a Lengyel
Szó H á z á n a k
felavatása.
A

Trybuna
Ludu, a
Lengyel
Egyesült M u n k á s p á r t k ö z p o n ;
ti l a p j á n a k szombati, ü n n e p i
s z á m a m á r a most felszerelt
egyik rotációs gépen készült.
D é l u t á n a népünnepélyek a
p a r k o k b a n , ligetekben
és A
város
mel'ett
lévő Bielany*
erdőben
folyta tódtak.
Es;e
Cyrankiewicz elvtárs, miniszterelnök a Varsó melletti W i *
lanowban fogadást rendezett,
•
Mao-Ce-Tung elvtárs, a kínai népi k o r m á n y e'-nökeLen-;
gyelország
fe'szabadulásának
6. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l táviratot intézett Bierut köztár*
easági elnökhöz.
Klement
Gattwald
elvtárs
B i e r u t elvtárshoz intézett távi r a t á b a n a csehsz'lovák korm á n y és a csehszlovák
nép
üdvözletét
tolmácsolta. Táviratot küldött Wihe'-m Pieck
elvtárs, a Német Demokratik u s K ö z t á r s a s á g elnöke.

Kudarcba fulladt Trygve Lie
imperialista kezdeményezése
T r y g v e Lie-nek azok a kísérletei. h o g y
támogassa
a
koreai amerikai támadást, felszólítva az E g y e s ü l t Nemzenek tagállamait
katonai
segély n y ú j t á s á r a az a m e r i k a i
beavatkozóknak, n y í l t kudarc-

ba f u l l a d t . E d d i g az E N S z
egyetlen t a g á l l a m a sem ajánlott fe] katonaságot. A rendelkezésre álló értesülések szeriut
Argentína, Egyiptom, Dánia
és H o l l a n d i a egyenesen elutasította T r y g v e L i e felhívásá-N

VASARNAP, 1950. JULIUS SS.

íohh mint más félmillióan
vettek részt eddig az országos gyűjtésben
A szombat estig beérkezett jelentések arról tanúskodnak, hogy
dolgozó népünk széles rétegei
vesznek részt a Koreába küldendő kórház érdekében megindított
gyűjtésben: eddig már több mint
másfélmillióan,
A békevédelmi bizottságok a
legtöbb helyen j ó munkát végeznek. meglátogatjuk a dolgozódat
a városban, falun egyaránt és

felvilágosítanak
mindenkit
a Borsod
425.128,
Komárom
gyűjtésben való részvétel jelen- 295.672, Veszprém 278.782, He
tőségéről. Az eredmény nem ls ves 246.744, Csongrád 232.242,
maradt el.
Bács 210.064. Hajdú 202.672, BaSzombat estig Budapesten ösz- ranya 197.979, Győr 189.672, Bé.
szesen
4,527.404 forint
gyűlt kés 173.488, Nógrád 166.239, Feössze.
jér 157.759, Vas 156.456,
Sza
Budapest mellett a vidéken is bölcs 151.371, Somogy 148.156
szép eredményeket értek el a Pest 178.272, Szolnok 136.579
gyűjtésben szombat estig.
Zala 120.324. Tolna 84.969. öszMegyei
részleteredményeik: szesen: 3,750.588 forint.

A koreai néphadsereg
jelentése Taezson

főparancsnokságának
felszabadításáról

Ot amerikai repülőgépet lelőttek
A phöngjangi rádió jelentése
Bzerint július 21-én reggel a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének
főparancsnoksága a következő jelentést adta k i :

tálynak igen kemény támadásokban volt része és elvesztette hadianyaga egy részét. A délkoreai
partizánok Taezsonból jövő amerikai járművekre tüzeltek.
Még mindig nincs hir Deanról,
A Koreai Népi Demokratikus a 24. hadosztály főparancsnokáKöztársaság népi
hadseregéndk
Taezson irányába támadó egységei a K u m folvó déli partján
szétverték az elkeseredett ellen,
állást kifejtő amerikai és délkoreai csapatokat, július 20-án
tcíjcson felszabadították Taezsont.
A Reuter hírügynökség tudóritóA népi hadsereg légi egységei jának legújabb jelentése a délkorea!
Kim-Gi-Okkal, a Koreai Népi De- hadszíntérről:
A Taezsontól délnyugatra fekvő
mokratikus Köztársaság hős refrontszakaszon
nagy erővel folyik
pülőjével az élen. július 19-én
öt amerikai repülőgépet lőttek az északkoreai páncélos és gépesíle, köztük B—29-es bombavető- tett erők hatalmas átkaroló támadá.
sa. Az északkoreai erők széles rést
ket.
vágtak az arcvonalon és elfoglalták
A népi hadsereg Taezson vá- a Taezsontól hatvanöt kilométerre
rosát felszabadító egységei foly- délnyugatra fekvő Csonju várost.
tatják támadásukat, súlyos csaMacArthur
hadijelentése közli,
pásokat mérve, a visszavonuló hogy a felszabadító néphadsereg elöamerikai katonaságra. J ú l i u s 21. retol't egységei elfoglalták a Csonju.
én a népi hadsereg légvédelmi tói 30 kilométerre délkeletre fekvő
tüzérsége három amerikai repü- Imszilt.
lőgépet lelőtt.
A nyugati partvidék mentén az
északkoreai haderők egy ezrede
Fokozódik

ról. A Taezsont védő hadosztály
egy részé' valószínűleg bekerítették. Taezson elvesztésével az
amerikai tekintélyi a délkoreaiak
szemében osorba érte. A z északkoreaiak tovább nyomulnak dél
és kelet fdc.

MacArthur
a „tervszerű

a partizántevékenység
A phöngjangi rádió jelentése
szerint a partizánok fokozzák
tevékenységüket.
Július 18-án a partizán alakulatok utakat rombolva szét és
támadásokat intézve a bábrendőrség osztagai ellen, harci tevékenységet fejtettek ki. A z elkeseredett harcok eredményekén*
sok rendőrt megsemmisítettek és
nagymennyiségű fegyvert zsákmányoltak.
El'.ünt Dean a m e r i k a i vezérőrnagy a taezsoni h a r c o k b a n

A N4POKBAN

Elméleti, politikai és gyakorlati jelentőségét tekintve szinte
felbecsülhetetlen
értékű az
a
gyüjeményes kötet, amely közel
félezer oldal terjedelemben a napokban jelenik meg a Szikra kiadásában: Lenin és Sztálin: „A
munkáról" címmel.

Aratás után a belkereskedelmi zökkel, másrészt megkönnyítik a
minisztérium a falusi dolgozók dolgozók vásárlását, mert minkörében ú j vásárlási módszere- den olyan dolgot elvisznek, amiket vezet be. Egyes tájközpon- ért eddig a városba kellett mentokból
nagymennyiségű
árut ni a dolgozó parasztságnak.
szállítanak a falvakba, amit kiAz első kiállítási
cikkekkel
állítás formájában általában kul- megrakott autókat augusztus 1túrtermekben helyeznek el. Igy én indítják el. Három hónap alatt
egyrészt megismertetik a dol- mintegy ezer helyen rendeznek
gozókat az eődi? általában
a ilyen vásárokat. Elviszik a dolfalun nem használt ruházati cik- gozó parasztságnak a legfinokekkel és egyéb használati eszkö. mabb gyapjúszöveteket, selymeket, jobbminőségű készárukat ós
különböző
ruházati
cikkeket,
A könyv minden barátjának
könyveket, rádiókat ós villamos
háztartási készülékeket, kerékpánélkülözhetetlen barátja
rokat, varrógépeket.

Ára

1

forint.

Vers, novella,
regényrészlet
könyvismertetés, riport, képek
Megrendelhető:

Könyvterjesztő

NV,

Budapest VI., Révay-utca 22-

Ha
meggondoljuk,
a
hazaáulás
elég jól jövedelmezhet
a Gyílaszcsaládnak,
tekintettel
arra,
hogy
ma egy munkás
havi
fizetéséből
három kiló zsirt lehet venni
Jugo.
szlávlában,
Gyilaszné
viszont
egyetlen gyűrűért
750 kiló árát is
kj tudta fizetni. Gyilaszéknak
persze nem kell félniük,
hogy a zsirhiány miatt kétségbeejtő
helyzetbe kerülnek, végső esetben ott van
hájas vezérük,
akinek a
zsírjából

vígan

eléldegélhetnet,

még

Ranko-

vicsnak,
meg Mose Pijadenek
is
jut belőle i ha ebből is kifogynának még mindig ott vannak a bel.
grádi rádió jól hizott kacsái, nem
is beszélve a Borba cimü szennylapról,
amelybe
meg éppen
Gyilasz száflii/a
a legkövérebb
szárnyasokat
és ezen a téren
kifogyhatatlan.
ílyenmódon
a gyürü útja
most
már teljesen világos. Milovan
Gyi.
lasz ir egy-két cikket a békeszerető amerikaiakról,
mond
egy-két
szovjetellenes
uszító
beszédet,
Washington
dinárral
és
doUárrál
fizet, a dinár is a do lUtr
Milovantói Mitra asszonyhoz
kerül,
onnan
pedig az ékszerész zsebébe, a gyűrű meg Mitra miniszternő
ujjaira.
Boldogult
Göbbels
pedig
foroghat
a girjában,
látva, hogy
tanítványa
nemcsak
a hazudozásban,
hanem
a pénztorrások
feltaláláséban
U
sokkal leleményesebb
nála.
—éter.

A Szovjetunióban
élő 18 politikai
emigráns
békefelhivása
a jugoszláv néphez

Kumjeból behatolt Csongpuba, amely
A Szovjetunióban élő jugoszláv politikai emigránsok % J S w
negyven
kilométerre délnyugatra
cialista Jugoszláviáért" d m ü lapon keresztül felhívással fordul®
fekszik Csonjutól. A keleti arcvona- tak a jugoszláv néphez, amelyben felhívják jugoszláv honfitárlon erős északkoreai támadó csoporsaik figyelmét azokra a nyilt és titkos kapcsolatokra, amelyek 8
tok tovább törnek elóre a jonpung—
Tito— Rankovics-kHkket a háborús nszitokhoz köti. Leleplezi 8
munjongi főútvonal felé Hamcsang- felhívás a Tito-banda békeeMenea mesterkedéseit
és felhívja J t n
tól északnyugatra.
goszlávia hazafias dolgozóit, hogy vegyenek tevékenyen részt »
Ugyancsak MacArthur hadi jelen- békeharcban, találjanak utat « r a , hogy Jugoszláviában megerős
tése közli, hogy az amerikai csapasitsék a békemozgalmat.
tok Taezsontól délkeletre „tervszerű
— — — — — — — — — — —
visszavonulást hajtanak végre jobb
védelmi vonalak mögé." Az északkoreai 2. hadosztály az amerikalak
keleti szárnyán lévő délkoreai csaAz A F P a phöngjangi
rádió va hírül adja, hogy a délnyugati
patokat kiverte állásaikból.
Az északkoreai elöörsök elérték a hírére hivatkozva jelenti, hogy partvidéken több helységet sza..
Mungjongtól hat kilométerre délre az északkoreai haderő felszabadí- badított fel a népi hadsereg és
totta
Korea nyugati partján, sok amerikai hadifoglyot e j t e t t
fekvő Ocsont.
a 36. szélességi kör magasságáA hadifoglyok pontos
számát
ban fekvő Kunsan k i k ö t ő t
egyelőre
nem
tudják,
mert
nem
A z A F P ugyancsak a phöngJELENIK
MEG
jangi rádió jelentésére hivatkoz- volt idő összeszámüálásnkra.
1

KUNSAN FELSZABADULT

gyűjteményes

A dolgozó parasztság részére
uj vásárlási lehetőségek nyílnak

Irodalmi és kfinyvszemfe 24 o.

fizetett kj egy gyűrűért Mitra
Mit.
rovics Gyilasz,
Milovan
Gyilasz.
nak, a belgrádi
Göbbehnek
a te.
lesége. Könnyűszerrel
tehette
ezt
Mitra asszony, úgyis, mint miniszternő és úgyis, mint
miniszterné.
Két miniseteri
fizetésből
csak el
tudnak nyomorogni
valahogy, mert
igaz, hogy a belgrádi
üzletekben
nincsen semmi, de Tito
közvetlen
környezete
dúskál
élelemben
és
minden földi lóban, és különben is
Milovan
Gyilasz
tárcanélküli
miniszter ugyan, de nem
pénztárcanélküli
miniszter.

Lenin és Sztálin „A munkáról" cimü

A mfl első része Lenin és SztáA Reuter jelenti: MacArthur lin azon
írásait tartalmazza,
tábornok pénteken hivatalosan
nr.lyeket a Nagy Októberi Szomegerősítette Taezson elestét.
cialista Forradalom előtt irtak.
Az A F P jelenti: A Taezsonból
A kötet további részében szekivonult 24. amerikai
hadosz- replő müvek a szocialista épités,

K ö n v v b a r á f

jelentése
visszavonulásról u

750.000 dinárt

Egyben a nagyarányú őszi vásárlásokra megerősítik a szövetkezeti boltokat is. Az ország különböző területein 500 mintaszövetkezeti boltot létesítenek. Ezek
mintaraktárakat kapnak és itt
egy-egy
szakember
ismerteti
majd meg a szövetkezeti boltok
dolgozóival a helyes árukezelést,
az eladóhely és a kirakat rendezését, csinosítását és a vásárló közönséggel való foglalkozás terén is átadja majd tapasztalatait.

kötete

ezen b e ü l a munkásosztály uj,
megváltozott helyzetével, a szocialista termelés feladataival, követelmén} eivel foglalkoznak.
Lenin és Sztálin
állandóan
hangsúlyozzák, hogy
a szocialista társadalomban
a termelés rugója, hogy a kizsákmányolás alól felszabadult munkásosztálynak először nyílik alkalma arra,
hogy sajátmagának dolgozzék, sajátmaga gazdája legyen.
Á kapitalizmus megdön'ése, a
munka felszabadulása
önmagában még nem jelenti a munkásosztály előtt álló feladatok teljes megoldását. A szocialista épités a munka és a munkához való
viszony
megváltoztatását
a
munka u j módszereit
követeli
meg.
„Különösen nagy figyelmet
kell fordítani a dolgozók fegyelmének fejlesztésére és
megszilárdítására — írja L e .
nin* 1919 elején — egyéni
kezdeményezésük és felelősségtudatuk minden irányú nevelésére.
A könyv közli Sztálinnak az
ötéves terv során elmondo t b°szédeit, írásait, amelyek — többek
között — a
szocialista
munkaverseny, a Sz ahánov-mozgalom, a káderek
kiválasztásának és elosztásának, az életszínvonal emelkedésének, a nehézipar kifejlesztésének, a mezőgazdaság kollektivizálásának, a
helyes bérezés, u j technikai normák kérdéseivel foglalkoznak.

A magyar irők müveikkel is segítik
a koreai nép szabadságharcát
A magyar írók pénteken dél- a koreai szabadságharcosokat seután megtették felajánlásukat a gítő akcióját.
A magyar írók Koreáról szóié
Koreába küldendő
gyógyszerszállítmányok javára s megfo- műveiről és a koreai írók műveigadták, hogv költeményeikkel, nek magyarnyelvű fordításaiból
prózai alkotásaikkal, műfordítá- a közeljövőben antológia jelenik
saikkal segítik a magyar népnek meg.

Á koreai nép és a front összefogása
A koreai nép, a koreai üzemek felajánlásokat tettek a front tádolgozói
a
termelés frontján mogatására, a dolgozók emelik
túlórákat
harcolnak az imperialisták ellen. szakképzettségüket,
A nők és az ifjúság munkájával ajánlanak fel a front számára.
pótolja a frontra vonuló férfia- Elsajátítják a szovjet sztahánokat Együttes harcuk eredménye visták módszereit, a szocialista
I
a néphadsereg diadalmas előnyo- termelés alapjait
A front és a hátország közös
mulása.
A legutóbbi jelentések
arról családot alkot Koreában a szaszámolnak be,
hogv számos badságért és függetlenségért víüzemben ismét jelentős munka- vott harcban.

Szuronyerdők között csempészfék be
Lipótot a brüsszeli királyi pa'otaba
Feszült

helyzet

esész

A belga nép akarata ellenére
a reakciós parlamem 1 többség
megszavazta Lipót visszatérését.
Lipót szombaton reggel megérkezett a Brüsszel közelében levő
ka'onai repülőtérre. A repülőte
ret a katonaság teljesen körülzárta. A z ut a repülőtérről a
királyi palotáig szintén el volt
zárva és végig
katonaság és
puskákkal,
könnygázbombákkal
felszerelt rendőrök
őrizték. A
A most megjelent gyüjtemé csapatok és rendőrök ezreinek
nyes kötet tanulmányozása hoz- sorfala mögött a belga polgárok
zásegít az előttünk ^ ó feladatok füítyviharral fogadták a Hitleralapos
megértéséhez,
skeres rel' cimborált király visszatérémegvalósításához és az osztály- sét. Ugyanakkor 1500 pap és
ellenség elleni sikeres harcra ne- apáca tábort ütött a királyi pavel. E kötet megjelenése marx- lota előtti térségen, ahol Lipóista-leninista irodalmunk
ujabb j tot éljenezte.
A palotát négyes
jelentős gazdagodását jelenti.
I caendőrkordon vette körül. Az

Belgiumban

országban a hangulat igen
feszült, a tömegek felháborodottan
tiltakoznak. A liégei városházán
a nemzeti zászló gyászszalaggal
van körülvéve. A városi tanács,
amelynek nagy többsége ellenezte Lipót visszatérését, ezzel fejezte ki tiltakozását.

II kormány és a katolikus egyház
tárgyalásai
A kormány és a
katolikus
egyház képviselői
csütörtökön
tovább folytatták tárgyalásaikat.
A részletkérdések kitárgyalása a
legközelebbi megbeszélésen folytatódik.

r

~
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Beszélő

fl népnevelőknek élen kell járni a minisztertanács határozatának
gyors és jó végrehajtásában
Népgazdaságunk életében nagyjeJentőségű esemény a minisztertanács határozata az alapbérek emeléséről, az elavult normák rendezéséről. A határozat
nyilvánosságra
kerülése a mi üzemünkben ls igen
nagy visszhangot váltott ki. A dolgozók nap, mint nap keresik fel a
pártvezet őséig tagjait, elbeszélgetnek a normákról és a saját munkaterületükön konkrét példákkal támasztják alá a minisztertanács határozatának helyességéi.
A határozat tudatosításában igen
nagy szerepe van a mühelyértekezleteknek. Nagyhatású volt a többi
dolgozóra az, hogy a mühelyértekezleten a minisztertanács határozatának ismertetéséhez az elsők között szólt hozzá Varga Lajos sztahánovistánk, aki kihangsúlyozta;
„A régi norma annyi, mintha
megkötöznénk magunkat
és egy tapodtat sem haladnánk tovább." Kihangsúlyozta, hogy újításaival, észszerüsitésetvel már régen
könnyen ér el 150—160 százalékot
és a jövőben is be akarja bizonyítani, hogy rászolgál a sztahánovista
címre. Azzal akarja alátámasztani a
határozatot, ezt a szocializmus építésében igen nagyjelentőségű eseményt, hogy
fokozott mnnkalendülcttel dolgozik és példamutatásával arra
törekszik, hogy soha nem - látott mértékben fellendüljön az
üzemben fejlődésünk
motorja,
a szocialista munkaverseny.
Ugyanígy szólalt fel Farkas László
szerelő is, akinek szintén sok újítása és észszerűsíiése van, főleg a
vonalmunkáknál. Újításai
jelentős
mértékben meggyorsították a munkamenetet, elősegítették a fejlődést. ő kihangsúlyozta felszólalásában, hogy ezzel a régi normával
egyre szűkült a látóköre és a normarendezés új lendületet fog adni
munkájának.
A z álenfárók

*

után egymásután szólaltak fel azok
a munkások, akik annakidején, a
normamegállapítás után nem tudtak
mindjárt magas százalékot
elérni,
de segítette őket munkájukban az
élenjárók tapasztalata és a népnevelök felvilágosító
munkája. Igy
például Lengyel József, aki 148
százalékot, Hoszta Sándor, aki 133
6zázaléko>t, Gyetvai József, aki 161
százalékot ért el az utóbbi hónapok,
ban azáltal, hogy átvette az élenjárók munkamódszereit, fejlesztette
magát mind szakmai, mind politikai vonalon, ők is
alátámasztották a saját munkájuk vonalún, hogy a normák elavultak, gátjává váltak
a további fejlődésnek.
'A' felszólalások azonban
rámutattak a hibákra is, melyek egyes
dolgozóknál mutalkoztak. Rámutattak az egyes dolgozók lemaradásának okaira is. Egyáltalán nem
arról van szó, mintha az ő munkaterületükön nem avult volna el a
norma, hanem arról van szó, hogy
egyesek nem vették ki részüket kellő mértékben a munkaversenyből,
elengedték fülük mellett a népnevelők felvilágosító munkáját, Pártunk iránymutatásait, s egyáltalán
nem úgy viszonyultak a szocializmus építéséhez, mint ahogy öntudatos munkásnak kell. Egymásután
sorolták fel ezeknek a dolgozóknak
neveit, akik
magkévá tették az épftö kriti, kát és felszólalásaikban arról
tettek tanúbizonyságot, hogy a
jövőbeni
munkájukkal
előre
akarják segíteni a többtermelést és a minisztertanács határozatára
azzal
válaszolnak,
hogy bekapcsolódnak a szocialista munkaversenybe, fokozott
muiikalendülettel dolgoznak az
üléves terv sikere érdekében.
Kihangsúlyozták, hogy az üzemen
belül van példa előttük elegendő,
nemcsak az élenjárók, hanem azok
is, akik példamutató szorgalommal
és igyekezettel dolgozlak azon, hogv
felzárkózzanak az élenjárókhoz. Igy
például Rácz Zoltán, Szomodi János, Szente János segédmunkások,
akik többéves tapasztalattal rendelkező szerelőket hagytak maguk mögc'St, vagy például Kataró Péter,
aki, mint népnevelő, nemcsak a felvilágosító munkában, hanem a termelés vonalán is példát mutatott.
Ott van előttük a példa Puszta Já-

nos DISz vezetőségi tag személyé- hogy szakképzett munkásokká
ben, aki hatalmas
tapasztalatokat váljanak, sőt elkedvetlenítette a
hozott magával a Szovjeunlóból és szakmunkásokat is.
Az alapbéreket most a szakmunkatársait állandóan neveli, hogy
képzettségnek megfelelően álúgy dolgozzanak a szocializmus
lapítják meg, s ez lesz az az
épitése sikeréért, mint a szovjet
ösztönző erő,
mely minden
munkások a kommunizmusért.
szakképzetlen munkást arra serÜzemünk igen jó példája annak,
kent, hogy szakmailag képezze
hogy a termelés állandóan fejlőmagát.
dik s bizonyos időközökben a norA minisztertanács határozatámák elavulnak, újabbal kell őket
nak gyors és j ó végrehajtásával
felcserélni.
meggyorsítjuk a
szocializmus
építését, erősítjük a béketábort
H a r m i n c n é g y újítást
segítjük a bős koreai nép har
nyújtottak be dolgozóink az utóbbi cát. Minden nénnevelőnek
élen
időben. Ezek az újítások mind a kell járnia a határozat sikeres
munka meggyorsítását, megkönnyívégrehajtásában, ügyelni keü ar
tését eredményezték.
ra, hogy az üzem helyi sajátos
Ha ezekután a norma a régi
ságainak
megfelelően
hajtsák
maradna, nem egy lépést lépvégre a határozatot, le kell lennénk előre, hanem kettőt hátra.
Munkásosztályunk legjobbjai kellő lezni az ellenség támadási kísér
időben mutattak rá, hogy elavul- leteit, erősíteni, fejleszteni kell
tak normáink, fékezik fejlődésünket a munkaversenyt. Csak így bizo
és egész jövőnk válik kétségessé, nyithatjuk be: méltók vagyunk
ha fenntartanánk az elavultat, ra- arra a kitüntetésre, hogv az él
gaszkodnánk a régi rosszhoz, amely csapat népnevelői leeviink.
Jtirka József
megköt bennünket. De vájjon minaz Állami Vlllamosenergla
denki örömmel fogadta-e az alapbér
Sznlffáltató NV népnevelőfelelőse.
emelésről, normarendezésröl szóló
határozatot? Az ellenség, a jobboldali szociáldemokraták, a klerikális reakció szekértolói, a Koreában
gyilkoló
imperialisták
ügynökei
nem fogadták örömmel. Igyekezni
fognak, hogy gátolják a határozat
gyors és jó végrehajtását. Nekünk
minden megnyilvánulásra éberen fel kell figyelnünk és viszsza kell vernünk a reakció támadásalt. Mivel? A szocialista
Szegvár
munkaverseny erősítésével, a
munka lendületének fokozásával, a sznbotőrük, naplopók,
Mindszent és Szegvár község
munkahalogatók.
a munkaferégi versenytársak voltak már
gyelem lazílóinak, bér- és OTI
az őszi és tavaszi szántások idecsalóknak leleplezésével.
jén is. Most is párosversenyben
Én, mint üzemünk népu&veiöfele- dolgoznak, mindkét község csatlőse, /minden erőmmel arra törekszem lakozott a tótkomlósiak versenyhogy mi népnevelők a jó felvilágo- felhívásához és vállalták a nyári
sító munkával már csírájában el- munkák határidő előtti befejezéfojtsuk az ellenség támadási kísér, sét. A dolgozó parasztok Mindleteit.
szenten és Szegváron is állják
szavukat:
minden vállalásukat
Hogyan tudjuk felismerni
teljesítették, a behordással véa z ellenség t á m a d á s á t ?
geztek és jól halad a cséplés is.
Ugy, hogy állandóan fejlesztjük po- Szegvár dolgozó
parasztsága,
litikai tudásunkat. Minden népne^ amely az elmúlt évben a tervelőnek részletesen ki kell értékelni ménybegyüjtési versenyben
ela minisztertanács határozatát, he- nyerte a D É F O S z országos vánlyi jó példákkal kell alátámasztani dorzászlaját. a cséplést m á r ötannak pontjait, fel kell készülni ar- ven százalékban elvégezte. Mindra, hogy a dolgozók kérdéseire heszenten, Csongrád megye mintalyes, pontos és kimerítő választ
községében, sem maradtak el ebtudjon adni.
ben a munkában a szegváriak
Át kell tanulmányozni Rákosi
mögött. Szegvár az idén is m e j
elvtársnak a Sztahanovisták Elakarta tartani a vándorzászlót,
ső
Országos
Tanácskozásán
de Mindszent nem hagyja mamondott beszédét,
Gerő és Révai elvtársak beszédét, gát. Mindkét község begyűjtési
Központi Vezetőségünk határozatát, versenyre hívta ki a megye dolmelyek mind-mind felbecsülhetet- gozó parasztságát és augusztus
len útmutatásokat jelentenek a mi 20-ra, az Alkotmánv ünnepére,
felvilágosító, nevelő munkánkban. vállalta, hogy végez a terményNekünk ismét és ismét elő kell ven- begyűjtéssel.
nünk Sztálin elvtársnak az
első
Mindszenten mintegy ötszáz
sztahánovista tanácskozáson mondott beszédét. Sztálin elvtárs eb- dolgozó paraszt gyűlt össze a
ben a beszédében bölcs éleslátással DISz helyi szervezetének Lenin,
Sztálin és Rákosi elvtársak arcmutatott rá, hogy.
képével és vörös drapériákkal feltechnikai normák nélkül tervdíszített kultúrtermében.
Kiss
gazdaság lehetelen.
Mihály, DÉFOSz-titkár, megnyiEzek nélkül lehetetlen az, hogy az
tó szavai után Apró Lajos elvélenjárók az elmaradott dolgozótárs
párttitkár mondott beszédet.
kat előbbrevigyék. Sztálin elvtárs
— Augusztus 20-án lesz egy
feltette a kérdést; Vájjon hűséget
esküdtünk-e mi saját
elmaradott- éve annak, hogy Népköztársasáságunknak? Mi most a miniszter- gunk Alkotmányát, a nép, a dolgozók igazi alkotmányát
törtanács határozata után
vénybe iktattuk. Lerögzítettük
a termelékenység fokozásával,
azokat az eredményeket — mona munkaverseny fellendítésével
dotta — , amelyeket a Szovjetadunk választ erre a kérdésre:
unió és a Párt segítségével érNem! nem esküdtünk hűséget
saját elmaradottságunknak.
tünk el. Ezt a napot mi. mindMinden népnevelőinek köteles- szenti dolgozó Darasztok, a nvári
sége, hogy
megmagyarázza
a munka befejezésével, a terménvdolgozóknak, mit ielent a nor- begyüjtés s'keres végrehajtásámák rendezése. Jelenti azt, hogy val ünnepeljük és elsőnek akarRákosi
megszűnnek a bérezés terén mu- juk jelenteni szeretett
elvtársunknak.
Népköztársasátatkozó kiáltó
gunk kormányának, hogy Alkotigazságtalanságok.
mányunk méltó megünneplésére
Jelenti azt, hogv megszűnik a teljesítettük államunkkal szemmunkaversenyt fékező erő: a la- ben a kötelezettségünket.
za norma; jelenti azt, hogy minA szegvári színház terméden dolgozó egv lépéssel köze- ben összegyűlt mintegy 300 dollebb jut a technika elsajátításá- gozóparaszt előtt hasonló szavakhoz. Gerő elvtárs rámutatott bő- kal fejezte be beszédét
Puskás
szedében arra, hogy a legtöbb József elvtárs, a pártszervezet
helyen előfordultak olyanok: a titkára. A hozzászólásokból kibetanított munkások és a szak- csendült, Szegvár dolgozó paképzett munkások fizetése között rasztsága
is mindent elkövet,
alig, vagy egyáltalán nem volt hogy elsőnek jelenthesse Rákosi
különbség. E z a helyzet termé- Mátyás elvtársnak. Népköztársa.
szetesen neim ösztönözte a szak- Ságunk kormányának a begyűjképzetlen
munkásokat
arra, tés befejezését.

Az Imperialisták' durva koreai
támadásának megindulásakor Szeged dolgozóinak minden rétege az
ország valamennyi becsületes dolgozójához hasonlóan felháborodottan tiltakozott a háborús gyujtogatók
beavatkozása ellen és
együttérzését fejezte ki a szabadságáért küzdő bős koreai néppel.
A szavakban megnyilatkozó együttérzésnek kézzelfogható tannjetét is
adták Szeged dolgozói, amikor országszerte megindult a gyűjtés annak érdekében, hogy minél előbb,
minél jobban felszerelt tábori kórház indulhasson cl a koreai szabadságharcosok megsegítésére.
Mindennél világosabban beszélnek azok a számok, amelyek
Szeged üzemeiben, gyáraiban, hivatalaiban napról-napra növekszenek és jelzik mennyivel járultak
hozzá Szeged dolgozói a koreai
nép megsegítéséhez és ezzel a
Szovjetunió által vezetett békefúbor erősítéséhez, békénk megvédéséhez.
Szombaton este 145.745 forintot
mutatott a szegcdi összesítő jelentés. Különösen nagy összeg
gyűlt össze a MÁV különbözö
munkahelyein, ahol már 13.234 forintnál tart a gyűjtés. De mindennél világosabban beszél a Magyar
Kender közel 9000,
a Szegedi
Kender közel 8000, a Textilkombinát 5000, az Államvédelmi Hatóság több mint 9000 és az Egyetem 7000 forintja is, de lehetne

számok
tovább sorolni még ezeket a számokat. Igen jellemző a gyűjtés
lelkes hangulatára, hogy a város
különböző kerületeiből is eddig
már 10.000 forint gyűlt össze az
otthonlévőktől, pedig a dolgozók
általában munkahelyükön
tették
meg felajánlásaikat.
A
koreai
szabadságharcosok
Iránti együttérzésnek napról-napra újabb szép példái születnek.
Igy például a Szegcdi Textilkombinátban két napon keresztül napi
négy órányi túlórában válogatták
szét a tűz alkalmával megperzselüdütt gyapotot az üzem dolgozói.
Az egyik napi
túlóra díjakat
szombaton teljes egészében a koreai szabadságharcosok
megsegítésére ajánlották fel, ami összesen
mintegy 10.000 forintot jelent.
Szeged minden becsületes dolgozója egyetért ebben a kérdésben s újabb és újabb felajánlások
(untatják, hogy
segíteni, támogatni akarják a szabadságharcosok küzdelmét. Az eddigi eredmények is nemcsak komoly hozzájárulást jelentettek a kórházvonat költségéhez, de azt is megmutatták, hogy a dolgozók készek
együttes összefogásra, anyagi áldozatra is az imperialisták háborús szándékainak meggállására, a
béke megvédésére. A gyüjtőíveken
sorakozó számokkal minden dolgozó bátran kiáltja az imperialisták felé: „El a kezekkel Koreától!"

Augusztus 20-ra, Alkotmányunk napjára
maradéktalanul teljesitjük
terménybeadási kötelezettségünket
és Mindszent

versenyfelhívása

Mindszenten és Szegváron egyhangú lelkesedéssel fogadták el
a következő határozati javaslatot:

Határozati javaslat
Augusztus 20-án, a Magyar
Népköztársaság Alkotmányának
első
évfordulóját
ünnepeljük.
Számunkra, dolgozó parasztok
számára a mi Alkotmányunk azt
jelenti, hogy a föld a miénk, szabad országban, szabad dolgozó
parasztok lehetünk. Ezeréves elnyomás és kisemmizettség után
a munkásosztállyal együtt
ml
vagyunk az ország urai. A munkásosztály segítségével ma traktorok szántják földjeinket, teszik könnyebbé munkánkat
nagyobbá
terméseredményeinket.
Fiaink,
lányaink
tanulhatnak,
művelt polgárai lehetnek a szabad hazának. A Magyar Dolgozók P á r t j a vezetésével Népköztársaságunk évről-évre emelkedő
jóléthez, szebb és boldogabb jövendőhöz segít bennünket.
Hogv Alkotmányunk van. szabad hazában békésen építhetjük
fényes holnapunkat, köszönhetj ü k felszabadítónknak, a hatalmas Szovjetuniónak és a
magvar nép barát iának, a
bölcs
Sztálinnak Alkotmányunk napját
mi, dolgozó parasztok is méltóképpen akarjuk megünnepelni. A
közelgő ünnep tiszteletére
mi.
szegvári és mindszenti dolgozó

parasztok.
elhatároztuk, hogy
egymással versenyezve, augusztus 20-ig, Alkotmányunk napjára maradéktalanul
teljesítjük
terménybeadási kötelezettségünket és gabonafeleslegünk átadásával erősítjük a dolgozók államát. Ugy érezzük, hogv mi, dolgozó parasztok, ezzel fejezzük ki
a Iegiobba n hálánkat és szeretetünket Népköztá aságunk iránt,
ezzel tesszük még erősebbé hazánkat. szilárdítjuk a béke ni:cgyarországi bástyáját.
Felhívjuk Csongrád megye valamennyi községét, minden becsületes dolgozó parasztját, hogv
kövesse a példát, hogy augusztus
20-án büszkén jelenthessük a m i
szeretett vezérünknek,
Rákosi
Mátyásnak és a Magvar Népköztársaság
kormányának, hogv
Csongrád megye dolgozó paraszt,
jai eleget tettek a nép állama
iránti hazafias kötelezettségüknek. 100 százalókig teljesítették
községeik gabonabeadási tervét.
Előre a pabonabe gyűjtési verseny sikeréért!
Fejezzük be augusztus 20-ára.
Alkotmányunk napjára, a gabonabeadást!
Éljen és virágozzék szeretett
hazánk, Magyar Népköztársaságunk !
Éljen népünk vezére,
bölcs
tanítónk, szeretett apánk a mi
drága Rákosi Mátyásunk!

Szabadtéri előadást rendeznek a szegedi színjátszók
A Postások Országos Szabad
Szakszervezetének szegedi központi színjátszó csoportja mutatkozik be a hónap végén Szeged
dolgozóinak. A szinjá'szócsoport
nagy szorgalommal tanulja Konstantin Sz'anonov „Az orosz kérdés" cimü háromfelvonásos színjátékát.
Az előadást julius 30_án, vasárnap este 8 órai kezdet'el rendezik meg a szegedi Postaigaz-

gatóság Sztálin-körut 43. számú
épületének
udvarán
f elá]JI:ito' t
szabadtéri színpadon. Előtte, 28án a szegedi kulturfelelősök részére ugyancsak este 8 órai kezket'el külön előadást is rendeznek. Ezt az előadást ankét követi, amelyen a darabban felvetődet t kérdésekke., de az előadással kapcsolatos
véleményeket,
rendezési kérdéseket is megbeszélik.

A nyomda- és papíripari dolgozók
szakszervezetének határozata a normarendezés és alapbéremeléssel kapcsolatban
A Nyomda- és Papíripari Dol- előrehaladást, a termelékenység
gozók Szakszervezetének
20-án emelkedését
tartott kibővített elnökségi ülése
Az ülés résztvevői elhatározmegállapította, hogy a nyomdaták, hogv a normarendezéssel
és papíriparban
is fellelhetők
azok a hibák, amelyeikre
Gerő kapcsolatos szakszervezeti tenni/
Ernő elvtárs május 31-i beszédé- valókat a legnagyobb lelkiismeber. élesen rávilágított. A nor- retességgel és alapossággal végmák lazasága fékezte a további zik.
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hberen kell
határozatának

őrködnünk
helyes

a
minisztertanács
végrehajtása
felett

Népnevelőink értekezleten vitatták meg az előttük álló feladatokat
Az üzemekben és gyárakban,
tümegszervezetekben, röpgy üléseken. értekezleteken tárgyalták
meg az üzemek dolgozói a minisztertanács h a t á r . z a t á t az alapbérek felemélése és a
normák
rendezéséve', kapcsolatban. A dolgozó tömegek, szakszervezeti ak.
tivák. népnevelők és bizalmiak
megértették, hogy a minisztertanács határozatának végrehajtása harci fel-dac, megértették,
hogy az ellenség nem fog egykönnyen belenyugodni a normakérdcsben szenvedett vereségébe,
éppen ezért fokoznunk kell a felvilágosító, nevelő munkát.

kezletet. Erre a nagyfontosságú
értekezletre összejöttek a szegedi kerületi és hivatali pártszervezetek népnevelői, hogy közösen
tárgyalják meg a
minisztertanács határozatát. Kicserélték tapasztalataikat, hogy munkahelyükön minél
eredményesebben
mutathassanak rá a régi norma
elavultságára és ismertethessék
a minisztertanács
határozatát,
hogy helyi kérdésekkel
alátámasztva meg tudják magyarázni munkatársaiknak az ú j norma
jelentőségét, kiemelve azt. hogy
a normák rendezésével
tudjuk
biztosítani
népgazdaságunk
sikeEnnek a döntő kérdésnek
a
szem előtt tartásával tartották res fejlődését és ezzel az életmeg az összevont népnevelőérte- színvonal emelkedését is.

fl népnevelő fegyvere: a politikai felkészültség!
Az összevont
népnevelőértekez'.eten P muk István elvtárs, a
Szegedi Pártbizottság tagja ismertette a minisztertanács határozatát, maid beszélt a népnevelők feladatáról.
— Ahhoz, hogv népnevelőink
eredményesen ismertessék a dolgozókkal a minisztertanács határozatát és eredményes munkát
végezzenek a határozat sikeres
végrehajtása érdekében szükséges az is. hogv
népnevelőink
alaposan áttanulmányozzák a határozatot. Politikailag is jól fel
kell készülniük,
fnert csa': így tudnak a dolgozók között eredménves felvilágosító munkát végezni — mondotta
Pamuk elvtárs.
A beszámoló után a dolgozók
igen fontos problémákat vetettek fel a hozzászólásokban.
Az újszegedi
pártszervezet
népnevelője, Kiss Péterné elvtársnő. felszólalásában elmondotta, hoev az a népnevelő, aki nincsen felkészülve a politikai felvilágosító munkára.
aki munkája végzése közben határozatlanságot
árul
cl. az alános munkát végezni nem tud,
prt a népnevelőt nem fogadják
rrivesen.

Náanevelfik az ellenség uszályában
Papp Ferenc elvtárs, a Posta
egyik
népnevelője, hangsúlyozta, hogy
egyes hivatali szervezeteinknél a népnevelők a reakció,
az összeesküvő jobboldali
szociáldemokraták
uszályába esnek.
A hibák feltárása után beszélt
a családon belüli agitáció jelentőségéről is.
A
Vakokat
Foglalkoztató
Nemzeti Vállalat
népnevelője,
Dómján elvtárs kijelentette: ,.A
norma rendezésnél vigyázni
kell
arra, hogy azt helyesen hajtsák
végre.
Nchogv egves üzemekben a
normnmegállapítók
eller.séees elemek legyenek, akik a
rossz
normamegállanítással
az ellenség aknamunkáját segítsék elő.
Ezzel kapcsolatban feltárta
az
ellenség agitációs érveit.
A pult-agitáció jelentőségéről
beszélt Kapusi elvtárs, a Ruházati N V pártszervezetének népnevelője.
Leg'obb agitációs szemoont:
eredményeink tudatosítása
Kaczur Géza elvtárs, a móravárosi I. pártszervezet népnevelője fe'szólalásában hangsúlyozta. meg kell értetni a dolgozókkal a munkához való megváltozóit viszonvt.
„Mutassunk rá azokra az eredményekre. amelyeket
ncpi
demokráciánk a Szovjetunió
segítségével. Pártunk vezetésével a felszabadulás óta
megtett, s amelv
eredményeket
Népköztársaságunk
Alkotmánya is lerögzít."
Öröm volt hallgatni az elvtárs
lelkes felszólalását, s azokat a
helyes érveket, amelyeket felhozott s amelyeket népnevelő munkájában
rendszeresen felhacz-

nált. Kaczur elvtárs azt is
hangsúlyozta, hogy

ki-

a szocialista termelést az imperialisták termelése
fölé
kell emelni.
Ezzel emeljük egész dolgozó népünk életszínvonalát, ezzel erősítjük
Népköztársaságunkat.
Hogy ez így legyen, annak egyik
igen fontos eszköze az alapbér
emelése és
a
normarendezés,
melynek sikerét alapos politikai
felvilágosító munkával kell elősegítenünk.
Helytelen nézet
A népnevelőértekezleten Wagner
elvtárs
hozzászólása —
amint erre a ielenlévő elvtársak
is rámutattak — nem volt helyes. . Wagner elvtárs hozzászólásában arról beszélt, hogy az
alapbéremelés és normarendezés
sokkal nagyobb fizetést biztosít
és ezért „nem kell nekik magyarázni semmit". Wagner elvtárs
nem ismeri a Központi Vezetőség május 31-1 határozatát,
s n minisztertanács határozatát sem.
A két ló erősen szuszogva húzza az ekét ma.
ga után a baktói
határ,
ban. Negyvenöt év köriili
parasztember
tartja
az
ekeszarvát, borostás arcán
végigcsorog
a
verejték.
Vágyódva
néz a sándorfalvi úton haladó
hatalmas traktor után
amely
könnyedén
húzza
maga
után a megrakott
pótkocsit.

—
Milyen
könnyen
húzná ez az
ekét is —
gondolja
Dobó Imre. —
Igen . .. Csakhogy
akkor
termelőcsoportot
kellene
alakítani.
Kell is, mégpe.
dig
itt,
ahol
szántok.
Mer( 'Éy nem ér semmit
a gazdálkodás,
mostmár
belátom. Nézzük csak. A
„Dózsa"
termelöcsoportnak holdanként
átlag 11
mázsa gabonája
termett,
pedig egy k' csit meg is
szorult a szem ... De én
mire
számithatok?
. ..
Legfejebb
nyolc,
kilenc
mázsára.
Nincs
igaerö,
nincs trágya. A Furin is
egyre jobban
elhatalmasodik a keh és ma-holnap
eladhatom a bőrét.
Kői.
csőn kérjek mindig
lovat,
ha valami munkát el akarok végezni? Igaz,
hogy
a Dudraj Ferkó
ideadja,
én is odaadom az enyé.
met de ez csak nyüglődés. A lóval nem tudok
olyan mélyen szántani az
őszi vetések alá, mint a
traktor.
Ennek
következménye meglátszott
az
idén is. Majd egy araszszal nagyobb volt a i ermelőcsoport
gabonájának
a szára, a kalászról ne is
beszéljünk.
— Világ ételemben más
keze.lába voltam — gondolkodott
tovább. — Ki.
zsákmányolt
a kulák,
ki.
használt a város is, ami-

A jelenlévő elvtársak éberségét
mutatja, hogy ketten is alaposan
megcáfolták
Wagner
elvtárs
helytelen nézetét.
Horovszki
elvtárs
fokozott
éberségre hívta fel a népnevelők
figyelmét, hangsúlyozva, hogv az
ellenség azonnal működésbe lép.
amint a kommunista népnevelők
ébersége egy pillanatra is ellanyhul.
x
A jelenlévő népnevelő elvtársak nagvrésze helyesen ismerte
fel a minisztertanács határozatát és hozzászólásukkal a népnevelő munka fejlődését segítették elő.

Körösi
jobboldali

Gyula mérnök
szociáldemokrata
hanyagsága

a Textilkombinát raktártüzét
Mindkettőjüket á t a d t á k a z ü g y é s z s é g n e k
Mint ismeretes, julius 18-án
délelőtt 11 órakor a Textilkombinát anyagraktárában t ü z ütött
ki, amely jelentős kárt okozott
az ott elraktározott nyersanyagban és az épületben is. A raktárban a tüz kitörésekor 35 vagon gyapot volt
elraktározva.
Ebből nem végleges becslés szerint 25 százalék teljesen tönkrement. Pénzösszegben körülbelül egy millió forint kár keletkezett.
Felvetődik a kérdés, mi okozta a tüzet?
Felelet:
a legnagyobbfoku gondatlanság, amely

PÁRTÉLET
A Szegedi Kenderfonógyár Pártbizottsága élenjár
a minisztertanács határozatának végrehajtásában
A Szegedi Kenderfonógyár párt- szempontja, alapgondolata a Szegebrosúrájának:
bizottsága igen jó fegyvert adott di Kenderfonógyár
sem
fogyaszthat,
a népnevelők kezébe a miniszterta- „Egy társadalom
Ezt
nács alapbáremeléssel és narmaren- többet, mint amennyit termel".
dezéssel kapcsolatos határozatának a szempontot tudatosítják az üzem
végrehajtásához. Közvetlenül a ha- népnevelői a brosúra helyi szemtározat megjelenése után kis bro- pontjainak segítségével a gyár dolsúrát szerkesztett meg az üzemi gozói között. A Szegedi Kender
népnevelők számára. A brosúra pártbizottságának jó kezdeményezéigen jó szempontokat ad az üzemi se már az első napokban is éreztetnépnevelők munkájához. Kiértékeli te hatását a gyárban. A dolgozók
miért nem felelnek meg a követel- megismerték a minisztertanács haményeknek az üzem különböző osz- tározatát és mint a röpgyűlések is
elősegítői
tályainak normái. y>A mi normáink mutatják, valamennyien
gyors,
— írja a brosúra —, ha jól átgon- akarnak lenni a határozat
doljuk, nem felelnek meg a norma pontos végrehajtásának. A jó népkövetelményeinek,
egyes
osztályok nevelő munka eredménye az, hogy
dolgozói
_ mint ahogy a kollektív « Szegedi Kenderfonógyár dolgozói
szerződés előírja — nem kellő szor- egyöntetűen azzal akarják bizonyía
galom kifejtésével
érik el termelési tani, megértették és helyesük
hogy
százaiékukat,
hanem egész könnyű- minisztertanács határozatát,
a munka
150—200
százalékos fokozzák
Felsorolja ez- gét, még aktívabban
után a brosúra a különböző osztá- nak a szocialista
szerrel

elérnek

eredményeket

is."

termelékenysébelekapcsolódmunkaversenyhe.

lyok átlagos százalékát, melyből
A Szegedi Kender pártbizottságákitüni'k, hogy találunk
a Szegedi
Kenderfonógyárban olyan osztályt nak kezdeményezése jó példája annak, hogy kéli élenjárni a feladais, ahol az átlag 221 százalék.
tok végrehajtásában az üzemi pártGerő elvtárs beszédének egyik szervezeteknek.

FORDULÓBAN
kor a bérleten
dolgoz,
tam. Alig győztem
anynyit termelni
hogy
az
adót meg a bérletet
kifussa. Milyen boldog voltamt amikor saját
földe,
met művelhettem,
aZ[ a
hat holdat,
amit a népi
demokrácia
juttatott.
De
mostmár
világos,
hogy
nem ezen az
úton
kell
haladni
Így
nem
lehet
boldogulni.
Azzal a lovak fülekösé csap Dobó Imre.
»
— Ne te, a fene a lustájait. Alig
vonszolják
magukat!
A barázdák lassan szaporodnak.
Dobó
Imre
visszagondol
azokra
az
időkre amikor még a ku.
Iákhoz
járt
napszámra.
Gyűlölettel
tekint
Rózsa
Vilmos 72 holdas
kulák
tanyája leié. Eszébe jutnak azok az évek, amikor kora reggeltől
késő
estig dolgozott
a hutáknál, aki még a bőrt is le.
nyúzta
volna a szegény
emberről, /élire
mégsem
volf kenyere. És ha valaki, akj
nyáron
nála
dolgozott
télen
elment,
hogy
segítséget
kérjen,
azt irgalom nélkül
kizavarta
Ilyen volf
Rózsa
Vilmos kulák. De ilyen a
többi is. Csak addig kell
neki
a
szegény ember,
amja
ki
tudja
zsákmányolni, azután
éhen
is
hálhat. Ki törődött vele...
Senki. Igy volf ez.
De mosf másként
van.
Itt a lehetőség, csak nya.
kon kell ragadni és máris jobb életet lehet teremteni magunknak.
Igy
csak
tárjuk
a
földet,
eredményf mégis alig látunk. Sovány a löldt de

és Biró
István
tűzoltóparancsnok
okozta

nem
tudjuk
trágyázni,
mert
jószágunk
sincs.
De a csoport,
as
más.
Ott sokan fogunk
össze
és nagy erőt tudunk kifejteni.
Segit az
állam,
s eg't
a gépállomás
és
összefogással segítünk mi
magunkon
A
csoportban
nem
fenyeget
úgy
az
aszájnak a réme, a beteg,
ség. Az óm a betegség...
Az jár sok bajjal..
. Milyen sokba
került
legutóbb is a kórház, az or.
voság A
termelőcsoportban
ilyen
probléma
nincs. Ott mindenkit biztosítanak, mindenki
OTItag. Miért nem is jutott
már eszembe előbb, hogy
csoportot alakítsunk?
—
feddi
önmagát. — Nem
hát . ..
Felültem
az el.
lenségnek,
annyi
rosszat
beszéltek róla, hogy még
a hirét
sem
szerettem
hallani. De mosf itt vannak
az
eredmények
a
szemünk
előtt
magunk
győződhetünk
meg a termelőcsoport tagok jólétéről. Mostmár
beszélhet,
nek amif akarnak.
Amig
egyénileg
gazdálkodom,
sohasem lesz olyan szép
napraforgóm,
mint a „Dó.
zsa"
termelöcsoportnak.
de még kukoricám
sem.
Pedig a mi dűlőnkben «•
vannak olyan jó
földek,
ha nem jobbak,
mint
a
„Dózsa"
termelöcsoporf.
ndl.
Szeretettel néz végig a
hosszú, fekete
barázdákon, majd
tekintete
a
füstölgő
szegedi
gyárké.
ményekre seik,
— Off is
megváltozott
az élet a
felszabadulás
óta miért nem
változhat.

na meg itt is. Már
gondo.
latban tervezi is, ha csoport alakulna, jtt
kony.
hakerti
növényeket
termelnének,
hiszen
olyan
nagy szüksége volna rá a
szegedi dolgozóknak,
de
ők is sokat
keresnének
vele. Amott a partos részen
pedig
szerződéses
magvakat
termelünk.
—
Mintha a lovak is érezték
volna, hogy gazdájuk milyen döntő lépésre
hatá.
rozta magát
gyorsabban
szedték a lábaikat.
Gazdájuk
is
biztatja
őket.
Ha minden jól megy, jövőre már
traktor
szánt
helyettetek.
Csoporf lesz
itt...
Virágzó,
életerős.
Megváltozik
az
ONCsAtelepi dolgozó
parasztok
élete. Jó munkánk
nyo.
mán beköltözik
a jólét a
kis piroscserepes
házakba. .Kiűzzük onnan a gon.
dot.
Nem
vagyunk
egyedül, — néz bizakodva
a
falu felé Dobó Imre. —
Már vagyunk
tizenketten,
de feszünk rövidesen még
többen is, merf az „Alkotmány"
és a
„Dózsa"
csoport eredményef
szemünk elölt
bontakoztak
ki. Mi is követjük
őket.
Vasárnap
gyűlésf
hívunk
össze
és
megbeszéljük,
de rövidesen meg is ala.
kitjuk a csoportot.
Kilépünk
a napfényre, követjük a Pártot
követjük a szovjet
parasztok
példáját.
Barázdafordulóhoz
ért
Dobó
Imre,
gyakorlott
kézzel vetette
neki
az
ekéf a földnek, új barázdát hasítotf az eke. De
lordulóhoz
ért Dobó Imre és az
ONCsA.telep
dolgozó
parasztjainak
élete is. Jó
fordulóhoz...
Molnár
István.

m á r a szabó tázzsal határos. A!
raktárban nyílt lánggal
hegesz.
tettek kellő tűzvédelmi intézke,
dések
végrehajtása nélkül.
A
hegesz'.ő pisztolyból kicsapó láng
meggyújtotta a Springer csőre
lerakódott
gyapotport,
amely
robbanásszerűen meggyulladt. A!
tüz végigfutott a
csöveken
q
percek alatt elterjedt.
A tüz kitöréséért
elsősorban
Körösi Gyula mérnök a felelős,
aki tisztában volt azzal, hogy a
raktárban nyílt lánggal hegeszteni nem szabad, mert az amugyis könnyen
gyúlékony gyapot
nyilt láng
használata
esetén
könnyen meggyullad. Amikor a
gyárat üzembe helyezték,
még
egyes szerelési munkák nem fejeződtek be, igy a Springer tüzoltócsövek beszerelése sem.
Egy
korábbi
megállapodás
szerint, megfelelő szigorú intéz,
kedések
mellett a
munkákat
pótlólag be lehetett volna fejezni. A
megfelelő
óvintézkedés
szerint egy kétszer kétméteres
vizzei telt bádogteknő fölött kellett volna hegeszteni ugyanak.
kor három vödör vizet, tűzoltótömlőt, kellett volna közvetlen a
munka mellé helyezni, egy tűzoltó felügyeletére bizva. E z az
óvintézkedés azonban csak elméletben volt meg és láthatjuk szo.
moru következményét.
A tüzért Körösivel egyetemle.
gesen Biró István tűzoltóparancsnok is felelős. Biró István egyéb,
ként 1919-ben Horthy fehér h a d .
seregében szolgált. 1948 áprilisa,
ban a Szociáldemokrata
Párt
szélsőjobboldali magatartásáért!
soraiból kizárta. Biró Istvánnak
a felelőssége á r n á l
nagyobb,
mert m á r 28 év óta tűzoltó, több
•zaktanfolyamot végzett,
tehát
tudnia kellett volna, hogy ilyen
helyen a nyilt lánggal való hegesztés rendkívül tűzveszélyes.
Nem lett volna szabad megengednie a hegesztést, vagy legalábbis
meg kellett volna tenni az előírt szükséges óvóintézkedéseket.
Hogy a tűz nem terjedt át az
egész üzemre, a z annak köszönhető, hogy a Textilkombinát dolgozói, de a többi szegedi üzemek
dolgozói is önfeláldozó munkával
vették ki részüket a tűz terjedésének megakadályozásából.
Ezt a nagyfokú gondatlanságot a magyar dolgozó nép drágán fizeti meg. A dolgozó népnek kell keményebben fogni
a
szerszám nyelét, hogy a jobboldali szociáldemokrata s a nép va.
gyonával egyáltalán nem törődő
mérnök gondatlansága által okozott kárt helyrehozza. A tűzkárért a felelősség nem kis mértékben terheli az üzem technikusait
is.
A
Textilkombinát
nemcsak
Magyarország, hanem
úgyszólván Nyugat-Európa
legmodernebb üzeme és a tűz kitörése
előtt mégsem volt sehol komoly
tűzvédelmi intézkedés.
Ugyanakkor, ha Körösi mérnök „nem
tudta", hogy r.vilt lánggal gyapotraktárban nem szabad hegesztetni, a technikusoknak kellett
volna figyelmeztetni a veszélyre.
Körösi Gyulát és Biró Istvánt
őrizetbe vették és átadták
az
ügyészségnek. Tettükért rövidesen a dolgozó nép bírósága előtt
felelnek.

A szerkesztőség

ÜZENI

Kérjük a következő tudósító elvtársakat, hétfőn este 7-kor jöjjenek
be szerkesztőségünkbe: Ralngli Je.
nő Hajójavító NV, Bosnyákovics
Dezső Szegedi Kender. Rokréfás
András Honvédség,
Bálint István
Villany-telep. Emmrr Pál Kelemen
dohozüzem, Földvári Lnjos Közúti
Vaspálya, Kovács István Vfzmfitelep, Kamasz Lajos Népbolt NV.,
Kardos Miklós Magyar Kender, Lakntos Edit Papír- és Irodaszer Ér.
tékcsítő NV.
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A KENYÉRCSATA UJABB ÁLLOMÁSÁN
A cséplés,

termény-begyűjtés

Még 20 napja sincs, hogy Csongrád
megye dolgozó parasztsága egész éoi
fáradságos
munkájának
gyümölcsét
learatta. Az a nagy lendület és lelke,
sedés amellyel
az állami
gazdaságok és termelőszövetkezeti
csoportok
dolgozói suhogtatták
a k° szát,
vágták c rendet, magával ragadta a me.
gye dolgozó kis. és
középparasztjait
is. Hatalmas küzdőtérhez
hasonlított
valamennyi
város és község határaA dolgozó parasztok harcoltak
azért,
hogy ne menjen kárba égy szem mag
sem, hogy minél előbb újbúzából készült ropogós fehér kenyér
kerüljön
a dolgozók asztalára. A traktorok
kö.
högve húzták maguk után az aratógépet,
volt ahol
kettőt
egymásba
kapcsolva. A kaszásoknak sűrűn lendült csapásra a karjuk, gyűltek a ké.
pék egymásután sorakoztak a gabonakeresztek. Hasonló volt ez a munka a gyárak életéhez: a
többtermeié,
sért, a békéért folyt a harc. Együtt
küzdöttek a közös célért gyári munkások, dolgozó parasztok
Csongrád
megyében És július 4-én elsőnek je.
lentettük Rákosi elvtársnak:
befejez.
tük az aratást
Befejeztük
a kenyér,
ért folyó harc első szakaszát.

II gvSzelml jelentéssel nem váltó.
zott a határ. A kaszások, marokszedők kocsira, szekérre ültek s
az aratás lendületével kezdtek
hozzá a behordás
munkájához.
Itt is nyomon követték a dolgozó kis- és középparsztok az álla.

sikeréért

17 mázsa 92 kiJó, a Táncsicsnál
18 mázsa termeti holdanként.
A gyálaréti „Szabadságharcos
termelőcsoportban", közvetlen a
jugoszláv határ
szomszédságában, több nap óta ontja a gabonát a cséplőgép. A. gép tetejéről
átlátni a határon, ahol apró keresztek
ritkáilanaí:
a tarlón s
köztük csüggedt dolgozók ámulattal tekintenek az
ütemesen
puffogó traktor s morajló cséplőgép felé, Ott a®g ért térden felül a buza.
Ennek a gépnek a
tetején pedig
most több mint
másfél méteres 'gabonából kötött
hatalmas kévéket ereszt az etető a gép gyomrába, valósággal
cinlik a szem, alig győzik felrakni az üres, elszedni a tele csákókat. Az eddigi eredmény 18 és
fél mázsás termést mutat. Ez
még emelkedhet —
mondják a
csoport tagjai —, mert az asztag
aljában van m é g , a java. A csoport földjére valóságos vándorlás
indult meg a csépiés után. Mindenki látni akarja ezt a termést,
amely
előreláthatóan a megye
legjobb holdankénli átlagtermére
is.

küzd

Csongrádmegye

újságolta a körülötte álló csépeltető dolgozó parasztoknak, hogy
még a szállítási szerződéssel lekötött három
mázsa feleslegen
felül is van mit átadni az államnak.
— Ezért h a t forint felárat, a
többiért négyet kapok, mert innen egyenesen beviszem a raktárba — mondta s már nyújtotta is a kezét Lucza Ferenc traktoristának.
— Szállítási szerződést kötöttem az előre számított feleslegre.
Ennél
több lett, most erre
ugyanígy
kötök versenyszerződést. É n sem akarok elmaradni
a falubeliektől, az
Alkotmányt
ünneplőktől.
Klskirálrság
fogadta el elsőnek Gsongrád megyében a tőtkomlósiak
versenyfelhívását.
Mint mondják, a falubeliek elsők
is akarnak lenni
ebben a ver-

minden

öntudatos

dolgozó

parasztja

meit
kulákok
Kiskirályságon. géltől késő estig. I t t is a cséplőMég hozzá sem fogtak a tarló- géptől hozzák qgyenest a gabohántás munkájához. Neveik mel- nát a dolgozó parasztok. A szölett sorakoznak hasonszőrű tár- vetkezeti raktáros és a zsákolók
saiké: Rácz József. Hursán .Tá
alig győzik átvenni a temérdek
gabonát. A nagy munkában éberen ügyelnek, nehogy zsizsikes,
vagy nedves gabona kerüljön a
raktárba. Különösen szemügyre
veszik a kulákok búzáját. Számi,
tanak ezen a téren is támadásukra. A z elmúlt évben is mepróbálták, hogy
zsizsikes gabonával
fertőzzék meg a raktárt. A kuiáktámadás most sem maradt el.
Darók József 35 holdas kulák vizes gabonát akart beadni, de leA pártsajtót olvassa a népnevelő leplezték aljas szándékát. A rakaz egyénileg dolgozó parasztasz- tárosnak, de a zsákolóknak is
szonyoknak a cséplőgép mellett. feltűnt m á r a zsákok mázsálásánál, hogy jóval többet nyomnak
nos, Csicsei Pálné,
özv. Szabó a zsákok, mint másoké általáMihályné, Harmat János és még ban.
j ó néhány kulák neve, akik el— Bontsátok ki a zsákokat —
csépelték a gabonájukat és azonszólt a raktáros —, nézzétek meg
mód fel is hordták padlásukra.
milyen gabona
van benne, miArra még nem gondoltak, hogy
előtt hozzádűtfnétek a többihez
beadási kötelezettségüket telje— figyelmeztette többször is a
sítsék. de annál
több gondot
zsákolókat.
fordítanak a rémhírterjesztésre
A kulákok
minden erőlködése
Darók Józseffel visszavitették
ellenére gyűlik a gabona a föld- a nedves gabonát, nem sikerült
művesszövetkezet raktárába, ha- neki bedohosítani a raktárban
lad a cséplés és rövidesen befe- felhalmozott több vagon gaboI jezik a dolgozó parasztok a tar
nát. nem sikerült
megsemmisi-

II gyálai termelöcsoporl dolgozói,
de még számtalan gép munkása
csatlakozott a
tótkomlósi versenyfelhíváshoz.
ígérték, hogy j
augusztus 8-ig befejezik a cséplést. Ugy dolgoznak, hogy az ígéA kiskirálysági községháza faláretből valóság is váljék.
Mindszenten m á r ezt a határ- ra akasztott versenytábla hirdeti
időt is lerövidítették. A vásár- az élenjáró eséplőgépmunkások, a
tér melletti szérűskertben
Lő- terménybegyü.jtésben kiváló telrincz
József
cséplőgépellenőr, jesítményt elért egyénileg dolgoLucza Ferenc traktorvezető és zó parasztok nevelt. Ugyanakkor
Török József etető indítványára közli a terménybeadást s a tara eséplőgépmunkások elhatároz- lóhántási munkákat szabotáló kulákok neveit is
ták, hogy a gépre előirányzott
2760 mázsa gabona helyett válTótkomlóst,
lalt 4000 mázsát július 30-ig el- senyben. Nemcsak
hanem
Csongrád
megye
valacsépelik. Igy akarják ünnepelni
mennyi községét
meg akarják
az
Alkotmányt.
(íál Bálint 5 holdas hódmezőváelőzni a versénypontok teljesítésárhelyi kisparaszt az utolsó ko- Learaitirt, behordták és most csé- sében, a gabonabegyüjtési csacsi búzáját viszi a
szérűskert pelünk, de ez még nem minden tában. A cséplőgépek munkásai,
leié. E z nemcsak az ő hordásá- — mondja Lucza Ferenc traktc- egyénileg dolgozó parasztok egynak, hanem
Hódmezővásárhely rista. —
A mi munkánknak, mással párosversenyben dolgozés egész Csongrád megye gabo. versenyünknek
folytatódni kell nak, csépelik a gabonát, hordják
rakjiabeiiordásának befejezését je- S ezért azon vagyunk, hogy min- be a raktárba. Ugyanakkor vég- Gyülik a gabona a fábiánsebestyéni földmüvesszövetkezeti
lenti
tárban. Egymást érik a szállító kocsik reggeltől-estig.
den dolgozó paraszt, akinek bú- zik a tarlóhántás m u n k á j á t is.
mi gazdaságok
és
termelőszö- záját elcsépeltük, innen a gép A községháza falára kiakasztott
állandóan lóhántást is.
vetkezeti csoportok dolgozóit. A farától vigye be a raktárba a színes versenytábla
Nem talál vissz- tenie tcibbszáz dolgozó kenderét,
élenjárók, kik hangra agitációjuk, mert a néplelkesedés még
inkább fokozó- gabonát. Ennek érdekében meg- hirdeti, kik az
A fábiánsebestyéni raktároscsépeltető dol- azok, akik hátráltatják, szabo- nevelők elejét veszik minden tádott. A községek dolgozói egy- magyarázzuk a
hoz és zsákotokhoz
hasonlóan
másután fogadták el a tótkom- gozóknak a gvors begyűjtés je- tálják a dolgozók versenyét. Vö- madásuknak.
Felkeresik ottho- szerte a megyében
valamennyi
Jósiak
versenyfelhívását s tet- lentőségét és itt a gépnél kötün rös betűből rajzolódik ki a szö- nukban a dolgozókat, kihasznál- földmüvesszövetkezetben
féltő
tek ígéretet: július 20-ig befe- velük versenvszerzödést gaboná- veg: élenjárók. A cséplési ver- nak minden alkalmat a falu né- gonddal vigyáznak a begyűjtött
senyben a cserebökénvi gépállojezik
a hordás
m u n k á j á t is. juk beszállítására.
pének felvilágosítására, ott van- gabonára. Velük együtt vigyázMozgósítottak minden erőt a
A mindszenti dolgozó parasz- más gépe vezet. — A tarlóhán- nak a begyűjtő raktárnál, a nak a dolgozók s nagy lelkesegyors behordás érdekében Pitva- tok szívesen kötnek versenyszer- tási munkák dülőversenyében Sicséplőgépnél. A szovjet agitáto- déssel gyűjtik a * gabonát egypos István dűlője lett az első —
rostól Balástyáig, Várostanyától ződést.
Részesülni
roktól tanult módszerekkel, a mással versenyezve.
Cserebökényig szerte a megyé— Nem kell nekem a fejadag- hirdeti a kiírott versenytábiázat.
akarnak a termelőszövetkezeti
pártsajtóban
adott
szempontok
terménybeben. A megye legnagyobb részé, nál e°y szemmel sem több — I t t sorolják fel a
alakján végzik népnevelő mun- csoportbeliek, egyénileg dolgozó
ben már 15-e körül alig lehetett
kájukat. S ma
elmondhatják a parasztok, a földművesszövetkelátni buzakeresztet a határban,
forint jutabegyűjtött
gabona
mennyisége zetek a két millió
csupán Szentes és Hódmezőválomból,
amelyet
a
gabonabeadási
alapján,
hogy
nemcsak
tótkoma
sárhely határában volt lemaralósi verseny elfogadásával, ha- verseny győzteseinek irányzott
dás. De 19-én délután már Váminisznem annak a teljesítésével élen- elő Népköztársaságunk
sárhelyen is az utolsó kocsik baltertanácsa. Gyűjtik a gabonát a
j á r Kiskirályság.
lagtak a város felé a szérűskert
megye dolgozói, hogy kifejezzék
irányába.
A szentesi úton Gaál
FáftánsebestyéRen
éppen
úgy, hálájukat a Párt,
az állam, a
Bálint 5 holdas kisparaszt éppen
nagy
Szovjetunió
iránt,
megválmint
a
megye
legtöbb
falujában
naplemente előtt ért a város szémindannyiunk
hosszú sorban állnak állandóan tozott életükért,
lénél lévő szérűskerthez
Az
a kövér
zsákokkal megrakott biztos jövőjéért- Harcolnak minutolsó kocsi búzája volt ez. mely
kocsik, szekerek, a földműves- den szem gabonáért, mert tudják,
nemcsak az ő hordásának, hanem
szövetkezet raktára előtt. Alig hogy minden mázsa gondosan beHódmezővásárhely
és
egész
áll odabb az üres
Csongrád megye gabonabehordákocsi, máris takarított gabonával
hazánkat,
sának befejezését jelentette.
ujabb csatlakozik a
megrakott I a békéért folyó küzdelmet erőkocsik sorához. Igy megy ez reg- sítjük.
Mggiiresedtek a tárók, befejeződött Csongrád megyében a jövő
évi kenyerünkért folytatott harc
Csesigrád megyében mirdsnütt {gy hatod előre a kenyércsata.
második szakasza is. Tennivaló
Most újabb állomásán.- a cséplés,
terménybegyiijtés
minél
még akad jócskán. E z t érzik és
Özv. Bacsa Andrásné boldogan köszöni meg a traktorvezetőnek s a
előbbi és minél sikeresebb teljesítésén
dolgozik
minden öntudják
dolgozó
parasztjaink.
cséplőgép dolgozóinak, hogv szemveszteség nélkül, szép tisztán
tudatos, becsületes dolgozó paraszt.
A gabonakeresztek
elZugnak, duruzsolnak a szérűscsépelték el gabonáját. A kézfog ás után azonnal aláírja a vertűntek már a tarlókról s a határ
képéhez
most
mindenütt
kertekben, a falvak házainak udsenysze rződést.
varában a cséplőgépek. Nyelik a
a dohogó
cséplőgépek
tartoznak
hozzá. SzorOaRnas
kezek
dús, tömöttkalászú kévéket, ont- mondja özv. Bacsa Andrásné. — adásiban élenjárókat, akik becsüetetik a gépeket s dúsan ömlik a szem a zsákokba
Hosszú
j á k az aranysárga szemet. A ke- Szívesen segítek a többivel dol- lettel teljesítették kötelezettsékocsisorok
haladnak
azután a földművesszövetkezetek
raktáGyulai
nyeret.
A
termelőszövetkezeti gozó társaimon. Örömmel viszem güket. Szűcs Antal, id.
rai felé. annak jeléül, hogy dolgozó parasztságunk
tudja, mi
csoporttagok, egyénileg dolgozó be a raktárba, hogy ezzel álla- József, Móricz József, Papp IstIstván és még
parasztok figyelik, lesik a má- munkat, egyben a
a kötelessége a dolgozó nép állama
iránt, de tudja azt is;
béketábort ván, id. Bódis
több dolgozó paraszt neve olvaszsát, mennyit hoz az idei termés. erősítsem.
ezzel a hazafias
köteUsségtelj esítéssél egyben a saját
maga
A termelőcsoportbelieket mindeSzavait tettekkel bizonyítja. ható egymás alá írva rangsorerdekében
is
cselekszik.
nütt büszke öröm tölti el. A le- Másfél holdon
termett búzájá- ban .Ugy. ahogy egymásután somázsált gabona mennyisége bi- nak az utolját dobták fel a csép- rakoztak oda a földmüvesczövetNem szabad azc.-.ban egy pillanatra
sem megtörnie
a
zonyítja, hogy érdemes volt szö- lőgépre, máris számolta, mennyi keze; raktára elé.
munka
eddigi
lendületének,
sőt
további
fokozására
van,
vetkezni, j ó munkát adni a föld- kell fejadagra és jövő évi vetőA versejivtábla
másik fele
Mindannyi ónk kényei érnénk biztosítása,
ötéves ternek. Az ujszegedi Haladás ter- magra. Számot vetett az adóga- hanyagokat, a szabotálókat mu- i szükség.
melőcsoport, ugyanígy a szegedi bonával és a begyűjtési kötele- tatja be. Kunos Mihály, Vajda
vünk sikere, vagyis
dolgozó népünk még tovább
emelkedő
Táncsics, Dózsa és Alkotmány is zettséggel. Mire az utolsó zsá- Gáborné, Kabódi Józsefné, Papp- | életszínvonala
függ
kenyércsatánk
győzelmétől.
befejezte a cséplést. Újszegeden kot is lemérték, m á r örömmel lógó Mihály,
valamennyien isNagy Pál

A spiritizmus szellemei, a nyugat felé hajló kereszt

A burzsoá tudomány az imperializmus
szolgálatában
A kapitalizmus minden
eszközt felhasznál arra. hogy a gondolkodásban. tudományban
elmaradt tömegeket a miszticizmus, a babona és varázslat hamis szellemi táplálékával elégítse ki, hogy ezáltal távol tartsa
a tudományos világnézet elsajátításátél. Miért teszi ezt a kapitalizmus? Mert tudja, hogy
a
természet, a társadalom tudománvos, dia ektikus ismerete a néptömegek kezében hatékony ideológiai fegyver a kizsákmányolók.
kal szemben. Tudja, hogy a természet dialektikájáról, a társadalmi formák fejlődéséről,
az
oszrólyharcról szóló marxi-lenini
tanítás útat mutat a proletáriátusnak s forradalomra aktivizálja az elnyomott tömegeket. Ezért ködösíti el a világot és
a
valóságot a burzsoá tudomány,
ezért tartja a művelődésből különben is kizárt tömegeket
az
áltudomány és babona olcsó, hamis szellemi táplálékán,
ezért
ápolja és öntözgeti a miszticuzmus penészes virágát. S a burzsoá tudomány ezzel a ténykedéssel világosan kifejezésre juttatja. hogv tudománya saját elnyomó osztálvérdekeit szolgálja.
Ezzel is igazolódik a marxi-lenini
(tanítás arról, hogy nincs „osztá.
lyokfelett",
„objektív"
tudomány, csak „pártos" tudomány
van s hogy minden
tudomány
végső fokon osztályának érdekeit szolgálja.
A burzsoá tudomány ezt
| a reawc os osztaiyeraekot |
képviselte, a m i k o r száz évvel
ezelőtt „felfedezte" az okkultizmust, spirittzmust s azóta
állandóan foglalkozik az okkult jelenségek
valóságának
bizonyításával.
N e m véletlen, h o g y a han y a t l ó kapitalizmus mindjobb a n kibontakozó ellentmondásai közepette indult el Amerikából a hydesvihei „szeijemj í i r á s " (1848) n y o m á n a spiritisza hisztéria s a múltszázad második felében rohamosan terjedt e] egész Európában. A z akkori nagyburzsoázia valóságos mentődeszkaként
kapott a spiritizmus u t á n . A
népelnyomó
III.
Napojeon
egyenest parancsot adott hivatalnokainak. hogy
terjesszék
n spiritizmus elméletét és gyakorlatát a proletáriátus köréb e n — „had legyen s z á m u k r a
a vigasz m á k o n y a " —, amely
a túlvilágra tereli az elégedetlenkedő,
lázongó
munkástömegek figyelmét. S hirtelen
jelenkeztek a hiszékenység, a
butaság vámszedői is, n é h á n y
kapitalista gyáros
üzemét a
„planohette". a
szellemidéző
asztalka szériagyártására állította át. I g y lett a szándékosan terjesztett o k k u l t i z m u s és
spiritizmus a nagyburzsoázia
osztályuralma és a kapitalista profit kiszolgálója.
Angliában,
Franciaországban, Németországban a n n y i r a
elterjedt a spiritizmus, h o g y
Engels a hetvenes
években
D i i h i i a g Jenővel való vitázásai közben k ü l ö n t a n u l m á n y t
írt
a spiriizmus ellen
A h o g y az európai n a g y b n r
zsoázia, é p p ú g y a cári Oroszország
ura'kodóosztályai
is
ápolták,
mesterségesen
terjesztették az okkultizmust.
A m i n t a k a p i t a l i z m u s végső rothadásába,
az imperializmusba m e n t át, ú g y kerítette az okkultizmus
mindinkább
hatalmúim
a burzsoá
t u d o m á n y t és társadalmat. A
proletár forradalmak korszakában még
görcsösebben,
ka
paszkodik a burzsoázia
| a z okku'tivmusba. |
egyrészt, hogy ezzel narkotizálja
saját
proletariátusát,
másrész',
hogy
a
számára
m i n d i n k á b b s i v á r a b b á ós el-

lensógesebbó
váló
valóság
elől a mítoszok, a hiedelmek
világába
meneküljön.
Egym á s u t á n a l a k u l t a k m e g a különböző
nyugati
„tudomán y o s " egyesületek az okkultizmus t a n u l m á n y o z á s á r a
és
állítólagos jelenségeinek bizonyítására. A z elmúlt évtizedekben a n y u g a t i
tudomány
..legjobbiai" — Driesch,
Ri
ehet, O l i v é r Lodge, SchrenckNotzig. M a x w e l l , W . J a m e s ,
Lombroso —
a
spiritizmus
szolgálatába szegődtek s szakt u d o m á n y o s j ó h í r ü k e t a z ok
k u b i z m u s jelenségeinek
népszerűsítésére használták fel.
S hogy m e n n y i r e
tudatos
ennek az á l t u d o m á n y o s mesterkedésnek a politikai célzata, azt meggyőzően b i z o n y í t j a
pb egy tübingeni professzor,
T. K .
Oesterreich
könyve:
Okkultismus
im
modernen
Weltbild. Oesterreich fi'ozófus
lóttére
könyvében 150 oldalon keresztül „ b i z o n y í t j a "
a
spiritizmus jelenségeinek valódiságát s u g y a n a k k o r szükségesnek
tartotta, h o g y könyvéhez szovjet ellenes
bevezetést í r j o n , tele a Szovjetunióról, a szocializmusról
szóló
rágalmakkal!
A
spiritizmus
jelenségeinek
bizonyítására
— szovjetejlenes bevezetéssel,
a burzsoá t u d o m á n y őszinte
arckifejezése ez. A h a n y a t l ó
nyugati
burzsoá
kultúra
a
valóság elől a m i s z t i c i z m u s b a
menekül!
S mit tanulhat a burzsoá államok ifjúsága ezektói a „szellem"bizonyító professzoroktól, a tudomány e sarlatánjnitól? Megtudjuk,
ha fellapozzuk például a Nash"s
Magazin egyik számát, ahol a következőket olvassuk: „Londonban
ma újra divatba jöt't a varázslás és
a frkele mágia. A modern boszorkányok nem söprűn lovagolnak, ha| autókon járnak |
és tilkárokat tartanak. London bizonyos köreiben fekete mágiát gyakorolnak. Üléseiket elsőiét (tett szobákban tartják, tömjént égetnek s
nz éjszaka bizonyos perceiben varázsigéket mormolnak. Egy ülésen
mindenki meztelen jobbkarjával az
előtte lévő veder vízbe nyúlt, melyből a vize'c a padlóra locsolta s
az így keletkezett poesolya a szeánsz tagjainak lelki egyesülését jelképezte. Az oxfordi egyetemi diákok egy woodstocki temetőben éjfélkor mágikus szertartást tartottak. Kiválasztottak egy sírt, amelyet különösen alkalmasnak
találtak, egyik diák egy régi pergamenről latin versformulákat olvasott fel, gyertyákat gyújtottak, tömjént füstöltek, bűvös dalokat énekeltek s végül megállapították, hogy
a csillagok állása nem kedvel a
szertartásnak."
Tudósainknak, tudományos intézményeinknek
minden
erejükkel
harcolniok kell ez ellen a burzsoá
sarlatánság ellen. De fel kell vennünk a harcot azok ellen a lappangó kártevők és szervezett háborús uszítók ellen is, akik spiritiszta ' szeánszokra,
ott
megjelen'i
„szellemekre"
való hivatkozással
uszítanak népi demokráciánk ellen.
Volt földbirtokosok, kulákok és népi demokráciánk, a béketáhor cgvéb
ellenségei ezek, akik a számukra
mind ellenségesebb valóság elől a
„szellemek 4, a babona, a tudatlanság világába menekülnek
s nem
átallnnak Petőfi,
Kossuth,
Jókai
„szellemére" hivatkozva „fordulatot", háborút jósolni I Szegeden a
közelmúltban ismét lábrakapott a
szeánszozás, szellemidézés,
jóslás,
mint n lappangó fasiszta elemek
| uszító eszköze.""]
Hatóságaink a közelmúltban Budapestet megtisztították , az emberi bm
laság vámszedőitől, a jósoktól, grafológusoktól és egyéb háborúlátóktól. De hatóságaink továbbra is
ébren sújtanak le mindazokra, akik
az emberi tájékozatlanságot, hiszékenyseget kihasználva a béke, az
építés, a haladás ellen uszítanak!
A klerikális reakció, amelyet
Pártunk Központi
Vezetőségre
mint az imperialisták
ötödik
hadoszlopát, a Wall Street
hű
szövetségesét leleplezett, ködösítésekkel, tévhitek terjesztésével,

mesterségesen csinált „csodákkal" szolgálja imperialista megbízóik érdékeit. Erre vonatkozólag jellemző például szolgál a
cihosti „csoda".
Tavaly, december elején „csoda" történt egv csehországi fa
lu, Cihost templomában. Míg a
falu plébánosa, Toufara lelkész
a szentbeszédet tartotta, az ol
táron lévő feszület nyugat felé
fordult. És mindannyiszor, vala
hányszor Toufara felemelte kar
j á t , a kereszt nyugatot üdvözölte. A z amerikai és az angol rádió gyanús jólértesültséggel. si
etve beszámolt hallgatóinak er
ről a csodáról, hozzátéve, ho<n
ez a közeli háború és a népi rendszer bukásának az előjele. Toufara plébános magas egyházi körök utasítására rögtön hatszár
fényképet rendelt a feszületről
államellenes propaganda céljaira. Sokakban azonban kételyek
támadtak a kereszt mágikus képességeivel szemben. A vizsgálat
során kiderült, hogy a „csodát"
— mint Toufara bevallotta —
drótok segítségével
rendezték
meg. A feszületről drót vezetet'
a szószékhez, amelyen a plébános állott s ő észrevétlenül
[ m e g h ú z t a a drótot, |

Egyetemistáink és főiskolásaink
csattanós válasza
A Szegedi Egyetemen és a
Pedagógiai Főiskolán végetértek
az évvégi vizsgák és kollokviumok. Pártunk Központi Vezetőjégének március 29-i határozata
világossá tette, hogy az évvégi
vizsgák az osztályharc egyik részévé váltak.
Az első félév végén a köznevelés frontján támadó osztályellem
rag hatalmas támadást indított
az egyetemekre és főiskolákra bekerült munkásés
szegényparaszt-származású hallgatók ellen. Aknamunkájuk következtében az első' félév végén nagy volt
a lemorzsolódás, fegyes egyetemekről és főiskolákról a munkás
hallgatóknak több mint 20 szá
raléka kimaradt. A kimaradás fő
oka az volt, -hogy az osztályellenség maximalista követelményeket
támasztott a vizsgákon és kollokviumokon. A maximaiizmus természetesen nem színvonalat jelentett,
hanem lényegtelen és
sokszor reakciós
anyagrészleteken való lovagolást.
Pártunk Központi Vezetőségének határozata világosan megmutatta, hogyan kell felvennünk
a küzdelmet a maximalista
követelmények köntösében
jelentkező osztályellenséggel szemben.
Az Egyetemi Pártbizottság ebben a harcban komoly eredményeket ért eL

3.8, a munkás hallgatóké 4„
8
szegényparasztoké 3.9.
Egyete,
m ü n k és Főiskolánk
egyesített
átlageredménye 3.6, a munkás,
hallgatóké 3.8, a szegényparaszt
hallgatóké 3.8.
A fenti eredmények azt mutatják, hogy a munkáshallgatók
sokkal jobban tanulnak az átlagnál. A szegényparaszt hallgatók is felülmúlják
az
átlagos
eredményt. E z t az eredményt a
reakcióra mért
legkomolyabb
csapásnak
könyvelhetjük
el,
amely munkásés
szegény,
paraszt hallgatóinkat ki akarta
ebrudáíni főiskoláinkról
Természetesen
az
ellenség
sem
maradt tétlen a vizsgák
alatt. A természettudományi karon a vegyészek
matematika
szigorlata előtt egy hallgató az
évfolyam megbeszélésen kijelentette, hogy nem lehet
megtanulni az anyagot és buzdította
az egész évfolyamot, hogy még
azok is, akik le tudnának vizsgázni, halasszák el őszre szigorlatukat. Ezt sikerült megakadályozni és néhány nap késedelemmel — négy-öt diák kivételével
— az egész évfolyam
levizsgáz o t t Volt egy-két olyan tanár,
aki nyakra-főre osztogatta a kitűnőt és ezzel a magatartásával
is az osztályellensóget szolgálta.
A reakció erőfeszítései azonban nem tudták megakadályozni
a j ó kollokviumi- és vizsgaeredményeketA P á r t munkáját eredményesen támogatta a DISz. J ó l harcolt a jegyzetkiadásért és a m a .
ximalizmus kiküszöböléséért
A
tanulmányi osztályoknak, illetve
az egyetemi alapszervezieteknek
és a Pártbizottságnak figyelmét
felhívta a hibákra. Jól szervezte
a tanulást. Megértette, hogy
a
Dolgozó Ifjúság Szövetsége megalakulását az egyetemi
ifjúság
leginkább a j ó tanulmányi eredményekkel segíti elő.
De meg
kell mondanunk, hogy közvetlenül a vizsgák és a kollokviumok
előtt a DISz
megtorpant
és
egyes karokon szétesett Feltétlenül
ennek is tulajdonítható,
hogy többen halasztottak el vizsgáikat szeptemberre, mint amenynyi diáknak erre valóban szüksége lett volna.

S i k e r ü l t elérni, hogy a promozgásba hozta a feszületet £ feszorok időben közölték a halla szónoklat szavait hatásos ge3z gatókkal a vizsga- és a kollokvitusokkal kísérte. I g y derült ki umi anyagot. A tanulmányi biho°y a cihosti eset nem csoda rottságok és a tanulmányi oszhanem a Vatikán szovjetellenes tályok
segítségével
nagyjából
aknamunkájának egv eszlcöee.
sikerült a vizsga- és kollokviumi
Ez az érdek-csoda megrendc anyagból a maximalzmust kiküzése természetesen nem első s szöbölni A tanulmányi osztályok
történelemben. Nyikoiszkij szov jelentős munkát végeztek a jegyjet tudós nemre*- magyarul is zetkiadás terén. Általában elérmegjelent könyvében (A vallás ték, hogy a hallgat óknak
nem
keletkezése. Szikra. 1950.)
rá voltak a vizsgán
nehézségeik
mutat arra, hogv a különböző i-gyzethiány miatt.
felekezeteknek
a
haladássa"
A professzorok is teljes mérszemben egyformán ellensége? tékben magukévá tették Pártunk
papjai gyakran fordulnak mes KÖ£ponti Vezetőségének határotérséges .csodákhoz", ha" a z t ér
zatát.
Minden kar foglalkozott
dekeik úgy kívánják.
a Párt által megadott szemponA felsorolt utalásokból is kitű- tok szerint a maximaiizmus kérnik. liogy a burzsoá tudomány, a désével, a vizsgáztatás módszespiritiszta, okkultista machinációi reivel. A professzorok, a legtelés a klerikális reakció egyaránt
jesebb mértékben támogatták a
tudatosan szolgálja a Wall Street,
és
szegényparasztaz imperialisták erdekeit. Jósol, munkásnúlószokat, „szellemeket', „csodá- származású hallgatókat, hogy a
kat" produkál
hogy félrevezesse vizsgákon j ó eredményt érjenek
A z elmaradt kollokviumok és
és elkábítea a tömegeket. Népi de- el. ö k is. és a tansegédszemélyzet vizsgák közül
legtöbb
olyan,
mokráciánk
eredményesen
vette is sokat foglalkoztak velük.
amely szeptemberben sem száfel a harcot ezen a téren is, amiA z előbbieknek
köszönhető, mít elkésett vizsgának, ill. kolkor az iskolai tananyag korszerűMégis, az elmarasítésével, népművelési előadások- hogy Egyetemünkön és Főisko- lokviumnak.
kal. „Szabad Föld l é l i
Esték". lánkon az évvégi
vizsgák
és dás százalékos arányszámát makollokviumok
eredményei
jók gasnak tartjuk. A szeptemberi
azért jelentenek ve| s z e m i n á r i u m o k keretében | voltak. A jogtudományi karon a vizsgák
tanulmányi átlageredmény 3.3, a szélyt, mert ha azon valaki megnyújtott felvilágosítást tömegeink- nunkás-származású diákok ta- bukik, elveszít egy teljes évet.
nek. Kulturális műsoraink, szín-/
A lemorzsolódás elleni küzdedarabok, stb. igen helyesen kifi- nulmányi átlaga 3.6, a szegénygurázták a miszticizmust. Jó fil- paraszt hallgatóké 3.5. A termé- lem tehát nem ér véget az évvégi
meket láthattunk az okkultizmus szettudományi karon a tanulmá- kollokviumokkal és vizsgákkal.
való arcának leleplezéséről, a ki- nyi átlag 3.6, a munkás hallga- A tanulmányi osztályok vezetőitűnő szovjet filmet, a „Puskás tóké 3.7, a szegényparaszt szár- nek és a DISz-nek gondoskodni
Ember'/' és a hézagosságai mel- mazásúaké 3.9.
Az orvostudo- kell arról, hogy az elmaradt diálett is találó cseh filmet, a „Lemányi
karon
a
tanulmányi
átlag kok valamennyien eredményesen
leplezett Keneszteslovagokat".
—
és vizsgázzanak
Ügyes filmet készítettek a cihost' 3.6, a munkás hallgatóké 4.1, a kollokváljanak
„csodáról" is, amely
bemutatja, szegényparaszt hallgatóké 3. A szeptember elején.
hogy a csehszlovák dolgozók egy- bölcsészettudományi karon a taH a ezt a küzdelmet is eredmésógosan utasítják vissza a klérus nulmányi átlag 3.8,
monda munkás- nyesen befejezzük, akkor
államellenes tevékenységét. A fil- származásúaké 3.8,
a szegény- hatjuk el, hogy végrehajtottuk
met már hazánkban is pörgetik.
paraszt származásúaké 4.5.
A Pártunk Központi Vezetőségének
Nem elégedhetünk meg azonPedagógiai
Főiskolán az átlag ha' ározatát.
ban az eddigi eredményekkel,
amikor az ellenség támad, akkor
a védekezésnek is
fokozódnia
Ma este 8
órahor
k e l . A felvilágosítás, az ideológiai, világnézeti tisztaság érdekében végze t munka különösen a
tudomány szakemberei számára
jelent ma fokozottabb feladatot.
A természet'udományok. a lélektan, a filozófia szakembereinek,
Ma este 8 órakor mutatja be Sze- falvak és tanyák dolgozóit is. De
tudományos intézményeinknek az
ged dolgozóinak Szabó Pál „Nyári mint a városi dolgozóknál, a falvak
ideológia frontján keményen kell
harcolniok a vallás ós a tudo- zápor" című színművét a sándor- dolgozóinál is jelentkezik az a tömány köntösébe rej'őző imperia- fatoai földműves szövetkezet szín- rekvés, hogy ne csak élvezői lelista kártevők ellen. Felszabadí- játszó csopotja. A sándofalvaiak gyenek a kialakuló új kultúrának,
tott népünk szabaduljon meg a élenjártak a termésbeszolgáltatásnál,
tévhitektől, a mithoszok'ól is, ha- most pedig bebizonyítják, hogy a hanem cselekvő részesei is.
ladó tudományunk rombolja szét
Ez a nagyszerű törekvés: aktivan
kultúra, a művészet terén is nagyaz elmét elködösitő, az elnyorésztvenni a szocialista kultúra kimást, a kizsákn-tó-i-^ást és a szerű eredményeket értek el.
alakításában
— jut kifejezésre
a
maradiságo! fenntartó babonákat
A szocializmus építésével párhués illúziókat!
zamosan
kultúrforradalom
megy sándorfal vaj színjátszók mai elő-

„Nyári zápor" az ujszegedi szabadtéri
színpadon

végbe a dolgozó nép életében. Meg- adásában, amely elé a szegedi dolKirály József
egyetemi demonstrátor mozdítja ez a kultúrforradalom a gozók nagy várakozással tekintenek.

^

VMtoWAp, HM. m u n a

7

1

A BALTIKUM
f % Nagy Októbert SaoeUlUta Faihidalom ntán a balti országokban,
Észtországban, Lettországban és Litvániában Is kikiáltották a Szovjet
Köztársaságot, azonban Németország, majd más Imperialista hatalmak (Anglia, Franciaország) beavatkozásával megdöntötték a szovjet hatalmat. A balti országok, népUk akarata ellenére, burzsoá köztársasággá lettek. A három ország
ipara lehanyatlott, a nyugati hatalmak nyersanyagszállítójává, elmaradott agrárországokká süllyedtek.
1940-ben az észt, lelt és litván
nép kezébe vette az ország Irányítását és júllns 21-én Ismét kikiáltotta a szovjet hatalmat. Kéréssel
fordultak a Szovjetúnló Legfelsőbb
Tanácsához, hogy vegyék fel Észtországot, Lettországot és Litvániát
a Szovjet Szocialista Köztársaságok
Szövetségébe. A Legfelsőbb Tanács
a kérelemnek helyt adott.
A szovjet hatalom megalaknlása
ntán, a Szovjetúnió kormányának

Lettország fiatal kolhozaiban

ÜNNEPE

én a testvéri szövetséges köztársa-; zőgazdaságának, közlekedésének és
Ságoknak baráti támogatása és se. ' kulturális életének továbbfejlesztégítsége révén Észtország, Lettország sére. A balti köztársaságok a szovés Litvánia gyors ütemben indultak jet népek nagy családjában dolgozmeg a fejlődés útján.
va, építik az emberiség szebb, boldogabb jövőjét, a kommunista tárA német fasiszták barbár táma- sadalmat.
dása félbeszakította a három köz•
társaság gazdasági és
kulturális
A három balti köztársaság a Balmegújulását. A parasztoktól elvették a földet és német füldblrtoko. ti-tenger partvidékén terül el. A
soknak ajándékozták, a gyárak fel- legészakabbra Észtország, tőle délszerelését és az értékes állatállo- re Lettország, majd Litvánia fekmányt Németországba
szállították. szik.
Amikor a Szovjet Hadsereg felszaAz Észt Szovjet Szocialista Közbadította a balti országokat,
a társaság területe 45.090 négyzetpnsztítás megrendítő
képe tárult kilométer, lakossága valamivel több,
elé. Felbecsülhetetlen az a kár, me- mint egy millió. Fővárosa Taltin
lyet a német fasiszta megszállók
A Lett Szovjet Szocialista Köztárokozlak.
saság terüleje 65.000 négyzetkiloA balti országok hozzáfogtak gaz- méter, lakossága mintegy két mildaságuk gyors újjáépítéséhez. A há- lió. Fővárosa Riga.
ború okozta sebek jelentős része
A Litván Szovjet Szocialista Köz
máris begyógyult s a sztálini öt- társaság területe 05.000 négyzetkiéves terv különös gondot fordít a lométer. Lakossága 2 mitiió 880.000
balti köztársaságok iparának, me- ember. Fővárosa Vllnyusz.

Lettországban az első kolhozokat
1947-ben szervezték meg. A lett parasztság óriási érdeklődéssel figyelte a kolhoz-munka úttörőinek életét. Lettország minden tájáról egész
sor küldöttség látogatta a fiatal
kolhozok földjeit. A parasztok miül án figyelmesen tanulmányozták a
kolhozok életét, meggyőződtek
a
kollektív munka előnyeiről és azzal
a szilárd elhatározással tértek viszsza szülőfalujukba, hogy követik a
kolhozépítés kezdeményezőinek példáját.
Lettországban egymásután keletkeztek a kolhozok. A lett falu tömeges átépítése szocialista alapra
1949 tavaszán kezdődött meg és az
év végére győzött is a kollektivizálás szerte az országban. Az eredmények annyira kedvezőknek mutatkoztak, hogy túlszárnyalták
a
parasztok legvérmesebb reménységeit is.

A kolhozföldek terméshozama jóval több volt, mint az egyéni parasztgazdaságoké. Számos földművelő brigád a maga munkaterületéről holdanként 14—15 mázsa gabonát takarított be. Meg kell jegyezni, hogy a burzsoá Lettországban
a szegényparasztnak alig sikerült a
Köztár- maga kis földjén holdanként 5—6
a
népi dal- mázsát termelni.

Áz oktatásügy, a tudomány és a kultura felvirágzása
Szovjet-Észtországban
Irta:

RICHÁRD

A Szovjetunió
Legfelső
Tanácsának küldöttei
minden oldalról megvitatták és egyhangúlag
jóváhagyták
a Szovjetunió
1950, évi költségvetését. Ez a költségvetés
visszatükrözi
a nagy szovjetállam
hatálmának
további növekedését, szilárd
békepolitikáját s lankadatlan
gondoskodását
valamennyi
szovjet ember anyagi és
kulturális
színvonalának
emeléséről.
Az észt nép csak a
Szovjetunió
többi népeinek
ég elsősorban
az
orosz
népnek a segítségével
tudta
kivívni azokat a történelmi
sikereket, amelyekkel
most a szovjet hatalom Köztársaságunkban
való fennállásának
10. évfordulóját
fogadja.
Mi, észtek, soha nem felejtjük el azt
az óriási segítséget, melyet a Szovjetunió népei nyújtottak
nekünk.
Egyik képviselője vagyok az észt
szovjet értelmiségnek, amely a tudomány ég a főiskolai
oktatág
terén
dolgozik. Ezért at ezen a téren végbement változásokat
és fejlődést sze.
retném vázolni. Hogy megértsük, milyen nagyok e téren is az észt "ép
sikerei, összehasonlítást
kell termi a
múlttal. De ez csaknem
lehetetlen,
ptert a burzsoá Észtországban
tudó.
mány, mint ilyen,
tulajdonképpen
nem is volt. Akadtak
ugyan
egyes
tudósok. akik
saját
kockázatukra
dolgoztak, de ezek minden téren hiány/
szenvedtek.
Hasonló volt a helyzet a főiskolai
oktatás terén is. A burzsoá Észtország két főiskolájában
a
burzsoázia,
a kulákok és a kereskedők fiai tanultak. A dolgozók gyermekei
előtt,
az ifjúság zöme előtt, zárva volt a
főiskola kapuja. 1938-ban például a
tallini politechnikumnak
mindössze
400 diákja
volt.
Megváltozol/
a helyzet,
amikor
Észtország Szovjet Szocialista
Köztársaságnak nyilvánította
magát.
A
dolgozó
ifjúság
előtf
leomlottak
azok a korlátok, amelyek elzárták az
igazi tudáshoz, a tudományos
kutató
munkához
vezető utat.
Most Szovjet-Észtország
különböző városaiban, a z azelőtt is meglévő
főiskolákon
kivül,
megnyílt
egy
iparművészeti
intézet, három pedagógiai főiskola, a tartui
egyetemen
megalakul/
a mezőgazdasági
gépesítés fakultása, stb.
Az észt teljes és nemteljes középiskolákban
ezidöszerint
150 ezer
gyermek és serdülő ifjú tanul A középiskolát befejező
fiatalok
hajlamaikat követve különböző
főiskolák,
ra iratkozhatnak
be. Csak a vezetésem alatt álló politechnikai
intézetben 1800 diák tanul, öt és félszer
annyi_ min/ amennyi ebben az inté.
zetben a burzsoá Észtországban
tanult. A tartui
egyetemen a diákok
száma több, mint 3 ezer.
A diákságot az állam ellátja ösztöndíjjal,
ingyenes
laboratóriumokkal
könyvtárakkal
és
szállásokkal.
Főiskoláink
új és erős
utánpótlást
adnak az észt
értelmiségnek.
Nyilvánvaló,
hogy az
oktatásügy
és a tudomány
fejlődésével
szoros
kapcsolatban
fejlődik
uz észt "ép
kultúrájának
minden ágazata is. így
például a szovjet hatalom évei alatt
Észtországban
több, mint 32 millió
példányban
adtak ki könyveket. Leg.

MAHER,

a Szovjetúnló Legfelső Tanácsának tagja

jobb íróink magas elismerésben részesültek, ami többek között
abban
nyert kifejezést,
hogy sokan megkapták a
Sztálin-dijat.
Eredményesen dolgoznak és alkotnak zeneszerzőink is.
Az ész/ színházművészet
mennyiségileg és minőségileg is
fejlődött.
Köztársaságunkban
most 13 színház
van és ami a legfontosabb:
színházainkban realista darabokat
játszanak,
amelyek emelik a nézők politikai ég
kultúráiig
szinvonalat
és
munkára
lelkesítik
őket a szocialista
haza
építésében.

óriási méretűvé válnak
saságban a hagyományos
ünnepek.
Igy a
Szovjet-Észtország
tízéves jubileumára
rendezendő
dalos ünnepeken 45 ezer éneket
vesz
részt.

A Szovjetunió
1950. évi
állami
költségvetése, amelyet én is megszavaztam, a Szovjetunió
valamennyi
népének, köztük az észt népnek is,
további új fellendülést
biztosit életének minden területén. Az észt nép
a Szovjetunió
népeinek testvéri családfával együtt, a nagy Sztálin
veze.
tésével épiti a
kommunizmust.

Ugyanilyen örvendetes eredményeket hozott a lett parasztok harca a kolhozok közösségi állattenyésztésének fejlesztésében. A közösségi állattenyésztés fejlesztésének hároméves állami terve sikeresen teljesül. Határidő előtt teljesítették a terv 1949. évi feladatait. A
közbársaságban szüntelenül növekszik a sztahánovista fejönők száma,
akik minden takarmányozott tehén
után 4500—5000 liter, vagy még ennél is nagyobb tejhozamot érnek el.

Ezek közül az egyiket, Milda L»dzint, nemrég meghívták a Lett Tudományos Akadémiára, ahol beszámolt figyelemreméltó tapasztalatairól: 11 hónap alatt a rábízott 8
tehén mindegyikétől átlag 5385 liter tejet fejt ki- Milda Ladzin tapasztalata most széles alapokon
terjed a fejőnők között.
A parasztoknak dús jövedelmet
hoz a kolhozok közösségi gazdasága. A közösségi gazdaság fejlődésével
párhuzamosan,
szüntelenül
emelkednek a kolhozparasztok személyes 1 levételei is. íme néhány
példa; Kari Lepinj, a „Harc"-kolhoz tagja nyolc éves kora óta mint
napszámos dolgozott. A felesége a
múltban szintén napszámos volt. A1
családban nyolc gyermek van és az
öreg anyja. A csal+1 sokat éhezett
a múltban. Ezzel szemben a kolhozban Lepinj a munkájáért 3 tonna
gabonát, négy tonna burgonyát éa
15 ezer rubel készpénzt kapott. Ehhez még hozzá kell számitani a saját, házkörüli gazdaságból származó jövedelmet. Saját konyhakertjében burgonyát és főzelékfélét termel, tehenet é« aprójószágot nevel.
Milda Panovszfrának, a „Marupe".
kolhoz tagjának családja 14 ezer
rubelt, három tonna gabonát, négy
tonna burgonyát és négy tonna szé.
nát kapott.
A fiatal lett kolhozok gyors felvirágzása törvényszerű jelenség. A
szovjet állam a köztársaságban
»
gép- és traktorállamások sűrű hálózatát teremtette meg, a kolhozok a
gazdaságot az élenjáró szovjet agrotechnika alapján vezetik. Azok a
gazdag tapasztalatok, amelyek
a
testvéri köztársaságokban a
kolhozépítéssel kapcsolatban már ismeretesek, segítették a lett kolhozokat.

Átalakult az emberek viszonya 8
munkához. A kizsákmányolt napszámosok és parasztok ezrei először a
szovjet hatalom feltételei
között
váltak saját hazájuk gazdáivá.
A
szovjet
hatalom
meghozta
a
dolgoBeszélgetés a Litván Szocialista Szovjet Köztársaság elnökével a litvániai szovjet hatalom
zók gazdasági és kulturális felemelm e g a l a k í t á s á n a k 10. évfordulója a l k a l m á b ó l
kedését. Ma már a népházak és
kultúrházak, a klubok, a mozik, a
még nem
látott gazdasági
Szovjet
Litvánia
városai- fontosságú építkezések, az ú j
könyvtárak százai és ezrei állnak a
felvirágzás
ú
t
j
á
t
.
üzembehelyezése
b a n és f a l v a i b a n n a g y a r á n y ú v á l l a l a t o k
falusi dolgozók rendelkezésére.
vállalatok
teljes Ugyanilyen hatalmas lendületet
építkezés folyik. U j iparválla- és a r é g i
vett a mezőgazdaság fellendüléMindezek még csak az első lépélatok, k u l t ú r i n t é z m é n y e k ,
la- tecnikai átépítése.
kóházai? emelkednek.
A z építkezések során renge- se is. Ezt elsősorban az magya- sei a fiatal lett kolhozoknak. Az ed.
azonban
A h á b o r ú befejezése u t á n i teg g y á r a t sikerült helyreál- rázza, hogy a litvániai parasztok digi eredmények alapján
első években
a főhelyet
a z lítanunk és m á r a z építkezé- véglegesen áttértek a kollektiv nyugodtan lehet állítani, hogy az
építkezési tervben a fasiszta sek közben beindítottuk a ter- gazdálkodásra. A z elmúlt évben elkövetkező évek még dúsabb ered.
rablók áJta] lerombolt gazda- melést. E t e k a g y á r a k
m á r a litvániai falvakban a gazdasá- menyekkel ajándékozzák meg szovság felépítése
foglalta eb A j ó v a l többet termelnek, m i n t gi épületek ezreit és több mint jet Lettország kolhozparasztságát.
rombolások óriási
méretűek a h á b o r ú előtt. P é l d á n a k elég 8 ezer lakóházat emeltek. A z álvoltak. A megszállók romba- felhoznunk az „ E l f a " elektro- lam igen nagy pénz- és anyagi
Sxinmű
pályásat
döntöttek
80 ezer
épületet, technikai g y á r a k melyet 1946- segélyt nyújt a kolhozoknak. Igy
közöttük 26 ezer lakóházat. A b a n kezdtek a teljes romokból az elmúlt évben az állami költA Szovjet-Lett írószövetség színlegtöbb helyen lerombolták az ú j j á é p í t e n i és
ségvetés az 1946-os összeg S-szoműpályázatot hirdetett. A bíráló"
iparvállalatok
kétharmadát,
rosát
forditotta
a
mezőgazdaság
1949-ben a gyár a háborúbizottság most vizsgálta át a beéréppen a legnagyobbakat.
fejlesztésére. .
előtti termelési színvonal ötkezet műveket és ezek közül a iegA z ú j j á é p í t é s feladatait és
szörösére emelte termelését.
Nagy ütemben folyik a közkiválóbbaknak Elina
Zaütna lett
a köztársaság ú j a b b fellendíH a t a l m a s i r a m b a n fejlődik
írónő .Erőforrás" és Tikli „Óriások"
társaságban a Iakóházépitketését a z 1946-ban kezdődő öt- L i t v á n i a
energiagazdálkodácímű színmüveit találta.
zés.
éves tervben fektették le.
sa is. A h á b o r ú u t á n i években
1946-tól 1949-ig csak a városokA kijelölt program végrea villanyfejlesztő telepek telban és a munkástelepeken 400
hajtására több mint másféljesítőképessége két és félszereÉszt gyermekek üdültetése
ezer négyzetméter lakóteret állímilliárd rubel
beruházást
sére
növekedett,
a villanytottak helyre, illetve építettek.
áramfejlesztés pedig ötszöröhagytak jóvá.
Az" észt
dolgozók gyermekei
Az állami beruházások e téren is
Most
már
e l m o n d h a t j u k , sére.
évről-évre ezerszámra utaznak a
évről-évre nőnek.
Litvánia még soha nem élt
h o g y a z ötéves
tervet nemA lakóházépitkezés
nemcsak különböző úttörő táborokba és
á t ilyen ipari fellendülést.
csak h o g y
teljesítettük,
de
az
ipari
központokban
folyik, üdülőhelyekre. E z évben a közA szocializmus győzelme nyitú'teljesífettük. N a g y szerepet
szakszervezetei
harhanem
a
vidékeken
és
az
ipari társaság
totta meg előtte az eddig
játszanak ebben a z országos
vállalatok közelében is.
Hatal- minc úttörő tábort szerveztek. A
mas munkástelep épül
fel a szakszervezetek a városban maiskolásgyermekek részére
„Grigiski" vilnai papirkombinát radt
mellett.
A lakóházakon
kivül is rendszeres szórakozást biztojátszóterek egész
klub, iskola, áruház, sportpálya, sítanak és a
sorát bocsátották gyermekszóranapközi
otthon
is
épül.
Hasonló
A fasiszta hóhérok hét évvel es~ csülésben
részesítette
Melníkajte
Tallinban
lakótelepeket
építenek a Jano- koztatások céljaira.
elöit gyilkolták
meg Marite
Melni. harci
érdemei/ és halála
után
a
kilenc Ját szótér áll a gyermekek
niszról
elnevezett
papirkombinát,
kajtet, a litván nép hű honleányát,
A ,,Szovjetunió
Hőse" cimmel
tüntette
környező
a vilnói lakótelep és több gyár rendelkezésére, mig a
hitleristák
ezt a bátor
parasztleányt ki. Litvánia dolgozói kegyelettel őrperemvárosokban összesen harmellett
is.
feladatának
végrehajtása
közben zik nemzet/ hősük emlékét. A gyáAz u j
lakóházak
építésével minc.

ÉPÜL SZOVJET

LITVÁNIA

Marite Melníkajte hős litván parfízánnő emléke

fogták

zások

el.

ellenére

elvtársait
volt

Marite

a

sem

és az utolsó

szovjet

A szovjet

szörnyű

kín-

szolgáltatta

ki

pillanatig

hű

hazájához
kormány

magas megbe-

raiban
és kolhozokban
mindenütt
egyidejűleg óriási városrendezéelőadásokat tartanak a hős
partizán,
si munkák is folynak. A z utcákat
nő életéről és haditetteiröl.
A litván
aszfaltozzák, sok u j teret és kerköltök sok költeményben
énekelték
tet létesítenek. Mindenütt bővül
meg. Nevéről sok gyárat,
kolhozt,
e vízvezeték- és csatornahálózat,
iskolát és utcát neveztek el.

Egyre szélesebb a Lett-Szovjet
Köztársaság kolhozkönyvtárainak hálózata
A lett falvakban évről-évre több
könyvet olvasnak a kolhozisták. A
Lett-Szovjet Köztársaság minisztertanácsa határozatban mondta ki,
hogy a
kerületi
központokban
könyvüzleteket kell
nyitni és a
könyv eladásra szakképzett árusítókat kell alkalmazni. Ezenkívül kimondotta, hogy a kerületi könyv-

tárakban legalább 3000,
a falusi
könyvtárakban pedig legalább 1000
könyvnek kell lennie,
A Lett-Szovjet Köztársaság fiafal
kolhozainak többsége
már saját
könyvtárral rendelkezik. Az idén a
köztársaság
minden
kolhozában
könyvtárakat és olvasótermeket létesítenek.

javul j í városi közlekedés.
E hatalmas építkezés azonban
csupán a nagy átalakulások kezdete.
Az építkezési munkák jelenlegi méretei a legközelebbi
években megsokszorozódnak,
hiszen n ő Litvánia és az
egész szovjet állam gazdasági hatalma.
Sok u j vállalat, kul turintézmény,
lakóház épül majd és egyre gazdagabb és kulturáltabb lesz a
litván nép élete.

II testedző-mozgalom fejlfidése
Lettországban
Rigai jelentések szerint SzovjetLettországban egyre nagyobb ütemben folyik a sportélet. Az Idén a
köztársaság teriile én több mint 500
új sportegyesületet szerveznek. Különösen nagy munka folyik a GTOmozgalom fejlesztésében. A falvakban és a városokban új sporttelepeket építenek. A köztársaság minisztertanácsa mellett működő tested,
zési é s sportbizottság különösen
nagy súlyt fektet a falusi sportélet
fejlesaésére.
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MI TÖRTÉNT ES Mi TÖRTÉNIK ?
IDŐ JÁRÁSJELENTÉS; Mérsékelt
déli, délnyugati, időnként élénkebb
nyugati, északnyugati szél. Nyugat
A július
24—29-ig
terjedő
felől növekvő felhő zet, több helyen,
héten
összes
pártszervezeteelsősorban Dunántúlon záporeső zi.
inkben t a Rgyűléseket tartunk.
vatar. A hőség egyelőre tovább tart.
A z a'apszervezetek
vezetőséVÍZÁLLÁSJELENTÉS;
A Tisza gei nlaposan készítsék elő a
Igen alacsony vízállással végig apad. taggyűléseket.
Vizének
hőmérséklete Szegednél
Kedden, 25-én dé'-után fél 5
25.5 fok. Vízállások: Tiszabecs —99 órakor
az instruktorok
récm (5 százalék), Tokaj —135 (5). szére
értekezletet
tartunk a
Szolnok —184 (5), Csongrád —263 Sztálin-sétány 10. szám alatt.
(7), Szeged -179 (7).
Kedden, 25-én délután 6-kor
az összes alapszervezeti titkáNAPIREND
rok részére értekez'etet tartunk
MOZI
a Kálvin-tér 6. szám alatt.
Belvárosi (fél 5, fél 7, fél 9)
RG, figyelem!
M a . vasárMajakovszkij.
nap délután fél 5-kor a KáiKorzó (4, 6, 8) Boldog aratás. vin-tér 6. szám a]att jelenjeFáklya (10) Az első boxkesz- nek meg az i g a z s á g ü g y , posta,
tyü.
városi, k o n z e r v g y á r i . Szegedi
K e n d e r és g á z g y á r i rendezőMŰVÉSZET
gárdista
elvtársak,
egyenruVasárnap este 8 órai kezdeth á b a n . RG-parancsnok.
tel mutatja be a sándorfalvi kulturcsoport Szabó Pál „Nyári zápor" cimü színmüvét az ujszegeMNDSZHIREK
di Szabadiéri Színpadon.
•
MNDSz üzemi és kerületi szerA Fáklya moziban vasárnap
vezők, valamint a sajtófelelősök
délelőtt 10 órakor „Az első box- részére julius 24-én, hétfőn d. u.
kesztyű" című szovjet sportfilm- pontosan 4 órai kezdettel érteről ankét
kezlet

*

KIÁLLÍTÁS
MHK-kiállitást
rendez az
OSH a Belvárosi Moziban. Nyitva reggel 9-től este 10 óráig.
•
A Muzcum nyitva vasárnap és ünnepnapokon 9 órától 13 óráig, hétköznapokon 9 órától 14 óráig.

Ráríhirek

Értesítjük
alapszervezeti titkárainkat,
oktatás,
agitációs,
Szolgálatos gyógyszertárak:
kultur,
sportfelelőseinket, hogy
Megváltó gyógyszertár NV : Klau- julius 24-én, hétfőn délután 6
órakor értekezletet tartunk.
zál-tér 9. Telefon: 35—63.
Pósa Balázs: Kálvária-utca 17.
Salgó Éva dr. : Mátyás-tér 4.
DOLGOZOK F I G Y E L M É B E
Selmeczi Béla: Petőfi-telep IX.
A Baross Gábor gimnázium
489.
Dolgozók
gimnáziumi tagozata

x HALÁLOZÁS.
Lendászky
Sándor kádármester 80 éves korában folyó hó 22-én
elhunyt.
Temetése hé főn 24-én lesz a
belvárosi temetőben.

MOZI

BELVÁROSI
= =
n

TELEFON: 40-25
SZERDÁIG

MAJAKOVSZKIJ"

K O R ZO
===

MOZi

TELEFON: .73-44

=

|ul us 2 8 ig. p é n t e k i g :

Magyarul beauélő ízovjet

•szeptember 1-én u j első osztályt
nyit. Akiknek
rfyolc általános
vagy négy középiskolai végzettségük van s termelő
munkájuk
végzése
mellett
továbbtanulni
szeretnének a
dolgozók gimnáz : umában, jelentkezzenek
haladéktalanul a Baross Gábor gimnázium irodájában. Az érettségi
megszerzése feljogositja majd a
végze't dolgozókat az egyetemi
és főiskolai (orvos, mérnök, tanár, stb.) tanulmányok folytatására. Felvilágosítás minden nap
8-tól 16 óra 30 percig.
FELHÍVÁS. Felhívom az ebtulaj
donorokat, hogy ebeik után az adóévre esedékes ebadót sürgősen fizessék be, mert az ellenőrzés megkezdődött és az adójeggyel el nem
látott ebeket a hatóság a 4052 —
1949- sz. korm. rendelet értelmében
•c!koboz7-a. A polgármester.
x KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.
Mindazoknak, kik szeretett férjem elhalálozásakor részvétükkel
osztoztak bánatomban, hálás köszönetemet fejezem ki. özv. dr.
Bukovinszkyné.
x F I G Y E L E M ! Vasárnap
8kor össztánc a Postásotthonban.
Mindenkit szsretettei vár a Postás DISz.

lilmvlgiálék

Boldog

aratás

SzOT

Széchenyi p [J K LY K filmszínház
-.- TELEFON: 34-77 =====

Nyári ^zünet
FIGYELEM!
V a s á r n a p délelőtt
10 Órakor fllmmatinét
tartunk 70 fi lere- e / v s é t e - helyarakkal Ax első
boxkosxtyü
Szovjet

sn<>rttilm

Előadások
kezdete a Belvárosi Moziban: hétköznap fél 7

és (él 9 órakor,

vasárnap

és

ü n n e p n a p fél 5. fél 7 és fél 9

órakor.
Előadások kezdete
Moziban: hétköznap

n
(1

Korzó
és
8

órakor, vasárnap és ünnepnap
4, ti és 8 órakor.
PénztárayitAs délelőtt
ÍR. délután egy órával
ndá« kezdete előtt

11—12az elő\

Az MLSz elnöksége elhatározta,
hogy az 1950—51-es bajnoki év kiírása helyett 1950-ben félfordulós
bajnokságot rendez
A
rendelkezés vonatkozik
az
MLSz bajnoki rendszerében résztvevő öss/es alosztályokra, NB I., II.
111. és alszövetségi bajnokságokra is.
A ha'tározat kimondja továbbá azt.
is, hogy az 1951. évben kiíranló bajnokságban az NB I.-ben csak 14
csapat vesz részt és a 14-es létszám
vonatkozik az NB [I. osztályaira is.
Az 1950 éves feléfordulós bajnokság kiírása a követke-ő;
NB 1. osztály:
1950 augusztus 20-án indul 16
csapat részvételével a küzdelem és
az év végén fejeződik be. A 16 egyesület végső sorrendjében az utolsó
négy helyezett kiesik az NB 1-böl,
helyükre az NB II. csoport győzteseiből csak két egyesület kerül.
HIRDETMÉNY
Közhírré teszem, hogy a baktói
lőtéren folyó évi július 24, 25, 26.
27, 28-án 7 órától 16 óráig, 30-án
pedig 6 órától 14 óráig éles lőgyakorlat lesz.

Fenti
időben a lőtér területén
tartózkodni, vagy oda belépui sziMNDSz móravárosi csoport va- gorúan tilos.
sárnap délután 6 órai kezdettel
Felhívom a biztonsági őrök által
a Kolozsvári-téren műsoros Báb- lezárt területen lakó stemélyeKet
hogy a rendészeti hatóságok köszínház előadást rendez.
zegei utasításainak megfelelően a
lőgyakorlat
idejére
lakóhelyüket
DÍSZ-HÍREK
hagyják el.

m

B U D A P E S T I mintára Szegeden is bevezetik a népmenü heti
előfizetését. M n t ismeretes, életszinvonalunk állandó emelkedése
lehetővé tette a fővárosban a tipusétkezések megszüntetését és
helyette heti előfizetéses rendszer lépett életbe.
A tervgazdálkodásunknak jobban megfelelő heti előfizetést Szegedon
is
meghonosítják. A Szegedi Szálloda és Vendéglátó KV, valamint
a Hungária-szálloda N V
é terlrteiben hétfőtől kezdve már előfizetéses rendszerben kapható a
szegedi dolgozók körében közkedvelt népmenü.

Uj rendszer szerint játsszák

TERMÉSZETTUDOMÁNYI
ELŐADÁSOK:

Magyar Kender Újszeged július 24én délután negyed 1 és negyed 3
órakor (Czímer László: Az anyag
szerkezete), Szegedi Épületszerelő
NV július 25-én délután 5 órakor
(Pap János: A termelőeszközök fejlődése), Orvosegészségíigyi Szakszervezet Lab. tanf. július
25-én
délután fél 7 órakor (Süli Dezső:
A tudomány harca a babonák ttien)
MÁV
Szeged-Állomás
alsóvárosi
kultúrház július 26-án délután
6
órakor (Süli Dezső:
A tudomány
harca a babonák ellen), Közalkalmazottak Szaksz. városi szervezete
július 26-án délután 6 órakor (Gallé
László: A föld keletkezése és kialakulása),
DISz Baross-gimnázium
július 28-án délután 7 órakor (Gazsó István: A föld kialakulása és
fejlődése.)

Figyelmeztetem a lőtér területén
lakó személyeket, valamint a város
lakosságát, hogy a biztonsági őrök
által lezárt területre tilalom ellené
re belépő személyeket ért balesetért a hatóság felelősséget nem
vállak
A szeged—sándorfalvi műúton a
lőgyakorlat idején az út lezárása
folytán közlekedni nem szabad.
Polgármester.

a labdarugó

Az 1951. évi bajnokság befejezésével a 14 csapatból a két utolsó he.
byezett. a 13. és 14. elveszti jogosultságát az első osztályban való sze.

Teljes

erővel folynak
as utolsó

A Munkára Harcra Kész sportmozgalom első időszakából még egy
hét van hátra. Ezért teljes erővel
megindultak azokban az üzemekben is a próbák, amelyek
eddig
lemaradtak. Nemcsak a sportfelelősök, hanem az üzemi bizottságok is
megadnak a próbázóknak
minden
támogatást. Például a Szegedi Kender dolgozói, akik vasárnap reggel
8 órai kezdettel próbáznak az újszegedi Textiles pályán, a
gyár
autóin mertnek át Újszegedre a prő_
bázásra. A Textilkombinát dolgozói
saját pályájukon próbáznak teljes
létszámmal.
A próbáztató bizottság felhívja
a dolgozók figyelmét, hogy próbákat minden d&után 5 órától csak

bajnokságot

replésre. Ezek helyébe az NB II.
négy csoportjának győztese által vfvoti körmérkőzésben a legsikeresebben szereplő két csapat kerüL

as MHK
heten

próbák

három pályán, az Ady.téren,
a.
Lokomotiv pályán és az újszegedi!
Textiles pályán tartanak. A Népbolt dolgozói fél 5-kor a felövárosi
MINSz-pályán próbáznak le. Azok
az üzemek, amelyek el vannak maradva, a próbákat sürgősen tegyék
le, mert már csak ezen a héten lehet próbázni és őszre a második
időszak próbáin csak azok vehetnek részt, akik az első időszakban
lepróbáztak. A Posta dolgozóinál a
szép indulás után kis visszaesés hővetkezett be. De remélhetőleg a
Posta dolgozói is magukévá teszik
az MHK célkitűzéseit és a héten
száz százalékos eredményt mutatnak fel.

Vándorzászló! kap a SzOT-tól
a z M H K - b a n legjobban szereplő ü z e m
A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége az MHK-mozgatom további fejlesztése érdekében
vándorzászlót alapított a legjobb
eredményt elérő üzemek részére. A
vándorzászló félévenkénti kiértékelés alapján kerül a legjobb eredményt elérő üzem birtokába. A
vándorzászlót az az üzem nyerheti
el, amely felvilágosító és nevelő
munkán keresztül több dolgozót
kapcsol be az MHK mozgalomba

és rendszeres edzésekkel úgy ké„
szítik elő a dolgozókat
próbákra,
hogy azok a többi üzemmel szem*
ben a legjobb
átlagos minősítést
érik el és biztosítja az ifjúság, va->
tannint a nők tömeges részvételét,
A SzOT elnökségének határozata
újabb lendületet ad az üzemek MHK
mozgalmának és a július 31-ig tartó első időszakot minden üzem kihasználja arra, hogy elnyerje
az
örökös vándorzászló első védelmét.

tel nagyszabású villámtornát ren-»
deznek a Rókusi Tornacsarnokban,
A villámtornán tíz férfi és hat női
A Budapesti Vörös Meteor NB. csapat vesz részt, a dön'íő kb. délI-es röplabdacsapata ma délután 3 után 3 órakor kezdődik.
órai kezdettel méri össze erejét a
Szegedi rőplabdázók a nemzeti
legjobb szegedi röplabdázókkal
a
bajnokságban
Ságvári-pályán.
A Magyar Röplabdaszövetségben,
SZSZMTE
ifi^Meteor
SK
Budapesten most folynak a tárgyalabdarúgó
mérkőzés
lások a jóképességű szegedi röpM a reggel fél 9 órakor az labdacsapatok nemzeti bajnokságba
SzSzMTE
bajnoki
i f j ú s á g i való besorolásáról. A nemzeti bajcsapata a szegedi Meteor SK- nokságba Szegedről a férficsapa'íok
v a l j á t s z i k barátságos mérkő- közül a MEFESz-t, SzSzMTE-t és
a női csapatok köziil a
zést az újszegedi S z S z M T E - a Postát
MEMOSz-t, Postát és a .MEFESz-t
pályán.
javasolták.
\ mai üzemi Nyári KupamérkőAz "SzSzMTE úszói és vízilabdázói
zések
Szentesen
Hunyadi-tér fél 6 órakor: Gáz'A'z SzSzMTE úszógárdája vasárgyár—MÁV Távirda, MINSz-pálya nap Szentesen
országos ifjúsági
Itt boreggel 8 óraikor: Szegedi OKISz — úszóversenyen vesz részt.
Hódmezővásárhelyi OKISz. Vasutas nyolítják le az SzSzMTE—Békésstadion fél 6 órakor: Konzervgyár csaba NB Il-es vizilabdamérkőzé—KlOSz. Külső vasutas pálya fél sé'i is.
5 órakor: Szeged-Állomás—TextilA szegedi vívók sikerei
kombinát.
A Szegedi Postás női 'tőrcsapata
Atlétikai
verseny
az országos ifjúsági bajnokságban
a Dózsa mögött a második helyen
a
Hunyadi-téren
végzett.
A kitűnően szereplő csapat
M a délután fé! 5-kor lezajló
tagjai Stibi, Szilágyi, Juhász
és
országos atlétikai versenyt a Máriaföldi voltak. A szegedi csaH u n y a d b t é r e n b o n y o l í t j á k le. pat a zsűri 'tévedései miatt szorult
a második helyre.
Röptenlsz-mérkőzés a városi
Mint ismeretes, vidék válogatott
strandon
ötös kardcsapata Budapest csapaA
Ma reggel 9 órai kezdettel bo- tát 13:12 arányban legyőzte.
nyolítják le a város! strandon
a gvőZtes vidéki csapat legeredméa Szegedi
Szeged város röptenisz-bajnokságát nyesebb tagja Magai,
Postás
kitűnő
fiatal
versenyzője
a Szegedi Kenderfonógyár NV renvolt.
dezésében. A küzdelem a férfi páLokomotív atléták Budnpcstcn
ros bajnoksággal kezdődik. Benevezni a helyszínen lehet. A verseA Szegcdi Lokomotiv
férfi és
nyen a három helyezett éremdíja- női atlétái vasárnap országos vasutas atlétikai bajnokságon
szezásban részesülLokomotív súlyemelők
bemutatója repelnek Budapesten.
Ma a Vörös Meteor röplabdázói
Szegeden játszanak

Deszken
Vasárnap Deszken
ünnepélyes
MHK-próbák keretében a Szegedi
Lokomotív súlyemelői tartanak bemulatót.
Kosárlabda villámtorna
Vasárnap reggel 9 órai kezdet-

x K Ö S Z Ö N E T E T mondok mindazon
jóbarátoknak, kik férjem,
Kern Imre teme ésén részvétükkel s virágadományaikkal fájdalmamat
enyhíteni
igyekeztek,
özv. Kern Imréné.

Vásárhelyen kedden reggel megkezdik a kél ujabb bérház
ép téséi
H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n két ú j I rosban l a k á s h i á n y v a n . A Mab é r h á z építkezését kezdik meg gasépítő N V kedden
reggel
a város k ö z p o n t j á b a n . Nagy- kezdi m e g ezeknek a bérhájelentőségű
ez az
építkezés | zaknak
az
előkészítését
a
különösen most, a m i k o r a vá- S z á n t ó K o v á c s János-utcábau.

E ^ I E n i V H T ° R u h á z a , i Bo,t N /
r S E y S l I I L i Agytollszaküzlete

flgytolak többféle minőségben kanhatók. S z t á i i n - k ö r u t 4 9

MA ESTE az ujszegedi Vigadóban

I o Hulgarisí™ Lantos Olivér és Fellegi Tamás Vidám Estje j Szabadi István, ÜST"

Nemzeti Színház művésze

Belépődíj

nincs.

9

VASÁRNAP, 1960. JULIUS 23.

RENDEZIK
1

nÁ n l kiindulási normáink, melyek a kapitalizmusban
alakultak
ki,
ugyanolyan elavultak, mint
az a gondolkozás, amelyet a termeléssel
kap.
csolatban
a
kapitalista
időkből örököltünk és a
hozzájuk
való ragaszkodás fejlődésünk egyik legnagyobb gátja."
(Rákosi elvtársnak a Sztahánovisták Első Országos
Tanácskozásán
elmondott
beszédéből.)

Hosszú
esztendőket
kellL
visszalapozni a naptárban,
ha
meg akarjuk figyelni a normák
kialakulását,
ha
azt akarjuk
megtudni,
hogyan
kezdődött,
honnan
származott
a norma.
Persze,
itt a kapitalisták normáiról lehet szó, arról a normáról, melyet mi így határoztunk
meg: „az a teljesítmény, melyet
a jól begyakorolt, általános képességű munkavállaló kellő szorkamódszer alkalmazásával, munkomódszer alkalmazásával, munkaerejének leromlása nélkül tartósan teljesíteni tud."
A kapitalistáknál a „norma" a
következőt jelentette:
„Dolgozz
12—14 órát! Nem baj, ha rövidesen akár a beled is kilóg, de
nekem termelj ennyit, meg enynyit,
mert ha nem,
mehetsz
éhenhalni!"

Idő,

19X4

Nézzük csak meg, m i az a kiindulási pont, melyet Rákosi elvtárs említett. Lapozzunk vissza
tényleg néhány évtizedet a naptárban, mondjuk 1924-ig,
és
látogassunk el az egyik szegedi
üzembe: az Orion bőrgyárba.

SÁNDOR FERENC NORMÁJÁT IS

j ü k a szocializmust Nyolc órai
a munkaidő. A fizetett szabadság már olyan természetes, mint
a levegő, amely körülvesz bennünket. A z ország legszebb üdülőhelyein üdülhetünk.
Egymásután épülnek a mi számunkra a
gyönyörű
lakások a Faragó-utcában,
Egyetemre járhatnak a
gyerekeink: napról-napra látjuk
magunk körül a gyönyörű jövő
megvalósulását.

1948, „uf

norma

Persze, ez a jövő nem repül
ropogósra sült galamb formájában a szánkba. Keményen meg
kell dolgozni érte. Szervezettebben, öntudatosabbaa, mint a tőkés idejében, hiszen magunknak
dolgozunk, a m i számunkra épül
itt minden. Elérkezett az 1948-as
esztendő. Megállapították a normákat az Orion-bőrgyárban
is.
A faragógépre
éppúgy, mint a
többi munkára. A kérdés a következő volt: Mennyit termeltek ezzel eddig? — Napi 20 darabot!
— Akkor ez a norma.

19S0,

február

» . . E s termelt a gép
mint
azelőtt De a dolgozók nem úgy
termeltek mint azelőtt.
Hiszen
maguknak termeltek. Máért kell
ide három ember? — H a a csúsztatóhengert megszélesítjük, jobban elfekszik a bőr, egy ember
is t u d j a tartani! — Tett követte
az elgondolást, megszületett
az
észszerűsités, könnyebbé,
gyorsabbá vált a termelés, kevesebb
munkaerő kellett hozzá. Sándor
Ferenc elvtárs, a gép kezelője,
örömmel végezte munkáját. Lelkesen
dolgozott s a százalék
emelkedett. Hogy mennyit tudott teljesíteni egy nap
alatt?
20 bőr helyett 56-ot. Pedig nem
dolgozott többet, sőt könnyebbben végezte a m u n k á j á t
Sokszor gondolkozott rajta, hogy helyes-e így," de nem formálódtak
ki ezek a gondolatok egészen ez
év februárjáig.
Rákosi elvtárs
beszéde szeget ütött a fejébe.

Sűrű gőz, maró bűz tölti meg
a műhelyt.
A kádakban bőrök
áznak. Amott 3 tímárlegény dolgozik a „falcoló" bakhoz dűlve
egy bőrön: falcol. E z a műszó
annyit jelent, hogy a kádból kikerülő kicserzett bőrt egyenletes
vastagságúra faragja.
Iszonyú
kemény munka. A kétnyelű falcolókés nyele
síkossá válik a
visszacsorgó cserzőlé-ől, kimarja
a kezet, pár órai faragás után az
ujjak hegyén apró. kerek, vérző
sebhelyek, „stiglicek" támadnak.
Van olyan bőr, amelyik 60 kiló
súlyú. Bizony elég napi 12—14
Az őszi forgalomban vasútainkra
órahosszát emelgetni. A norma:
váró szállítási feladatok arányai mánapi 8 darab bőr. Ennyit írt elő
ris kibontakoztak. Egyes napokon
a tőkés: Seinberger és Popper.
a megrakott vasúti kocsik mennyiAki nem bírja, le is ú t fel is ú t !
sége már most is eléri az 1949. évi
csúcsforgalmat. Vasútainknak fel kell
A norma , napi 18 bőr
készülniük a küszöbön álló és a mul'i
Fejlődött a kapitalizmus Ma- öszi forgalomnál 30—35 százalékkal
gyarországon, mohóbb lett a tő- nagyobb forgalom zökkenőmentes lekés az Orion-bőrgyárban is. Nem bonyolítására. Iparunk, mezőgazdavolt már elég a napi 8 darab le- ságunk a vasúti szállítóeszközök
faragott bőr. Több kellett. Fara- olyan tömegét fogja igénybevenni a
gógépet
szerzett be az üzembe. termeivények számára, hogy ennek
Ezen
három ember dolgozott. kielégítése a forgalmi szolgálatot a
Egy faragott,
kettő meg tar- legnagyobb feladat elé állítja.
totta a nehéz bort.
Csak azért
A z ő s z i forgalom
nem
egy ember végezte ezt a
munkát, mert egy
ember nem sikeres lebonyolítása a kocsiforduló
tudta volna úgy tartani a bőrt, idejének kedvező alakulásától függ.
hogy meg ne gyűrődjék, ha pe- Az idei őszi csúcsforgalomban a hádig meggyűrődve kerül a kések romnapos kocsifordulót kell elérni.
Az őszi csúcsforgalom lebonyojfalá, azok össze-vissza
darabolták, nem
lehetett
használni tásából és a háromnapos kocsiforsemmire.
A munka nem lett duló sikeres eléréséből a szegedi
könnyebb. Napi 12 órát most is vasútasok is méltóképpen ki akarjáK
emelgetni kellett a bőröket. Es- venni részüket. A háromnapos kocsi,
tére úgy ki volt merülve a dol- forduló nagy jelentőségének szemgozó, hogy valósággal beleájult előtt tartásával a szegedi rendezőaz ásryba, hiszen
reggel
újra pályaudvar dolgozói
kezdődik minden.
A faragógép
h á r o m brigádot
gazdája, a tőkés
könyörtelen.
Ha nincs meer a gépen a napi 18 alakítottak, amelyek már eddig ts igen
darab bőr, kiadja az uticédulát. szép eredményeket érlek el. A Dózsa
brigád a mult hónapi átlaga 139 szá.
Felszabadulás
zalékról már eddig 175 százalékra
. . . Igy ment ez az Orion bőr- emelte teljesítményét. A Vörös Megyárban hosszú esztendőkön ke- teor- és a Vörös Csillag-brigád dolresztül, napról-napra. Ott ült a gozói átlag 150 százalékot teljesítettőkés igazgató az irodában, ott tek. Ezeket a jó eredményekel hejártak a műhelyben a tőkés haj- lyes vonatösszeállításokkal, észszerűcsárjai, szívták a dolgozók vérét, sitésekkel és a munka jó megszervehíztak tőle
kövérre.
Egészen zésével érték el. Eredményükhöz nem
1944-ig.
Akkor
széttörték a kis mértékben járult hozzá az üzemi
szovjet fegyverek a dolgozókat pártszervezet, amely állandó politifojtogató rendszert, a dolgozóké kai felvilágosító munkával tudatosi-

Aztán haladt az idő. Elolvasta
Gerő elvtárs beszédét,
a Központi Vezetőség határozatát,
s
akkor már megfogalmazta a gon
dolatot: „Nekünk nem lehet j ő
az a norma, ami a tőkésektől
maradt ránk. Fejlődtünk. Es fejlődhetünk-e tovább, ha ez így
marad?"
A gondolatot ki is
mondta Sándor elvtárs:
„Vizsgálják fölül a n o r m á m a t ! "

A 26-os áruda
a szegedi Ruházati BoltNV
munkaversenyének

Pár nappal ezelőtt tartotta meg a
Szegedi Ruházati Bolt NV. vállalaii
értekezletét, amelyen kiértékelték
második
negyedévi
munkaversenyünket.
A Ruházati Bolt NV. dolgozói
megértve Pártunk útmutatásait, lelkesen vettek részt a munkaversenyben. Az egyéni és árudák közötti
verseny eredményei a következők:
Az árudák közötti versenyben elMintha 6 irta volna
ső a 26-os áruda, amelynek dolgozói 130.7 százalékra teljesítették
Ugy fogadta a
miniszterta- tervüket. Második a 19-es áruda
nács határozatát,
mintha csak 126.1 százalékkal, harmadik a 3-as
áruda 104.2 százalékkal.
maga írta volna. „Újítások és ész- számú
szerűsitések tízezreit vezettük be.
Mindezek a körülmények a normák
megváltoztatását
tették
volna szükségessé.
Változásra
azonban kevés heyen került sor."

Ezek az árudák díszes
oklevelei
kaptak eredményes munkájukért.
Az egyéni munkaversenyben első Molnár István a 17-es áruda
(Cik'ta) dolgozója, aki a vállalt 150
százalék helyett 163 százalékra teljesítette tervét. Második Zsombók
Katalin, aki 162 százalékot ért é
harmadik Golhovics György ifjúmunkás, éltanuló, aki 112 százalékra teljesítette tervét. Az egyéni versenyben kitün't dolgozók
Lenin,
Sztálin könyvsorozatot kaptak mun.
kájuk jutalmául.
Eesedl Gézáné
Szeged, Ruházati Bolt NV,

Igy nem került sor az Orion
bőrgyárban sem, maradt minden
a régiben. Sándor elvtárs nem
a nagy szavak, hanem a tettek
emberé. Igy mondja: „Azt megértem,
hogy a tőkéshez hozzá
voltunk
kötve,
hozzákötött a
kényszer.
De most ahhoz, ami
már elavult, nem köt bennünket
semmi. Ugy emlékszem, Sztálin
elvtárs vetette fel egyik beszédében, hogy a szovjet
munkások
nem esküdtek hűséget saját elmaradottságuknak. Azzal, hogy
a minisztertanács határozatát j ó l
hajtjuk végre, az alapbérek
és
normák rendezése u t á n la állandóan emeljük termelékenységünket, bizonyítjuk, hogy
követjük
a szovjet munkások példáját: mi
sem esküdtünk hűséget saját elmaradottságunknak ! "

zélését az ellenség igyekezett kihasználni. Különösen azokban az
üzemekben érvényesül az ellenség
rémhírterjesztése, — hogy a darabbér bevezetése fizetéscsökkenést és
több munkát kfván —, ahol a pártszervezet és a népnevelők nem foglalkoztak kellőképpen a darabbér ismertetésével. Igy történhetett meg,
hogy több üzemben a dolgozók szinte
kétségbeesetten várták a darabbér
bevezetését. Ilyen jelenségek azonban a Délmagyarország Nyomda NV
üzemében nem fordultak elő, mert
az üzemi pártszervezet más üzemek
példáján okulva, igyekezett helyes
és jó politikai felvilágosító munkával a dolgozókat meggyőzni a darabbérezés jelentőségéről.

totta bennük a háromnapos kocsi
forduló jelentőségét é s annak nagy
elónyeit népgazdaságunk továbbfejlesztése szempontjából.. Ezekhez a
sikerekhez nem utolsósorban hozzájárultak a raktár dolgozói is, és Ken.

í

A nyomdaiparban is jobban jövedelmez
a darabbér
bevezetése
,„..Nálunk...
olyan nehéz a bér
kiszámítása,
hogy a legtöbb munkás csak akkor tudja meg, meny.
nyit keresett, amikor már a boritékban megkapta.
Emiatt • elégedetlen és emiatt nem törödik úgy
a munkájával,
ahogy
ketlene."

Rákosi elvtárs már 1949 augusztus 31-én, a nagybudapesti pártválasztmány ülésén rámutatott arra,
hogy jelenlegi bérrendszerünk nem
{elei meg mindenben a szociális bérezés elvének. A Délmagyarország
Nyomda NV. munkásai is érezték,
hogy &z eddigi bérrendszernek sok
hibája van. Ezért fogadták olyan
nagy őrömmel a hírt, hogy hamarosan a nyomdaiparba is bevezetik a
darabbérezési
rendszert.
Tudták,
hogy a darabbér bevezetése csak
TBbb kereset
akkor lesz sikeres, ha minden dolgo.
zó személy szerint megérti as új béA dolgozók jogosan követelik,
A z Orion bőrgyárban Sándor rezés jelentőségét.
hogy a nyomda minden üzemrészé,
elvtársék hamarosan nemcsak a
ben vezessék be a darabbérezést, hl.
I t R i k m t t t fehrüágosltó nanka
kapitalizmusból örökölt
kunduszen saját szemükkel látják, ahol a
lási normát számolják fel,
haA Délmagyarország Nyomda NV, dolgozók darabbérben dolgoznak, ott
nem már felszámolják
„azt a pártszervezete jó felvilágosító és fá- a kereset is jóval több, mint a régi
gondolkodást is, amit a termelés- radhat vilan munkájával az flrem normában.
sel
kapcsolatban a kapitaliz- minden munkása felismerte a darab,
Kispál Anna ifjúmunkás könyvmustól örököltünk."
Lerázták bérezés
jelentőségét.
Felismerte, kötő például a régi normában 120—<
magukról a féket, a koloncot, és hogy csak így valósítható meg a szo. 130 forintot keresett, mig most a
nem kétséges, hogy újabb sike- cializmus elve: „Mindenkinek mun- darabbér szerint munkabeosztásában
rek felé indultak el.
kája szerint."
220—230 forint között mozog a kere.
Sz. J .
Egyes üzemekben a darabbér heve. sete. Pedig nem dolgozik többet mint
azelőtt, hanem igyekszik kihasználni
a munkaidő minden percét. Pontosan
tudja, hány könyvet kell bekötnie
munkaideje alatt és mennyi kereset
jár érte. De nemcsak Kispál Anna
keresete javult a darabbérezés óta,
hanem sok más dolgozóé is.
A Délmagyarország Nyomda NV.
dász Imre főraktárnok, aki négy évig előre úgy értesftik az áruk érkezésévolt a Szovjetunióban é s az ott szer- ről, hogy mihelyt az áru megérKezík, dolgozói ezáltal is világosan látják,
zett
tapasztalatokat
nagyszerűen ők már azonnal neki is fognak a ki. hogy a darabbérrendszer szocialista
norma és vele felszámolódik a régi
hasznosította itt a raktárban is. Ezt rakáshoz. Ezt s mozgalmat
bonyolult normarendszer, amely ma_
bizonyltja a 182 százalékos eredmény
Ötórás kooslklrakásl
radiságával akadályozta az előttünk
is, amelyet az áruk gyors és pontos
mozgalomnak
álló nagy feladatok elvégzését: a terberakásával, a kocsik jó kihasználá.
melékenység, a termelés növelését
sával értek eL
nevezték el. Ezzel azt akarják elérni,
és az életszínvonal emelését.
hogy egy vagont átlag őt óra alatt
A h á r o m n a p o s kocsiforduló
rakjanak ki ás be. Ezt az öt urát is
Darabbárt az egész üzemben!
sikeres végrehaj'.ásához döntően hoz- sikerült már a munka jó megszerveJúlius 15-én elérkezett a várvazájárul a hosszúlejáratú versenyszer- zésével négy és fél órára csőkken.
ződések kötése is. Ezen a téren az teni Ezzel a komplexbrigáddal bizto- várt nap. De nem úgy, ahogyan azt
üzemi pártszervezet és a politikai sítják nagy forgalom idején az eset- a nyomdai dolgozók elképzelték, ő k
osztály fáradhatatlanul végezte mun. leges rakodómunkáshiányt é$ elkerü- ugyanis azt várták, hogy a darabbért
majd a nyomda minden üzemrészékáját. A jó politikai munkának meg
lik az esetleges kocsiállásokat.
ben bevezetik. A nyomda- és papírls lett az eredménye. 680 dolgozó
Nem utolsósorban jó munkával já- ipari dolgozók szakszervezete azonközül mintegy 634-en kötöttek hosz.
rul
a háromnapos kocsiforduló sike- ban hivatkozva a nyomdaipar bonyo.
szúlejáratú versenyszerződést. Ezek.
nek az eredményeknek az elérését réhez a MÁV fűtőház javítóműhelye, lult és sokrétű munkájára, csak a
döntően elősegítette a pártszervezet ahol az eldigl havi 200—220 kocsi könyvkötészetben és egyes szedőjó munkája és azok a röpgyűlések, kijavításával szemben, ma jó felvilá- munkásoknál vezette be a darabbért,
holott kis munkával — mint már
melyeket hetenként kétszer tartottak gosító munka nyomán és a
azt az Illetékes szervek is megállapí.
meg. A rőpgyüléseken ismertették a
szocialista m u n k a v e r s o n y e n
totlák —, a nyomda más részében
dolgozókkal a hosszúlejáratú verkeresztül
is be lehetne és be ts kell vezetnj a
senyszerződések jelentőségét.
már 14 nap alatt elérték azt, hogy a
A forgalmi iroda dolgozói s a vonat. ^
h ó n a p . 2 0 0 _ 2 2 0 Uocsi'hoz
v i . darabbért. Ezt követelik a dolgozók
kísérők az élő és romlandó árukkal szonyftva 14 nap alatt végezték el az is. Itt mutatkozik meg, hogy az üzemegrakott kocsik gyors elindításával
egy hónapra előirányzott kocsi javí- mi pártszervezet jó felvilágosító
és a helyes észszerű besorolással
munka mellett igen súlyos hibákat is
A kocsi javítási
veszik ki részüket a háromnapos ko_ tási munkája'ot
köve'ett el akkor, amikor nem tette
csifordulóból. Stelcner Rudolf vonat- munkálatokból különösen kivette ré- meg a szükséges lépéseket az illetészét Bite Mihály, aki 182 siázalékot
vezető például
kes szerveknél s a nyomda, és papírteljesített. Egyéni versenyben Csík ipari dolgozók szaks :ervezeténél,
György 152 százalékkal, két kocsi, hogy a nyomda minden részébe vea teherkocsik é s z a z e r ü
leiében száz százalékig teljesíteni zessék be a darabbérezést.
besorolásával
elérte azt, hogy az élő és romlandó ménnyel segítette elő a kocs'javílásl
árukat szállító kocsiknak egy-egy munkálatok mielőbbi befejezését
Vazov-ünnepséget t a r t o t t a k
középállomáson nem kell tolatás
A szegedi vasútasok, hogy a há.
a magyar írók
miatt órákhosszáktg várni, mert a romnapos kocsifordulót minden rebz.
kocsik előre úgy vannak elrendezve, iet£ben száz százalékig teljesten'
A Magyar írók Szövetsége pén
hogy azokat az állomásra tíriént ér.
kezés után nem k e T i d l o d a ^ o í o - j t " d i f ^ _ e l h ! t f r 0 2 t é ^ . h 0 á y * leh , et ®' teiken este a Művészeti Szövetségatni hanem egyszerűen'leakasztják ! ^ e k l m z mérten valamennyien részt. gek Házában üniu.pséget tartott
a többi kocsiktól é s a vonatnak nem v e s z n e k s z a k m a i 6 8 p o l l t , k a i o k t ! U
Ivan Vazov, a nagv bolgár író
kell várnia egy percet sem, Indulhat; tásban. Tisztában vannak azzal, hogy
születésének századik évfordulótovább. Ehhez járul még a ke-eske- | a háromnapos kocsiforduló sikeres eldelmi dolgozók és a SzáUítóipari érésén keresztül saját életszinvona. ja alkalmából. Gergely Sándor,
Nemzeti Vállalat dolgozóibi'l alakult luk emelkedéséről és népgazdasá. az írószövetség elnöke bevezetője után Barabás Tibor
tartott
komplex brigádok munkája is. mely ; gunk fejlődéséről van szó.
nek eredményeként a címzettet mát j
5. L.
előadást Ivan Vazovról.

A szegedi vasutasok ki akarják venni részüket
a háromnapos kocsiforduló síkeres végrehajtásábál

lett az ország, majd a gyár is. Az
államosítás után nem volt már
ott a tőkés igazgató, hajcsárjai
is eltűntek a rettenetes múlttal
együtt. Nemcsak mondták a dolgozók,
hanem érezték is: épít-

második negyedévi
nyertese
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A p r ó h i r d e t é s e k
Egy használt íróasztal, vaságy és ELADÓ ágy, asztal, szekrények, ízé. ASZTALOK, roletták. tűzhely, kerti ALSÓVÁROSI szoba, konyhás lakásom költségmegiérítéssel
azonnal
márványos mosdó eladó. Bajcsy kek, mosdó, festmények, rádió, an- pad, cimtáblák, szárflóráraák, ten- átadom. Gulyás, Tisza Lajos (volt
Zs-u. 10, I. em 3- ajtó.
3216 tik subtót, kredenc, zsúrasztal, gáz- geri morzsoló, ládák, jégszekrény, Délibáb)-utca 104 szám.
3291
boroshordók,
ágysodrony, rézágy
KONYHABÚTOR teljesen új eladó. tűzhely, bidé, szobakloset, falióra, eladó. Bocskai-u. 8/b. nagykapunál. BELVÁROSI modern kétszobás laTömörkény-u. 3, hétfőtől a délelőtti edények. Polgár-u. 24, magasiöld
3291 kás cserélhető modern egyszobásórákban.
3217 szint.
3232 MELEGAGYI ablakot megvételre sal. „Lakáscsero" jeligére a kiadóhivatalba.
3276
ELADÓ gyönyörű
gobelin kép, ELADÓ 350 cc. DKW motorkerék- keresek. Újszeged, Orsovai-u- 16.
BÚTOROZOTT szoba, fürdőszoba70x50 selyemszálú, apróöltés. Szap- pár. Négy Iábkapcsolásos sebesség^ ^ ^
3197 használattal kiadó. Dugonics-tér 11
panos.u. 3.
3t91 váltó- Patent hátsó kerék. Bosch
sz. II. em. 9. Érdeklődni I, em. 3,
I , A WT A C
VARRÓGÉP eladó, Liliom-u. 14, gyujtókészülék. Kitűnő
állapoban
3295
II. em. 8.
3198 lévő gumik. Érdeklődni női klinika EGYSZOBA, konyhás oukást kere3__&IILÖNF£L£K
I
EGY komplett hálóbútor és két drb porásánál
3233 sek. Sztálin-krt- 69, kosárüzlet.
3116 ÖRÖKÍTSE meg gyermeke mosoplüs
ágytakaró, egy gyermek KISEBB méretű katórkályhát megsportkocsi eladó, Sajka-u. 3, Ko_ vételre keresek. „Kályha" jeligére. ELCSERÉLNÉM kiskunfélegyházi 2 lyát. Rutkai fényképész Lenin-utca
vácsék.
320O
2110
3227 szobás magánházamat szegedi fő- 13. (Kárász-utca).
FEHÉR hálószoba eladó. Hétfőtől HASZNÁLT ablakok eladók. Szt. bérletiért. Esetleg eladnám. „Fő- UET1KÜLOK, bőröndök, irattáskák
3132 a legjobb minőségben készülnek
3226 bérleti" jeligére.
8—10-ig. Este 7—9-ig. Gutenberg-u. István-tér 3.
6, I. em. 1.
3202 MODERN mély, csaknem új gyer- ÚJSZEGEDEN bútorozott, erkélyes Szekszárdinál. Lenin-u. 3. szám.
€
Aí+_Y£TEL
I
mekkocsi eladó. Royal szálló, porta. manzart szoba l-re kiadó. Közép- (Kárász-u.)
MAKÓI erőstúró legolcsóbb, leg- PETÖFI-TELEP XVII. u. 874. sz.
3297 fasor 17. sz. alatt
3144 KERÉKPÁR varrógép, írógép javí3203 55 KERESZT búzaszalma és polytáplálóbb 2.70 forint. Aradi-utca 5. ház lakásátadással eladó.
ELCSERÉLNÉM
'felsővárosi
ház- tása szakszerűen Rádió OKA utalNAGYDOB
eladó.
Babos
hangszeva, valamint 21 kereszt árpapolyva
szám. Viszonteladóknak árkedvezványra, kerékpárgumik, alkatészek
felügyelői
lakásom
főbérleti
szoba,
résznél Oroszlán-u.
3205 eladó. Tudakolható Felsővárosi Femény.
féregmentes
takásért. kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca
keteföldek 38 szám alatt.
3250 'konyhás
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
„Vaküm"
11ASZNALT kar. és zsebórákat, ébSZÉP gyermek sportkocsi eladó. „Körúton belül" jeligére.
3147 11. szám.
resztőórákat meglepő magas áron porszívó eladó. Szt. György-u. 10, Liget-u. 8/a. Felsőváros.
3260 EGYSZOBA fürdőszobás főbérleti SZÉP menyasszonyi ruha és fátyol
földsz.
1.
'3205
veszett. Fischer órás.
KERESEK egyszobás,
összkomfor- garzonlakás
kalapszaköltségmegtérítéssel kikölcsönzése. Erzsébet
TELJESEN hibátlan 2x3-as magyar 3+l-es törpe Szuper világvevő rá- tos lakást költségmegtérítéssel. Jel- azonnal átadó. Érdeklődni „Garzon" lon, Lenin-utca 16. (Kárász-utca).
3262
HASZNÁLT zsebórából divatos kar.
vagy eredeti perzsaszőnyeget, re- dió ée egy cselló eladó, Sztálin- igére.
3152
modern gyermek jeligére.
3190 ALIGHASZNÁLT
órát készítek. Órajavításokat vállakamiét vennék. „Műbútor" jeligére krt. 24/a, I. em. 10.
LEHETŐLEG
Belvárosban
földszinti
sportkocsi
eladó.
Megtekinthető
valok, 1 évi jótállással, szerkezetet
kérek ajánlatot.
3171 TJZHÓNAPOS süldők, két darab, sárnap 10—12 között.
Dr Kiss kétszobás, komfortos lakást kere- vásárolok. Koltai órásmester, Szeolcsón e'adók, Bokor-u. 9. 3184
Menyhért-u. 1 sz. II. em. 3.
3263 sünk költségmegtérítéssel. „Igen sür- ged. Kiss Menyhért-utca 1 szám.
NŐI kerékpárt márkásat prima álEGY fiatal erös igásló eladó. Ha- H'ASZNÁLT férfi, nöi ruháit magas
lapotban vennék. Címeket „Márkás"
gős" jeligére.
3090 ÓRASZERKEZETET veszek. Javílász-utóa s,
3 , gj áron megveszem. Bocskai-utca 9 sz.
jeligére a kiadóba kérek.
3170
tások felelősséggel, olcsón készülKERESEK
szoba,
konyhás
mellékföldszint
2.
3247
HÁZ Vásárhelyi sugárúti villamos PIÉHKAD. vas pinceajtó, parket- PETROFOR, gáztűzhely egy* sütős, helyiséges
lakást
jószágtartással nek. Csiszár órás , Kölcsey-utca 2.
ták,
tőlgyfakapu
eladó,
Bajcsy
Z»imegállótól őt percre. 36 gyümölcs3079 szám.
kétégős eladó. Azok javítását szak- „Jószágtartássail" jeligére
fával eladó, Uj-Petőfitelep 58- utca ünszky-u. 22, házfelügyelő.
szerűen vállalom. Fejős. Párisi-kőr- BELVÁROSBAN különbejáratú üres
3248 szobát keresek, vagy társbérletbe MELLTARTÓ különlegességek, fű1201. szám.
3138 VENNÉK két féregmentes rekamiét. út 24 szám.
zők, fürdőruhák mérték után kéRÁDIÓCSÖVEK,
alkatrészeik, stb Ajánlatokat kórek „Azonnal" jel- EGY mély gyermekkocsi olcsón el- mennék. Költséget térítek. „Keres- szülnek Höffle. Klauzál-tér 3.
igére
a
kiadóba.
3186
adó
Kálvária
mögött,
füszerüzlet.
eladók. Kistisza.u. 13.
3145
kedő" jeligére.
3166 LEGSZEBB bizsutériák. dísztárgyak
HATHÓNAPOS süldő.
Standard
KÉTAJTÓS
barna szekrény és
3266
3+2-es rádió eladó, Pusztaszeri-u. ELADÓ ládák, kályhák, asztalok, KERESEK háromszobás komfortos legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzés?
konyhakredenc eladó, SzLUéri-sug.
költségmegtérítéssel „Rövi- vállalok. Ólomkrislályt veszek. Sze26. szám.
3187 mosdó, ágy, színajtó, talicska Gu- „lakást,
„ _ _ - jeligére.
„,„„ lemé. Kelemen-u. 7. sz.
14 udvarban, érdeklődni hétfőtől.
3207
El-A DÓ épületfa és Eternit pala Pe- tenierg János (Margit)-u. 28 sz.
ídesen"
p ^ Á ^ f t
FÜRDŐRUHÁK készen éj hozott
3148
3267
Ke
16ZUBAS
vagy
egyszoba_ha]lns
tőfi-telep XI. u. 720.
3183
anyagból, divatos formákban kéIakást
EGY prima aez'on eladó. Petőfi-tevagy lakás részt költségmegEGY fiatal fejőstehén és egy hasas SZEKRÉNYEK, asztalok, sezlon, katérítéssel keresek „Fürdőszoba" jel- szülnek. Paulusznénál, Lenin-u. 20.
lep XVII. u. 866.
3155
tehén eladó. Épület faanyagot ve- napé, csillárok eladók. Felsőtisza
(v Kárász-u.)
3211
MODERN ebédlőszekrény, asztal,
part 22 sz. L em. 2.
3268 i r e .
FÚVÓS, vonós, pengetős hangszeszek- Tisza Lajos-utca (volt Déli- VALÓDI perzsaszőnyeg, két darab
ELCSERÉLNÉM belvárosi szoba, rek készflése, javítása szakszerűen.
párnázott székek eladók. Népkertbáb) 45. szám,
3182 összekötő sürgősen eladó. Sztálinkonyha, előszoba, speizos lakáso- Teniszülők
sor 8/a.
3150
húrozása
Kelemennél,
SZENT ISTVAN-TÉRNÉL közműve. sétány 3 sz. II. em. 2. Laschovicsmat fürdőszobásért vagy hasonlóért I.enin-ulca 16 sz. (v Kárász-u.)
ELADÓ egy 250-es S-4 jó állapotban
2 lakásos szép családi ház fele- né.
3282
„Fürdőszobásért" jeligére
3201 ÖRDÖGH ruhaüzletét Széchenyi-tér.
levő Puch motorkerékpár. Szentrésze beköltözéssel, családi okok KÉTEZER tégla eladó. Csonka utca
OLCSÓBÉRÜ egyszoba-könyhás la- ről Klauzál-tér 3 szám alá helyezniihálytelck, Ábrahám kocsma 3158
6
szám.
3284
miatt sürgősen eladó- Megbízottam
1800 négyszögöl föld kiadó NagyGOERZ fényképezőgép 13x18-as ket- kásomat elcserélném hasonló fürdő- te á't.
Sarány iroda, Takaréktár-u. 8.
ío.ketén. Érd.: Homok-u. 6 3157
Dagor lencsével, szobásért. Költséget téritek. Cim a
SZEMÜVEGJA VITÁSOK.
ELADÓ 185x90-es üvegajtó és két- tős kihúzókkal,
Compard zárral duplakazettával el- kiadóban.
3206
ÜZEMKÉPES réz fürdőkályha eladó.
IPARI FÉNYKÉPEZÉS.
szárnyas tömött ajtó. Bakay N-u. adó. Kifogástalan.
Portás, DugoDiófurnéros kombináltjzekrényt veFOTOKÖPIA:
BÚTOROZOTT
szoba
Széchenyi20. szám alatt
3172 nics-tér 13.
3280
szek. Pozsonyi Ignác-u. 7/a 3159
200-as NSU jókorban eladó, vagy PRIMA Wander férfi kerékpár el- téren azonnal kiadó, „Aranycső"
LIEBMANN.
FÜRDÖSZOBAKÁLYHA
(Neptun)
Kelemen_u. 12. Telefon 48-53.
3188
3277 jeligére.
nagyobbért becserélhető. Érd.: Va- adó. Puskás-u. 18 szám.
eladó. Megtekinthető Frányó lakasárnap, Klauzál-tér 2, II. em. 5. 3084 KÉT-háromszobás beköltözhető csa- BÚTOROZOTT szoba kiadó egy v.
tosnál Kazinczy-u. 11.
3161
CIMBALOM eladó, Lomnici utca 57 ládiházat veszek. Hajnóczy-utca 10 két férfi részére. Újszeged, Pillich KERÉKPÁR igazolványom elvesze H,
VAJSZÍNŰ lakkcsiszolt 6 darabból
3278 Kálmán.u. IV/3. Gyóvayné. 3118 megtalálót kérem adja le Tarjánszám.
3091 szám, földszint 6.
HASZNÁLT épületfa, 'tégla, ajtó,
álló kifogástalan kombinált fél háló,
utca 18 sz. alatt.
3109
500-a« oldalkocsis
Puch motor- ablak, szabóasztal, eladó.
Vasas- KERESEK kétszobás, fürdőszobás
képek, fehér üvegsorozat eladó.
MEGÉLHETÉSSEL
62
éves
tisztvilakást
lehetőleg
összkomfortost,
kerékpár
eladó. Vásárhelykutas, szentpéter-utca 9/a. sz.
3279
Dózsa-u. 11, földsz 3.
3163
DÉFOSz3105 DAUERGÉP állványos,
15 köves „Minden költséget fizetek" jeligére. selő özvegye élettársat keres, korEGYSZEMÉLYES
fodrászberendeELADÓ nagyon szép kombinált szo- karóra eladó. Csaba-u. 19 sz. 3273
2959 rekt megélhetéssel biró férfi szemézést veszek. A címet kérem Fráter,
3179
babútor, egy rádió és zeneszekrény NAGYMÉRETŰ spanyolfal, festetlen EGYSZOBA összkomfortos,
vagy lyében. „68-ig" jeligére.
Mikszáth Kálmán-u. 5.
3169
Széchenyi-tér 16. II. em. 5.
3255 ágyrészek, rekamié váznak és egy garzon-lakást keresek. „Kölíségmeg. MŰSZERÉSZ műhelyemet Bajcsy
EGY fiatal igásló eladó- Tudakoprima permetezőgép eladó. Béke-u.
ELADÓ hibátlan angol férTTSMönv, 15/a. sz.
32',6 Zsiünszky-u. 15 sz. alá helyeztem.
3274 térítés II" jeligére.
zódni: Szécsi-u. 3, Alsóváros. 3123
zománc vagy porcelán ételhordót, FEHÉR gyermekágy eladó Sztálin- EGYSZOBA- konyha, speizos lakást Trebitsch Lajos.
DKV, 500-as kifogástalan állapotban
veszek. Clm a kiadóban.
3242 kőrút 13 sz. fdsz. 1.
3275 keresek alsóváros, vagy környékén. EGY kulcscsomót találtak 21-én,
első-hátsó olajrugózással, jó gumikELADÓ több 4—6—12 szárnyú új, KIFOGÁSTALAN Royal táska író- Költségmegtérfíé- természetben is pénteken délután 3 órakor a Brüszkal eladó, Árviz_u. 31.
3131
befelényfló ablak. Zárda.u 20. 3244 gép eladó Széchenyi-tér 17. Sport- lehetséges. „Vasútas" jeligére. 3243 szeti körút 22. szám előtt. Igazolt
MEGVÉTELRE sürgősen keresek
3272
tulajdonosa átvehet; a DélanagyarKECSKÉS-TELEP Apatini-u. 14 sz. üzlet.
xnsiraászekrényt, esetleg nagyobb
A HONVÉDSÉGNEK nagyobbmére- BÚTOROZOTT kis szoba férfi ré- ország kiadóhivatalában
ház szabadkézből eladó.
3245 tű
szére
kiadó.
Nagy
Jenó.u.
1,
bal
ajtó
használt, de jókarban levő jégpáncélszekrényt. Ajánlatokat kérőm
l.ACZKÓ órás Széchenyi-tér, ZsóALKALMI VÉTEL! Intarziás gyö- szekrényekre van szüksége. Áraján- 1.
3236
a kiadóhivatalnál,
pontos mérték,
nyörű komplett
ebédlő sürgősen latokat — méretek . feltüntetésével, BÚTOROZOTT szoba két férfi ré- tér-ház. Órák javítását olcsón kéhasználhatósága, ajtók száma, stb.,
eladó. Dugonics-tér 11. III. 19. 3250 — a 3. honv. ker. parság ellátó- szére fürdőszobával, esetleg koszttal szítem, használt órákat és szerkevalamint részletes körülírással „Pán
EGY ágybetét, két nagykép eladó. szakaszához küldendők be. 3271 is kiadó. Érdeklődni; Vidra-u. 3 sz. zeteket veszek. Zsebórájából divacé'szekrény" jeligére leadni. 3113
tos karórát készítek.
Partizán-u. ló! I. em. 4.
3251 ÚJSZEGED, Pécskai-utca 2 sarok
BEKÖLTÖZHETŐ házak Petőfi-te3237 AKI megtalálta arcképes vasúti iga_
KÖVES utcában 2 szobás maglnhá. ház eladó. 'Érd. Széchenyi-tér 5 sz. Házfelügyelő.
lep II. u. 24 ős XI. u. 674 számú
3270; KERESEK 1 szoba-konyhás lakást, zolványomat, jutalom ellenében adja
zam beköltözéssel 10.000 forifftért II. 1.
eladók.
3153
31^9
eladom.
Megbízottam;
Daróczy KIS Singer varrógépet jóállapotban költségmegtérítésseL Cim a kiadó- le a kiadóban.
KARÓRÁT, kisméretű zsebóra szermegvételre keresek.
„Kis Singer" b a n
3239
SZTALIN.KÖRÜTON elveszett egy
Ingatlanirodája, Széchenyi-tér 7. sz.jeligére
3290
kezetet vásárolok. Alkalmi karórák
szatyor ruhaneművel. Megtaláló 30
Csongrádi-palota.
3252 BÚTOROK.
férfi ruha, bakancs, i KETTŐ, háromszobás, összkomforraktáron Szelei, Oroszlán-u. 5.
22.',8
ELADÓ elsőrendű sötét politúros perzsabunda eladó. Lenin-u. 6 sz. j tos földszinti lakást keresek költ- Ft-t kap. Gém-u. 4.
3165 mübútor hálószoba, ősz-u. 12. 3253 II. em. 15.
Megtekinthető 9—12 ségtérftéssel. „Bárhol" jeligére. 3222 BERKSHIREI kanokkal fedeztetek.
HASZNÁLT női kerékpárt és kerti GYERMEK sportkocsi eladó és egy óráig.
süldők
_
3292 OLCSÓBÉRÜ szoba, konyhás eme- Kisebb-nagyob Berkshirei
locsolócsövet 3/4-eet megvételre ke- nyári férfiruha. Szflcs-u. 3/b. I. em: VMLAGVEVÖ rádió, cukorka, csoko- leti lakásom elcserélném nagyobb- eladók, Szűcs-tanya, Tarján
3240
ládé
nagykereskedelmi
árban
eladó.
resek. Dobay, dr. Boross József-u. 1 sz.
ért. Érdeklődni Rigó-u. 23/c. 319.3
3257 Vajda-u. 20 sz. hétfőtől.
BŐRKABÁT
javításokat
vízhatlan
3294
23/b.
3149 LÁDÁT vennék fedővel 4—5 mázsa GŐZÖLT bükk
patent nyugágy, SZOBA, konyhás lakásom elcserél- festéssel szakszerűen készít Csordá*
NAGY süldő. Borda fajta eladó. férőhelyüt. „Szének" leiigére. 3225 alabástrom csillár eladó. Röhling, ném hasonlóért. Moszkvai-krt, Kál- bőrruhakészítő mester, Szentmiktós
Szentháramság-u. utca 7, felsővárosi templom mögött.
Hóbiártbasa-u. 14.
3208 HÁROMLUKAS fehér zománcozott Nagy Jenő u. 1 sz. I. em.
3293 vária-u.r vagy
KIS pianinó eladó- Somogyi-u. 7.
prima gáztűzhely eladó, Berend, KIS szobát (3x4 mé'icr) fáskamrá- közelében. Párisi-krt 34/a. 3194 KÉT kulcsot karikával találtak az
3176 Apponyi-u. 23, I. em. Vasárnap és val elcserélnék nagyobbért. Ugyan- SZOBA, konyhás lakásom elcserél- ujszegedi hídfőnél csütörtökön délott régebbi néprádió eladó. Dubecz, ném hasonlóért, költséget téritek,
EGY teljesen új állapotban levő fe- hétfőn 3—5-íg.
3224 Hétvezér-u. 28/a.
után. Tulajdonosa átveheti a kiadó3006
3241 ban.
hér,
mély gyermekkocsi eladó. ELADÓK háziszőttes férfi ruhavá- KÉT darab héthónapos süldő eladó. Teréz-u. 20, Besze.
ELCSERÉLNÉM kétszobás, konyhás KÖZÉPKORÚ dolgozónő ismeretséPaprikabeváltó, SzövetkezetLút 1. szon, vattapaplan, pikétakaró, ottó- Csongrádi-sugárút 61 sz. Kapás.
3289 belvárosi lakásom egyszoba, kony- gét keresem házasság céljából. JelÉrdeklődni hétköznap.
3178 rnánváz, svájci zsebóra, Dózsa Gy—
3258
EGY használt sportkocsi
eladó. u. 16/b.
3223 KELETI szőnyeg 2x3 m és összekö. hás belvárosiért. „Napfényes" jel- ige „Iparos".
3234 ELVESZETT Hmvásárhely—Szeged
Nyil-u 44, Alsóváros.
3180 ELADÓ Orion 3+1-es rádió tipus tő eladó. Szépfalusy, Oroszlán-utca igére.
között, vagy a városban egy logar4 sz. III. em. 9 ajtó.
3286
KERESEK megvételre ab'g használt 255 és egy nagy szabógép sima lá- KIS ház eladó sürgősen Petőfi-te- EMELETI olcsóbérű 1 szobámat léc. Kérem a megtalálót, adja le
mellékhelyiséggel
elcserélném
_
vHullám-utca 8 sz. ajtó 5 alatt, vagy
„Continentál" táskafrógépet. Garzó, bakkal. Jósika-u. 14. Strumpf. 3221 lep XXV. u. 995 szám. Gedó vil3296
Valéria Makó, Kálvin-u. 4. 3209 ELSŐRENDŰ férfiruha eladó. Baj- lamostól 5 perc.
3288 2 szobásért a kórház közelében. a kiadóhivatalban.
3220 BROKÁT fotelek, asztalok, kerekes „Közkórház" jeligére a kiadóban.
KIS magánház lakással sürgősen el- csy Zs-u. 22. I- em. 1.
DÉLMAG YARORSZAG
3235
adó 380 öl Petőfi-telep X. u. 605. LISZT-UTCA 17. számú magánház mángorló, kombinált bútor eladó.
politikai napilap.
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo3219 Deák Ferenc u. 2 sz. T. em. 6.
3210 eladó.
3287 ba kiadó férfi részére- Oroszlán-u.
Felelős szerkesztő és kiadó:
KÉT
drb
fkerablakot,
1
drb
kétCSEPEL 100-as három sebességű
ELADÓ egy Meteor kályha. 10 Jig- 4. III. em.
IFJ. KOMDC.SIN MIHÁLY.
3228
motorkerékpár eladó. Takaréktár-u. szárnyú ajtót, 8 folyóméter tető os mérleg, egy konyha falióra, egy ELCSERÉLNÉM két szoba mellékSzerkesztő
3 2 1 2 ixni bádogot
keresek megvételre. fes'iménv, egy hálószoba ampolna,
6 szám.
BÓDAY PAL.
helyiséges Marx-téri főbérleti laká3213 egy kétágú létra, 25 literes zsíros som 1 szoba, konyha, kamra, elő- Szerkesztőség: Szeged, Jókai-n. •.
JÓKARBAN levő Singer szabó var- Újszeged, Csiki-u. 2.
Telefon: 35-35 és 30-03
rógép é s egy cipőtűzógép eladó. ÉVES yorksirei süldők és anya- bödön, egy kis fürdőszobaszekrény, szobásra. Lehetőleg olcsóbérű. „Víz
Éjjeli szerkesztőségi telefon
Petőfi-telep 45. u. 11333214 koca eladó- Rohonczi-u. 5. 3192 két stelázsi, üvegek, lábosok. Köl- bent" jeligére.
3269
este 8 tói: 34-38.
csey-u. 11 sz. III. em. 3/b.
ELCSERÉLNÉM négyszobás összASZTALOSOK! Hét darabbil alló GYERMEKAGY, magasszék, járóka PERZSA'
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin u. 6
összekötő
szőnyegeimet
komfortos
lakásomat
1,
vagy
2
szopoh'uro; dióhálószobabútor félkész, eladó. Petőfi sugárút 25, I. em- 4. családi okból olcsón eladnám. MegTelefon: 3116. és 35 00.
bás összkomfortos lakáséri a Fo- 'A'z x-szel jelzett közlemények
o'csón eladó. Cím a kiadóban- 3215
tekinthető vasárnap egész nap. Hét- gadalmi-templomtól a Bécsi-körútig.
díjazottak.
BOROSHORDÖK minden nagyságfőn délután 6 óra után. Bite Piros- „Csere' jeligére.
3261
3195 ka. Lenin-n. 14 sz., III. em.
ban olcsón eladók. Cím a kiadóban.
3283 FŐBÉRLETI 1—2—3 szobás laká3230 FEJŐSTEHÉN eladó. Alsóvárosi fe. ELADÓ használt sezlon, kerekasz- soka'i, bútorozott
Délmagyarország Nyomda NV.
szobákat keres,
Szeged.
NÉGY darab Berksir süldő eladó. kctefőldek 85, MAV víztorony mel- talka, kettó bőrhuzatos etrüx, vas- ajánl. Lakásközvetltö, Kölcsey-u. 10.
1
*196 ágy, ládák. Cím a kiadóban. 3199 u l
'
3264 Felelős vezető: Priskin Sándor
Répás-utca 5.
3218 lett, Kóízó.

<l
f o g l a l k o z á s . í
PERFEKT mindenes főzőnő állást
keres. „Megbízható" jeligére. 3107
REGGEL 7—11-ig bejárónő felvétetik- Bajcsy Zs.-u. 22, II. em. 3.
3204
MEGBÍZHATÓ gyermekszerető min.
sdenes4 keresek azonnalra. Cim a kiadóban.
3249
BEJÁRÓNŐT
felve«zek 8—11-icÁprilis 4 útja 23, felső csengő, háromszor.
3229
40—50 év körüli magányos, gyermekszerető asszonyt
bennlakással
felveszek. Szent István-tér 15 sz.
3285

