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Az Országos Tervhivatal jelentése az 1950. évi népgazdasági terv teljesítéséről
a második negyedévben
1950. második
negyedévében
népgazdaságunk minden ága további erőteljes fejlődést mutatott
I. Ipar
A Sztahánov-mozgalom, valamint a munkaverseny kiszélesedése lehetővé tette, hogy a második negyedévben
a felemelt
termelési terveket a
gyáripar
minden ága túlteljesítse. Különösen jelentős túlteljesítést ért
el a nehézipar.
A gyáripar a ü . negyedévben
a termelési tervet 105.4 százalékra teljesítette.
A nehézipar
Iparcsoport;

Bányászat
Kohászat
Gépgyártás
Erősáramú villamosipar
Gyengeáramú vülamosipar
Finom mechanika
Tömegcikkipar
Közlekedési javítóműhelyek
Villamosenergia termelés
Epibőanyagipar
Nehéz vegyipar
Könnyű vegyipar
Nehézipar együtt:
Gumiipar
Faipar
Papíripar'
Nyomdaipar
Textilipar
Bőr- és szőrmeipar
Ruházati ipar
Mezőgazdasági ipar
Könnyűipar együtt:
Gyáripar összesen:

tervteljesitése 106.8 százalék, a
könnyűiparé pedig 103.9 százalék v o l t Az előző év megfelelő
időszakához viszonyítva a gyáripar termelése 34.4 százalékkal
lett nagyobb.
A
nehézipar
ugyanezen idő alatt az átlagot
meghaladóan 39.6 százalékos fejlődést ért el, a könnyűipari termelés 29.1 százalékos növekedésével szemben.
1950 IX negyedében a tervteljesités, valamint
az előző év
H. negyedének termeléséhez viszonyitott fejlődés iparcsoportok
szerint a következőképpen alakult:

Termelés 1950 II. negyedében
Index 1949. II.
Tervteljesítés
negyedév = 100
"Tázaléka

104.2
107.4
104.4
111.6
109.9
127.0
11.2
110.5
103.5
-104.5
107.0
107.7
106.8
103.5
104.9
100.6
104.8
100.2
106.0
103.1
111.9
103.9
105.4

116.6
127.1
149.0
152.3
148.6
230.4
148.4
183.9
119.9
156.5
137.5
148.9
139.6
124.8
152.5
123.4
131.3
122.7
137.1
187.4
131.2
129.1
134.3

24.600 fővel emelkedett. A folyó év- kezeti tagok száma egy év alatt
ben beállt tanulók száma 5.400 tó. 458 százalékkal nőtt.
Az új építőipari tanulók 298 száA második negyedév végén a
zaléka nő.
gépállomások száma 356-ra, trák.
toraik száma 5308-ra, cséplőgéIII. Mezőgazdaság
peik száma 2999-re emelkedett.
A mezőgazdaság az 1950 évi ve- A gépállomások ezen felül szátéstervét nemcsak általánosságban, mos más géppel is növelték géphátiam részleteiben is jól teljesítet- állományukat. Az idei aratásban
te. A tavasai talaj- és vetési mun- m á r arató-cséplőgépek is résztkálatoknál a növénytermelés
fej- vettek.
lesztéséről szóló minisztertanácsi
IV. Közlekedés
határozat már érvényesült és érez1950 második negyedében
a
tette kedvező hatását. Az állami
gaaadságok, a termelőszövetkezetek közlekedés minden ága túlteljeés az egyénileg gazdálkodó do'-go- sítő te tervelőirányzatát.
zó parasztok a munkákat az előírt
A vasúti áruszállítás terén 107
határidőre elvégezték.
százalékkal, a vasúti személya
A szerződéses termelés 960.000 szállítás terén 103 százalék
kat. hold előirányzata megvalósult. tervteljesítés. Az előző év megAz 1949—50 gazdasági évben felelő időszakához képest a vas1.143 vagonnal több nitrogéntartal- ú i áruszállítás 32 százalékkal, a
mú, 3.402 vagonnal több foszfortar- személyszállítás 19.4 százalékkal
talom és 482 vagonnal több
káli növekedett. Az átlagos kocsifortartalmú műtrágyát használtak fel, duló az előző év második negyemint egy évvel korábban- Az egész de óta 5.2 napról 4 9 napra, az
műtrágyafogyasztás 5.027 vagonnal átlagos szállítási távolság
141
multa felöl az előző gazdasági év
km-ről 135 km-re csökkent.
felhasználását.
A víziközlekedés az áruszállíAz öntözött terület az év eleje
óta 9.342 katasztrális holddal lett tási tervet 108 százalékra, a személyszállítási tervét 136 százanagyobb.
lékra teljesítette. A városi köz1950 június 30-ig — egy év
lekedés 107 százalékra, a légiközalatt — az állami birtokok öszlekedés 130 százalékra teljesítetszes területe
234
százalékkal,
te személyszállítási tervét. A vászántóterülete
294 százalékkal
rosi autóbusz személyforgalma 25
lett nagyobb. A termelőszövetkeszázalékkal emelkedett egy év
zeti csoportok és önálló termelőszövetkezetek száma 216 száza- alatt.
V. Kereskedelem
lékkal, szántóterülete pedig 462
százalékkal nagyobb, mint
egy
A dolgozók növekvő
vásárlóévvel korábban. A termelőszövet
rejének m u l a t ó j a , hogy az 1950

munkáslétszám

fővel emelkedett.

II. Építőipar

17.000 gasépítőipar termelése 251.6 száA Times newyorki levelezője szezalékra, a mélyépítő Ipari termelés
rint az egész koreai hadjáratnak az
pedig 337-1 százaikra emelkedett. a legjelentősebb tanulsága, hogy az

Az állami építőipar június 30-ig
kor- az egész évre szóló építői előiránymány határozata nyomán gyors- zat 47.5 százalékát végezte el.
ütemű fej'-ödésnek indult.
A® építőiparban dolgozó munká1950. II. negyedében az előző év sok létszáma a negyedév folyamán
Az építőipar a Párt és a

A z állami
kiskereskedelem
eladási f o r g a l m a 101 százalékos tervteljesítést
ért el.
A
falusi lakosság ellátását biztosító
földművesszövetkezetek
f o r g a l m a fogyasztási cikkekben 6.5 százalékkal, a felvásárlásban pedig 6.0 százalékkal
m ú l t a felül a tervelőirányzatok
A dogozók
fokozódó
igényeinek kielégítése érdekében
az elmrüt negyedév során az
állami kiskereskedelmi
üzletek s z á m a
22.3
százalékkal
nőtt.
V I . Beruházások
Állami
erőforrásokból
a
m á s o d i k negyedév
folyamán
az előző negyedévi 1243 millióval szemben 1783 indító ker ü l t beruházásokra. A beruházások során az ötéves terv
előírásainak m e g e i e l c m
számos ú j ü z e m építése i n d u l t
meg, igen sok
gén- és termelőberendezés
üzembeállítás
történt
meg.
A beruházások végrehajtása továbbra is az államháztartás teljes p é n z ü g y i ellensúlyán a k biztosítása mellett történt
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A néphadsereg
A legfontosabb gyártmányok II. lemaradások. A termelés az első évi
negyedévi termelési tervét az ipar színvonalhoz képest jelewíösen fejValahol Koreában. Az AFP jelenti:
általában túlteljesítette,
de egyes
Az amerikai erők kivonultak Kum_
lődött.
cikkeknél még mutatkoznak kisebb
csonból, amely fontos vasúti gócpont, körülbelül
félúton TaezsonTaegu köz*. 'Az amerikaiak minden
Termelés 1950 II. negyedében
Gyártmány:
rendelkezésre álló erőt — így a szaIndex 1949 II.
Tervteljesltés
kácsokat, pékeket, irodai személynegyedév = 100
százaléka
zetet és az utánpótlás szállítóit is
118,0
104,4
Szén
—, harcbavete'íték. hogy fel tudják
125,2
tartóztatni a néphadsereg támadá107,0
Vasérc
sét, de eredménytelenül.
104,0
101,9
Bauxit
102,4
101,9
Nyersolaj
Az amerikai rádió jelenlése sze122,6
135,9
rint a koreai néphadsereg egységei
Földgáz
116,6
Dzsundzsu'iól keletre folytatták elő101,4
Villamosenergia
retörésüket Puszan kikötő irányá114,5
112,1
Nyersvas
ban. A néphadsereg előretolt é h 118,5
101,5
Nyersacél
ségéi elérték Csindon városát és ez113,3
102,5
Hutaaluminium
zel légvonalban 30
mérföldnyire
141,7
megközelítették Puszan'r, a legfőbb
106,5
Vasöntvény
amerikai utánpótlási
támaszpontot.
144,0
101,7
Acélöntvény
A néphadsereg csapatai
folytatták
155,6
91,5
Szerszámgépek
támadásaikat Taegu irányában és
214,2
98,5
Mozdony
Csirie térségében is.
88,4
124,7
Motorkerékpár
A Reuter közli: Julián Bates je175,6
101,1
Traktor
lenti MacArthur
főhadiszállásáról:
205,2
115,8
Tégla
Az amerikai és délkoreai csapatok
144,0
az elmúlt 21 órában egy „szervezett
104,4
Cement
általános
visszavonulást
hajtottak
127,6
109,3
Nitrogénműtrágya
végre".
148,2
110,8
Foszfor-műtrágya
109,7
102,2
Benzin
A Daily Mail levelezője
jelenti
98,6
Tokióból: Puszan elvesztése esetén
95,3
Peróleum
az amerikaiak utolsó
tengeri híd210,1
130,4
Gépolaj
fője a kele'ii parton
lévő Pohang
146.3
107,4
Kemény bőráru
lesz, amelynek azonban nincs olyan
138,4
100,7
Felsőbőr
tengerpartja, ahol szállítóhajó kiköt131,3
105 2
hetne, ennélfogva az amerikai csaíró- és nyomdapapir
patok kiürítése Pohangon át újabb
102,0
101,0
Pamutszövet
Dunkerque lenne.
114,0
100,2
Gyapjúszövet
140.0
101,6
Len, és kenderszövoi
Martin altábornagy írja a Daily
135,0
103,4
Pamutharisnya
Telegraphban: Ha a Kocsaugtól elő250,6
108,2
Férfiöltöny
re nyomuló ellenség eléri Taegu'i,
184,6
100,9
Bőrcipő
úgy kettévágja az amerikai haderőt
114,5
93,0
Kerékpár
és elszigeteli az első amerikai lovas- és
a
25. gyaloghadosztályt
Az év eleje óta a gyáriparban ax. megfeletó időszakához képest a mamind Puszantól, mind Pohanglól.
állományt

év második negyedében mind 3
nagykereskedelem, mind az állami kiskereskedelem túlteljesítette előirányzatát.
Az elosztó nagykereskedelem
113 százalékra, a felvásárló nagykereskedelem 137 százalékra teL
jesítet e forgalmi előirányzatát.

amerikai haderők nagy légi fölénye
semmit sem
tett
az északkorcai
csapatok előrenyomulásának
megakadályozására.
A Reuter jelenti
Washingtonból:
Az
amerikai
hadügyminisztérium

30 mérföldnyire

megközelítette

Puszant

szóvivője szerdán St'iekintve a ko-1 helyzet „súlyos és őrültség
reai helyzetet, kijelentette, hogy a I bármi másnak nevezni".

lenne

A magyar parasztkiildőtfség egy csoportja
Kírgízia és Tádzsikisztán kolhozaínak életével
ismerkedik
A Szovjetunióban tartózkodó ma- kolhozparasztok házaiba, megtekingyar parasztküldöttség
tagjaínak tették az iskolát, az üzleteket és a
egyik csoportja a kirgiziai kolhozok nagyszerű napközi otthont.
szervezetét tanulmányozza. A magyar
A magyar parasztkütöttség
egy
vendégek megtekintették a csumisi másik csoportja augusztus 1-én a
duzzasztót, amely Kirgizia és Kazah- tadzsikisztáni Leninabadba érkezett.
sztán mezőit látja el vízzel. A vo- A vendégek a leninabadi kerületben
rosilovi körzetben a Leninről elne- a Vorosilovról elnevezett kolhozt tévézőit milliomos kolhozban a ven. 1 kintették meg és megismerkedtek a
dégek megismerkedtek az artel sok-1 kolhoz munkamentével, kultúrájával
rétü gazdaságával,
ellátogattak
a | és életévek

Rendőrügynökségekké
szervezi át
a jugoszláv szakszervezetet a lito-banda
A
jugoszláv szakszervezetek
központi tanácsának július közepén tartó t teljes ülése a szakszervezeti mozgalom „átszervezésének" kérdését tűzte napirendre Titónak azzal az ú j törvényével kapcsolatban, amely szerint
az állami vállalatok
vezetését
úgynevezett
„munkakollektiváknak" kell átadni. E z a törvény
az államosítás megszüntetéséhez,
a kapitalizmus
visszaállításához
vezet és a munkásokat kényszereszközökkel a vállala okhoz rögzíti. A Tito-klikk azonban fél a
dolgozók egyre fokozódó felháborodásától és ezért a „szocializmusról" és a „munkakollektivákról" szóló mellébeszéléssel takar,
gátja újabb árulását. Tito felhasználja
elődjének, Mussolinineik „tapasztala/át".
Ismeretes
ugyanis, hogy
Olaszországban
szintén működött
úgynevezett

„munkatestületi rendszer", mely
lényegileg azonos volt a
Ti.oféle „munkakollektivákkal",
A teljes ülés készségesen jóváhagyta a Tito-kormány ú j törvényeit és hozzálátott a
szakszervezetek „újjászervezéséhez".
Ez a h a ározat újabb bizonyítéka annak, hogy Szalai, a szak
szervezetek központi tanácsának
vezetője és társai a munkásosztály érdekeinek elárulói és a Tito.
banda ügynökei a munkásmozga
lomban. A határozat érteiméhen
a szakszervezeteke: mint bürokratikus szervezeteket használjál;
fel, amelyek kötelesek megaka
oályozni a vállalatokból történő
..dezertálást", résztvenni a dolgozók erőszakos mozgósí ásában
az úgynevezett „önkéntes munkákra", azaz a szakszervezeteknek rendőrügynökséggé kell váitozniok a gyárakban

2

CSÜTÖRTÖK,

flz egész országban befejezték a behordást
Egy nappal
fejczese után
rium jelentése
1-én az egész

a zab aratásínak be. I hehordássai is. Most már csak
ai
— a belugym.niszté- cséplés és a tarlóhántós van halra
szerint _ augusztus a nyári munkákból.
orszagban végeztek a '
A cséplési versenyben Rékés me-

intervenciót
és elismeréssel
szólott
a csehszlovákiai
gazdasági
és szociá.
Hs viszonyokról,
amelyeket
szembe,
állított
az
Egyesül)
Államokban
uralkodó
viszonyokkal.
— Nem maradhatok
egy olyan or.
Lass a csehszlovák
sajtónak
ked. szág szolgálatában
— mondja
nyilat,
—. amely
halált
és rom.
den este átnyújtott
nyilatkozatában kozatában
bolást készit elő az egész világ száélesen bírálta
az amerikaj
politikát,
mára.
Nem akarok
egy olyan
poli.
amelyet
az ,,Egyesült
Államok
bű- tika eszközévé
válni
amely
a „senös veztlöi
háborús
politikájának" gítség"
köpönyege
alá rejti
Koreá.
Formozában,
Vietnámban
és a
nevezett.
Elitélte
a koreai
amerikai ban

Fülöp-szigeteken
elkövetett
bűneit.
— Minden
tőlem telhetőt
meg kívánok
fenni,
hogy
segíthessek
az
USA
jelenlegi
bűnös urai
háborús
politikájának
leleplezésében
ét az
ellene vívott
harcban.
— Az Egyesült
Államokban
most
éppen olyan veszélyessé
kezd
válni,
ha valakit
demokratikus
nézetekkel
gyanúsítanak,
mint amilyen
veszé!yes
ez Németországban
volt Hitler
uralma idején
— mondotta
a
CARE
volt
igazgatója.

Hatalmas tömeggé ülés Pekingben

a kinai népi felszabadító hadsereg megteremtésének
23. évfordulóién
A pekingi

nagygyűlés
üdvözlő távirata Sztálin
a koreai és a kinai népi felszabadító

Több mint 40.000 ember, katonák, diákok, népi saerveze ek képviselői, kormányküldöttek
gyűltek össze a pekingi volt császári
palota kertjében, hogv megünnepeljék a kinai népi felszabadító
hadsereg napját és tüntessenek
az amerikai agresszió ellen. Az
ünnepi gyűlést 23 ágyúlövéssel
hyi ották meg, amely a népi felszabadító hadsereg 23. születésnapját jelezte.
Az első szónok, Ne-Jun-Cen,
Peking polgármestere, isimertette
e népi felszabadító hadsereg megteremtése 23. évfordulójának óriási jelen őségét.
Ezután Csu-Teh főparancsnok
lépett a mikrofon elé:
— Es a korszak a nép győzetnének korszaka — mondotta. —

A Szovjetunió-vezette béke- és
demokrácia tábora győzelmének
korszaka. A kinai nép felszabadu.
lása főleg azért vált lehetővé,
mert a népi felszabadító hadsereg
erejére támaszkodott.
Ezután a demokratikus pártok
és csoportok képviselői szólaltak
fel. Az egybegyűltek lelkes éljenzéssel fogadták Li-Cso-Jen.
nek, a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság pekingi
követének
beszédét, aki a hős koreai
nép
üdvözletét tolmácsolta.
— A koreai nép — mondo'ta
— megsemmisíti a „mindenható
dollár országának" bűnös és gyalázatos betolakodóit, akik rabságba akarják dönteni Ázsia és az
egész világ népeit.
A pekingi nagygyűlés! üdvözlő-

A koreai néphadsereg
egységei
Hjopcson
térségében
az amerikaiak
hátába
kerültek
A két ú j amerikai hadosztály partraszállása ellenére a
helyzet csüggesztő — jelenti
a Hcuter tudósítója a koreai
hadszíntérről.
Az a körülmény, hogy
az
újonnan megérkezett
hadosztályokat nyomban harcba vetették Puszan térségében, mut a t j a az amerikaink helyzetének súlyosságát. E g y másik
bizonyíték nz. hogy a 24. amerikai hadosztályt, amelyet korábban 19 napon át keményen
megtépáztak, ú j r a felszerelés
nélkül ugyancsak bevetették
a
Puszantól
n y u g a t r a lévő
dzsindzsui térségben.
A
Dzsindzsu
körzetébea
harcolt amerikai csapatok teljes vereséget
szenvedtek az
i szakiaktól.
A z A F P jelenti: A z amerikai csapatok az arcvonal több
pon'ján
visszavonulnak.
Az
(szekkoreai
erők Dzsinzsntól
mintegy 40 kilométerre] északi n megkerülték
a Hjopcson

A népi hadsereg egységei valamennyi fronton folytatták a kemény harco az amerikai csapat t a ellen. A népi hadsereg egységei, amelyek Ecahon (Reiszen)
irányában nyomulnak előre, megsemmisítették az amerikai csapatok konokul ellenálló egységeit és
július 31-ére teljesen felszabadították Ecshont. Az Ecshonéri vívott harcokban a népi hadsereg
cvgéarai foglyokat cs zsákmányt
ejtettek.
A z amerikaiak b a r b á r m ó d o n
b o m b á z z á k és lövik a városok és
f a l v a k békés részek. Ellenséges

gencralisssimusshots,
hadsereghez
táviratot intéze.f Sztálin genera.
lisszimuszhoz:
„A kinai nép felismerte
—
hangzik többek közölt, a távirat
— hogy a kinai forradalom győzelme nem választható el az ö n
személyétől es attól a baráti támogatástól, amelyet a Szovjetunió nyújtott népünknek. A kinai
nép megértette a két nagv ország — Kina és a Szovjetunió —
népei szoros egységének és kölcsönös baráti segítségének jelentőségét. valamint a két nép szoros együttműködésének
döntő
szerepét a Távol-Kelet és az egész
világ békéjének megvédésében.
Szilárdan hisszük hogv a világbéke nagv bástyája, a Szovjetunió, valamint Kina és a
népi
demokratikus országok szövetsége a népek millióinak öntudatra
ébredésével együtt megakadályozza az imperialista tábor háborús
terveit és legyőzi az imperialista
provokációkat,"

A pekingi nagygyűlés üdvözlő
táviratot intézett a koreai népés, Tegu közötti
utat
tartó hadsereg tisztjeihez és katonáihoz is.
amerikaiak állásait.
M a c A r t h u r hivatalos jelenA távirat a többi között a körtése további, „tervszerű visz vetkezőket mondja:
szavonulásró]" ad hírt. A ha„A koreai néphadsereg
mindijelentés beismeri Dzsindzsu.
Szangdzsu, Hamcsang, Jecson den győzelme bátorítást nyújtott
Ázsia minden elnyoniotf népének
és A n d o n g elvesztését.
harcáA z A P közli: A z északko- felszabadulásáért vívott
reai erők
nyomása Kocsang ban. A kinai és koreai nép közös
szomszédságában
is
tovább tapasztalata bebizonyította. hog v
<art. A
középső
arcvonalon nz amerikai imperializmus „ vafőleg az 1. gépesített
lovas- lóságban ,.|»apírtigris" és legyőz.
hadosztályra nehezedik
nyo- he'ő. Az igazság a koreai nép
más. A 24. hadosztály
Ko- oldalán van és győzedelmeskedni
csang közelében visszavonult. fog."
A
Li-Szin-Man-féle erők
a
A pekingi nagygyűlés üdvözlő
Ilomcsang— Jecson— A n d o n k távirata a kinai népi felszabadító
fensíktól
délre
a
K a k t o n g hadseregnek a többek között így
folyó mögé vonultak vissza.
hangzik:
A Ncwyork Times, a New„Nem lesz teljes győzelmünk,
york
Herald
Tribüné és a
Daily M i r r o r
reggeli kiadá- amíg Tibet és Taivan az ellenség
sai az első oldalon
közlik a kezében van. Éppen ezért erősítkoreai hadműveetekrő]
szóló
sétek népünk fegyveres
erejét
jelentéseket. A lapok rámutatfejlesszétek
ki
lelkes,
harcos
szel.
nak,
hogy
az
északkoreni
leinőt.
szabadítsátok
fel
Taivant
csapatok széles fronton támadnak.
és Tibetet, harcoljatok elszántan
az amerikai imperialisták agressziója ellen, számoljátok iel az
ellenforradalmi erőket, és fejezze,
lek be egész Kina felszabadításának. az ú j Kina felépítésének
hajók, köztük cirkálók támadták történelmi feladatát és védjétek
a nyugati partvidéket és ágyúik, meg békét!"
a
kai lőtték Cshodo (Szeto) sziget
Csu-En-Laj külügyminiszter, a
lakot: vidékeit.
Július 31-én az ellenség a ke- központi népi kormány közigazleti partvidéken lőtte a Janjan gatási tanácsának elnöke, a kinai
(Dzioie) közelében fekvő falva- népi felszabad 1 ó hadsereg napja
kat. A tüzérségi tűz következté- alkalmából a következő üdvözlő
ben sok lakóház, kórház, iskola, táviratot kapta Visinszkijtől,
a
kulturális és egyéb in ézménv el- Szovjetunió külügyminiszterétől:
pusztult. A békés lakosság köré„Fogadja üdvözletemet a Kinai
ben sok a halott és sebesült. Július 31-én a néphadsereg egysé- Népköz'ársaság népi felszabadígei három amerikai repülőgépet tó hadserege fennállásának
23.
lőttek le.
évfordulója alkalmából."

A koreai néphadsereg
főparancsnokságának
hadi jelenlése
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Tanács
ülése

gve szilárdan tartja az első helyet,
Hétfőn itt már 24.049
vagonra
A Biztonsági
Tanács
au- nem méltó h a n g o n
emelkedett
az
elcsépelt
gabona
mennyisége.
gusztus 1-én iilést tartott. A z ellenvetéseit.

Herbert Lass, a prágai „Care 66 igazgatója
lemondott tisztségéről és elitélte az amerikai
imperializmus
háborús
politikáját
Herbert
Lass, a prágai
„CARE"
(az
amerikai
ajándékcsomagokat
szétosztó
csehszlovák
misszió)
igaz.
gatója kedden bejelentette
azt az elhatározását.
lemond
tisztségéről,
hogy segíthessen
a
békeharcban.

A Biztonsági
augusztus
IA

IMI).

ülésen I . A . Malik, a Szovjetu n i ó képviselője elnökölt.
Malik
a
napirendi
vita
megkezdése előtt bejelentette,
hogy mint elnök törvényellenesnek minősíti
a Kuomintang-küldöttnek,
mint
Kína
képviselőjének jelenlétét. Iiövid vita után Malik megállapítását
szavazásra
bocsátották és szótöbbséggel
három
szavazat ellenében elutasították. Malik megállapítása mellett szavazott a Szovjetunión
kívül I n d i a
és Jugoszlávia.
V i t a alakult ki
a szavazatszámlálás kérdésében.
Malik
rámutatott, hogy a Kuomintang-képviselő szavazatát nem
lehet figyelembe venni, i r m l
hogy az ő jelenlétének kérdése volt a szavazás t á r g y a . Ezzel Austin, amerikai
küldött
szembehelyezkedett. Malik ezu t á n a Szovjetunió küldötteként kijelentette, hogy a Biztonsági
Tanács
határozata
jogellenes, minthogy
egy csoportnak
a képviselőjére
vonatkozik, nem pedig egy olyan
ország
képviselőjére,
amely
az Egyesült Nemzetek Szervezetének teljesjogú
tagja.
Az
amerikai küldött azonban
a
Biztonsági
Tanács
üléséhez

folytatta

M a l i k tiltakozott az amerikai küldött megengedhetetlen
viselkedése ellen és rendreutasította.
Ezután
bejelentette,
hogy az elnök megállapítása
ellen nyolcan szavaztak,
beszámítva a
Kuomintang-képviselő
szavazását is, akinek
Dem volt joga szavazni. M a l i k
ismételten kijelentette, hogy. a
határozat jogellenes.
A m i k o r befejeződött a vita
az elnöknek azzal a megállapításával kapcsolatban, hogy
a Kuomintang-küldött részvétele a Biztonsági Tanács ülésén törvényellenes. M a l i k
ismertette az ideiglenes napirendet, amelynek első pontja a
Kínai
Népköztársaság
képviselőjének elismerése Kína képviselőjeként,
második
pont pedig a koreai kérdés békés ren*
dezése. Ezzel szemben Austin
amerikai meghízott azt követelte, hogy a Biztonsági Tanács első napirendi
pontjaként a,z amerikai küldöttségnek Észak-Korea
ellen
irányuló
határozati
javaslatát
fogadja el. A tanács
ülését
augusztus 2-re halasztotta el.
anélkül,
hogy
határozatot
hoztak volna a napirend kérdésében.

Négy német mérnököt
Sztálin-dijjal tüntettek ki
A Szovjetunió minisztertanácsának 1950 március 3-án kelt határozata értelmében a Sztálin-dlj j n á sodik fokozatával négy német mérnököt tüntettek ki:
Ewald
Eitget,
a
magdeburgi
Krupp-Gruson művek műszaki igazgatóját, W i l l i Scheidet. a magdeburgi Krupp-Gruson művek főosztályvezetőjét. Albert Bellwinkelet,
a dessaui Polysius-művek igazgatóját és Erich Prötzschncret, a riesai néptulajdonban lévő a c é l
és
hengermű igazagtóját.
A Szovjetunió Sziálin-díj bizottságának megbízásából G. M. Puskin
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet., a Szovjetuniónak a Német
Demokratikus Köztársaságban lévő
diplomáciai missziójának
vezetője

osztotta ki a megtiszteld kitüntetéseket.
— A SztáHn-díjalc adományozása
német szakembereknek, azt
bizonyítja, — mondotta a nagykövet —
hogy a Ncimet Demokratikus Köztársaságban jelentős sikereket értek el a gazdasági felépítésben. Ez
a magas kitüntetés egyidejűleg kifejezi a szovjet népek tiszteletét és
rokonszenvét Németország demokratikus erői és a békés építésben
elért sikerei iránt.
— A magas kitüntetés arra kötelezi a német mérnököket,
hogy
teljes erővel folytassák kutatómunkájukat és hogy mindent megtegyenek a szovjet és a német nép közötti barátság további megszilárdítása érdekében.

Szeptember 5-ig kiosztják
a tervkölcsön-kötvényeket
A z ötéves terv iparunk hatalmas
fejlődését, mezőgazdaságunk elmaradottságának felszámolását,
dolgozó népünk életszínvonalának további emelkedését, népünk kulturális felemelkedését, a falu és a váro s
közötti különbség felszámolásának
megindítását tűzte ki céljául- Mindez természetesen komoly pénzügyi
erőfeszítéseket kiván
tőlünk.
A
magyar dolgozó nép — amely megértette, mit jelent számára az ötéves terv — kölcsönnel is hozzá
akart járulni a terv megvalósításához.
A tömegeknek ezt a kívánságát
figyelembevéve, Népköztársaságunk
kormánya az elmúlt év őszén 500
millió forint összegű tervkölcsönt
bocsátott ki. A tervkölcsön jegyzése minden várakozást felülmúlt, a
dolgozó nép
lelkesedése
messze
túlhaladta az előirányzott összeget;
752 mil'-ió forintot jegyeztünk.
Az a hatalmas lendület, amely a
tervkölcsön jegyzésénél megnyilvánult, nem volt szalmaláng. A dolgozók nemcsak lejegyezték.
hanem
be is fizették a kölcsönt. Az ipari
munkásság,
a dolgozó parasztság
és értelmiség egy szívvel tett e'eget
vá'lalt
kötelességének.
Ezt
megkönnyítette a kormánynak
az
az intézkedése, hogy a
kölcsönt
tízhónapi részletben lehetett befizetni.
A tízhónapos
tervkölcsön
utolsó részletét- ebben a hónapban,
augusztusban fizetik be a dolgozók.
A tervkölcsön jegyzésénél kétfajta kötvény között lehetett választani: nyereménykötvény és kamatozó kötvény között. A kölcsön
jegyzéséről annakidején ideiglenes
igazolást adtak. Most — a z utolsó
részlet lefizetése után — a dolgozók megkapják magát
a
nyeremény, illetve kamatozó kötvényt.
A kötvényeket szeptember 5-ig min-

denütt kiosztják- Elsőnek az öt legnagyobb üzem dolgozói veszik át
kötvényeiket. A kötvények kiadása
mindenütt ünnepélyesen
történik.
A pártszervezetek, szakszervezeti
funkcionáriusok és a vállalatvezetők legyenek a tervkölcsön-felelősök segítségére, hogy a dolgozók a
nevükre szóló kötvényeket rendben
és időben megkapják. Azoknak
a
kötvényét, akik valamilyen ok nv'att
nem tudják most átvenni, az Országos Takarékpénztárnál letétbe helyezik, hogy ezek is résztvegyenek
a meginduló sorsoláson.
A kötvények után járó nyereményeket első'zben, idén ősszel sorsolják ki. A nyertes kötvényeknek
már akkor visszafizetik névértekét
is — ez benne van a nyereményben. Ugyancsak ezen az őszön kezdődik a kamatozó kötvények
kamatainak kifizetése.
A kamatozó
kötvények után öt százalék kamat
kerül kifizetésre.
A kötvényekhez
szelvény-Ivet mellékelnek, amit az
Országos Takarékpénztár fiókjainál
és kirendeltségeinél lehet beváltani.
A kölcsön összegének visszafizetése
pedig a jövő ősszel kezdődik.

Megalakult
a gyógyszertári központ
A közforgalmú gyógyszertárak
államosítása
után
a
vidéki megyei
székhelyeken
gyógyszertári nemzeti vállalatok alakultak,
Budapesten
pedig megkezdte
működését
a Budapesti
Gyógyszertárak
NV.
A z említett vállalatok irányítására
és
ellenőrzéséra
Gyógyszertári Központ néven
alakították meg az ú j szervezetet,

CSÜTÖRTÖK,

1950.
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B e c s ü l e t t e l és feleifiséggel
Á szegedi dolgozó parasztok
augusztus másodikára befejezték a cséplést

(NP) A mindszenti
és szegvári kint a falvakban. De ilt a Malomversenyfelhívás után hatalmas len- ipari Egyesülés szegedi vezetősége
dületet vett a terménybegyüjtés üte- azzal az indokkal, hogy önköltséme. De méginkább fokozódott ez a get csökkentsen, csak kevés létszáátvevő
személyzetet
állított
vasárnapi falugyűlések ulán, amikor mú
Az ellenség mesterkedése megtört a dolgozó
parasztok
megyénk dolgozó parasztsága csat- be. Csupán egy helyen vette át a
lakozott a versenyfelhíváshoz. Gyű- gabonát. S még a Terményforgalhatalmas
munkalendületén
úgy
lik a gabona, ömlik a raktárakba mi NV felszólítására is csak
mondotta
az
egyik
úgy, ahogy ezt még nem láttuk so- hajlandó —
Június 28-án indult meg Szege- DSz asszonyok is dolgoztak.
Fel- port végzett jó munkát, aminek a ha ebben az országban. A dolgozó vezető — újabb személyzetei beálden a cséplés és egy hónap alatt világosító
munkával
igyekeztek terménybegyüjtésnél meg i s
lát- parasztság megfogadia Pártunk sza lítani — munkásfelvételi előirányzatuk ellenére —, ha írásba adják
be is fejeződött. Tizenöt gép nyelte több és jobb munka
elvégzésére szik az eredménye. Azok a clolgo- vát és egyakarattal gyűjti a gabonekik, hogy fontosabb a terménya búzakévéket és ontotta á gömbö- buzdítani a dolgozókat,
nát
szerte
a
megyében.
Ünnepélyerámutat- « ó kis- és középparasztok, akik enbegyüjtés, mint az önköltségcsöksen indították el ezt a versenyt 10 kentés.
lyű búzaszemet, a dolgozó nép ke- tak arra, miért szükséges a csép- nél a gépnél végezték a cséplést.
nappal ezelőtt Szegváron és Mindnyerét. Az aránylag rövid idő alatt lés időbeni és gyors elvégzése. Az
90 százalékig már a géptől beAz a szervezetlenség, hogy
egy
szenten.
Ugyanolyan
ünnepélyes
is szép eredményeket értek el a MNDSz asszonyok még ott j s kivitték gabonájukat
a -szegedi
raktárhoz 20 földművesszövetkezet
hangulat
közepette
fogadták
cl
vacséplőgépek
dolgozói.
Ötvenezer vették részüket a cséplés zavartaföldniüvesszövetkezctbe.
sárnap megyénk városaiban és köz- hordja a gabonát, 'talán csak részmázsa gabona került nem egészen lan biztosításából, hogy zsákfoltoA gyors és időbeni cséplés elvég- ségeiben ezi a felhívást. A termény- ben önelégültség, de erről a kijeöt hét alatt a z állam és a do'gozó zó brigádokat alakítottak,
látott
üteme lentésről már nem mondhatjuk el
zésével újabb csattanós választ ad- begyüjtés soha nem
ezt. Nem mondhatjuk, hogy tudatparasztok raktárába.
kijavították
u megrongálódott,
tak dolgozó parasztjaink az ellen- azonban hétfőn és kedden, de már
lanság, hanem bátran kijelenthetelszakadt zsákokat, hogy ezzel
Ez a szép eredmény nem született
ségnek. Hiába próbálta a kulák húz- az elmúlt hét utolsó napjaiban pén- jük. hogy az ellenség hangja ez,
teken és szombaton, ha
nem
is
is elősegítsék a cséplés zavarta,
magától. Elsősorban köszönhető a
ni-halasztani
a behordást,
hiába nagy mértékben, de szórványosan amely
ellen fel kell vennünk a
lan menetét,
Párt jó munkájának, a munka
jó
próbálta megrongálni cséplőgépein- beleütközött az első
nehézségekbe, harcot. Bizonyítja ez azt, hogy eznehogy
zsákhiány
miatt
egy
perc
megszervezésének.
a
népnevelök
évben még sokkal inkább harci felket, hiába próbálta a klerikális re- akadályokba. Ugyanis a versenyadat a terménybegyüjtés, mint a
felvilágosító munkájának. A 15 gép időt is tétlenül kelljen vesztegelnie
mozgalom elindulásának biztató siakció
különböző
egyházi
ünnepekfelszabadulásunk
óta
eltelt évek
az egész cséplés ideje alatt géphi- bármelyik cséplőgépnek.
kere, • a dolgozó
paraszlság lelkes
Fontos része volt még a cséplés. kel elvonni a dolgozó parasztságot kötelességvállalása, — egyik-másik bármelyikében. Harcolni kell elsőbából mindössze összesen négy nasorban az egyre veszekedettebb dühpot állt. Külön meg kell említeni a nék a szérűskertek őrzése is, amit a nagy nyári mezőgazdasági mun- helyen a versenymozgalom szervevel támadó kulák és klerikális rezői!, irányítóit, a begyűjtési munkák akció ellen. De amint a 'tények mumórahalmi „ G á r g y á n "
brigád
jó példamutatóan láttak el a szegedi kákból, mesterkedése
lebonyolítóit
önelégültségbe
szendeDISz
ifjak,
s
közöttük
is
legönfclmunkáját, mert a cséplés ideje alatt
megtört
a dolgozó parasztok
tatják, akad harci feladat bent a
rítette. Tehát felütötte fejét — en- terményfelvásárló szervekben is. Itt
hatalmas munkalendiiletén.
összesen 4200 mázsa gabonát csé- á'dozóbban és leglelkiismeretesebha'/almas küzdeni kell mindenféle hanyagság,
peltek el. A „Sziic?" brigád lénye- ben végezték ezt a munkát a Ma- Ez a i\agy lelkesedés, amivel az ara. nek a soha nem látott
lelkiismeret,
gasépítési NV ifjú dolgozói. Lelki- tási, behordási és cséplési munkát méretekben kiterjedt versenymozga- lazaság, pontatlanság,
gesen kisebb géppel
lomnak hátráltató, akadályozó ve- lenség és haloga'tási szándék ellen.
ismeretesén álltak őrt a
dolgozó végezték dolgozó parasztjaink, félre3S00 mázsát csépelt el és miszélyei is.
Az ilt dolgozó tisztviselők között
nép asztagba rakott kenyere fölött, söpör,
nőségileg a legjobb az összes
eltipor
minden
ellenséges
Miféle veszélyek ezek? „...A sike- sokan arról beszélnek —
október
éberen
őrködtek,
nehogy
az
ellenközött,
mert
szemveszteségiik
megnyilvánulást
és mes'íerkedést, rekkel, az eredményekkel járó ve- 2-át értve —, messze van a begvüjség elpusztítsa, megsemmisítse jö- ami az útjába kerül.
nem érte el még a fél százalészélyek. Ezek a veszélyek — mon- tés végső határa,
de nem látják,
vő évi kenyerünket.
dotta Sztálin elvtárs — abban álla- vagy nem akarják észrevenni, hogy
kot sem.
Büszkén jelenthetik Szeged dolgo.
nak, hogy a politikában
kevéssé dolgozó parasztságunk ezt a határA gépnél dolgozók is igyekeztek
De a többi gépek
szemvesztesége
zó parasztjai, hogy augusztus 2-án jártas és nem túlságosan tapasztalt időt közel másfél hónappal lerövisem volt átlagosan több fél száza- eleget tenni vállalásuknak, amit a
százszázalékig befejezték a cséplést embereknél a siker teremtette kö- dítette. Azok, akik Ígv beszélnek,
cséplés
megkezdése előtt
tettek.
léknál.
tennivalóikat
elhanyagolják,
és minden szegedi dolgozó paraszt rülmények —, amikor a siker si- vagy
A cséplés időbeni elvégzéséért folyó Sok qj tagot toboroztak a cséplés
akarva
nemkerre, eredmény eredményre, terv- pontatlanul végzik,
a nyugodlían hajthatja álomra fejét
népnevelő munkából a z MNDSz asz- ideje alatt a DÉFOSz-nak, de
állteljesítés
tervteljesftésre
halmozó- akarva az ellenség táborában
mert
gabonája,
jövő
évi
kenyere,
ve.
gépnél
lévő
agitációs
csoportok
is
szonyok is nagyban kivették
rédik, gondatlanságot és önelégültsé- nak, a klerikális reakció és kulákok
tömagja
elcsépelve,
biztos
helyen,
a
szüket. Sűrűn meglátogatták külö- ió munkát végeztek. Különösen a
get szülnek. Megteremtik a parádés malmára hajtják a vizet.
üdvözlések és kölcsönös üdvözlések
nösen azokat a gépeket, ahol MN- Sebök-gépnél dolgozó agitációs cso- raktárban van.
Ha a begyűjtött gabona, a begyűjlégkörét, amelyek kiölik a mértéktudást és eltompítják a
poliiikai tés lendülete és felvásárló szet-veink
között
párhuzamot
ösztönt, megfosztják
az embereket felkészültsége
megállapítanunk,
energiájuktól
és
arra
ösztönzik vonunk, azl kell
ökeC hogy megpihenjenek babérai- hogy a begyűjtés lendülete, ha sürgősen nem küszöböljük ki a hiákon.
Igen, a begyűjtés! versenymozga- nyosságokat, egész Csongrád megyéakadályokba
ütközhet.
lom kiszélesedése, az az eredmény, ben nagy
amilyen
Máris igen szép eredmények születtek a z uj normák szerint
hogy eddig Csongrád megyében
8 Olyan akadályokba, mint
község 100 százalékig
teljesítette veszélyeket itt felsoroltunk. Az az
Keddcn délutá n termelési értetapasztalható
Nagygyörgy Mária elvtársnő, vál- ta rabság alól, mi pedig a munka- begyűjtési
kötelezettségét,
hogy önelégültség, amely
kezletre gyűltek össze
a Szegedi lalatvezető beszámolója végigvezette helyünkön érünk el naponta újabb
felvásárló szerveinknél, tanasztalhaföldmüvesszövetkezeteink.
a
TerKenderfonógyár III. alapszervezeté,
tó Csongrád megyében a Magasépíés újabb eredményeket.
Én vállanek dolgozói. Zsúfolásig megtelt a őket az első tervféléven, összegez- lom. hogy az új normámat 140 szá- ményforgalmi NV s a löbbi szervek tési NV-nél is. Nemrsak, hogy arra
—, amelyek a begyűjtés, raktárohallottak
az elért
kuliúrierem, minden dolgozó igye- ve, kiértékelve
nem figyeltek fel, hogy dolgozó pazalékra teljesítenil
zás és elszállítással
foglalkoznak,
kezett jelen lenni ezen az értekez- eredményekről éppúgy, mint a munrasztjaink október
2 helyett auKiri Sándor 10, Dózsa Ferenc 5.
leten, mert tudták, hogy igen f o n . ka közben elkövetett hibákról. Bos- Szijjártó és Kovács elvtársak 10 teljesítették, sőt túlteljesítették ere- gusztus 20-ig akarják begyűjteni a
—
megszülték gaboná'r. hanem arra sem, hogy satos, valamennyiüket érintő dolgok- nyákovics Dezső alapszervezeti tit- százalékkal akarják túlteljesíteni az deti ütemtervüké?,
ról lesz szó. Arról lesz szó, hogy kár szólalt fel czúián. Arról be- új normái. Boros Pál elvtárs meg- megvénkben az önelégültséget. Pedig ját tervük teljesítésében is elmaradaz a terv, amelyet egy vagy két lak.
kiálljanak a szocializmus épí?ésének
Ugvanis július 30-ig
kellelt
fogadta, hogy az ú j normával 130
meggyorsítása mellett. Itt is, ott is szélt, ami mindannyiójukat legjob- százalékos teljesítést ér el. Gulyás hónappal ezelőtt készítettek ezek a volna befejezni
Makón,
Szegeden,
ban
érdekli:
a
minisztertanács
haszerveink,
már
rég
nem
reálisak,
beszélgető csoportok állottak
meg
Dorozsmán,
Szcntmihálvtclkcn
és
Ottóné december l-re, Zombori Veparasztsága Hódmezővásárhelyen
már nap közben: megtárgyalták fel- tározatáról, a normarendezésről és ra pedig november 20-ra befejezi mert megyénk dolgozó
stb. a malelőbb
akarja
teljesíteni
begyűjtéséi,
szólalásaikat.
az alapbérek emeléséről.
mokból átalakított raktárakat. Ezen
ezévi tervét.
előbb akarják beadni a földműves- a napon már át kellelt volna adni
Szinte végnélkül lehetne
sorolni szövelkezet, az állam raktáraiba a a Terményforgalmi NV.nek az épüA koreai műszakkal
bizonyítjuk:
békét
akarunk! ezeket a felszólalásokat, oldalakat
gabonát, mint ahogy azt
ezek a leteket, de ez még nem történt meg.
— Csak úgy tudjuk kiküszöbölni tett, hogy aztán annál nagyobb erő- lehetne teleírni a koreai harcosok- szerveink egy-két hónappal ezelőtt Ha itt számbavesszük, hogy az átkal
vállalt
szolidaritás
különböző
fejlődésünkből a laza normák jelen- vel törjön fel a lelkes taps, éljen,
kiiilemezték.
adás ulán azonnal ki is fertőtletette féket — mondotta — , ha szi- zés. Ebben az izzó légkörben szü- megnyilvánulásairól. Sajnos azonA dolgozó nép állama és a Párt nítik a raktárt, csupán 14 nap múlban,
hogy
ez
a
lelkesedés
csak
a
lárdan elhatározzuk, teljesítjük, il- léitek aztán a jelentősebbnél jelennagy feladattal bízta meg a Szöv- va raktározható gabona ezekre a
dolgozók részéről volt tapasztalha- OSz-on keresztül a földmüvesszö- 'tárolóhelyekre, mikorra dolgozó paletve túlteljesítjük az ú j normákat. tősebb felajánlások.
tó.
Úgyszólván
minden
dolgozó
hozSzükséges ehhez az, hogy új lendüKosányi elvtárs november
tö.re,
velkezeteinket, ugyanígy a Termény- rasztságunk tiagvrésze rég be akarletet adjunk a
munkaversenynek, Korsós elvtárs november 20-ra, Ba_ zászólt, felajánlást 'tett ezen a ter- forgalmi NV_t, a megyei tanács ke- ja gyűjteni gabonáját.
a műszakiak reskedelmi osztályát, és Ígv tovább.
újabb észszerűsítéseket
vezessünk ta Margit november
10-re befejezi melési értekezleten,
pedig passzívan és némán végigül- Feladatukká és kötelességükké tetbe, még jobban
megszervezzük a ezévi tervét.
Mind a terményfelvásárló szermunkát. A jövő héten tartjuk meg
ezidei termé- vek. mind a Magasépítési NV vezeSzabolcsi Gábor elvtárs a nyers- ték az értekezletet. Közülük senki te, hogy begviijtsék
az üzemben a koreai műszakot. Ez anyagraktár egyik dolgozója beje- se szólalt fel, egyikük sem tett fel- sünket. " Ha ezek a szerveink
jól tői ne felejtsék el, hogy a felelősigen jó alkalom lesz arra.
hogy lentette, hogy a nyersanyagraktár- ajánlást. A dolgozók azóta már ne- oldják meg feladatainkat,
erősítik ség kérdése nem csupán szóbeszéd,
bebizonyítsuk: mi békét akarunk. A ban új brigádot alakítottak, mely a hezményezték is ezt a viselkedést, népgazdaságunkat és ezzel erősítik de nagyon is eleven valóság. A tertermés emelésével bizonyítsuk
be, „Jó munkával
a békéértl"
nevet mert a műszakiaktól várták az út- a béke hatalmas, a Szovjetúnió ve. ménybegyüjtés munkájára
is érvémutatást a koreai hét szervezésére zette táborát.
hogy hazánk valóban nem rés, ha- viseli.
Ezeknek a szervek- nyes az, amit Rákosi MáVyás elvvonatkozóan s szerették volna, ha nek Pártunk bizalmát jó munká- társ február 10_i beszédében monnem erős bástya a béke frontján.
a műszakiak elmondották volna a val kell meghálániok. 'A' Párt irány, dott: „Érezze magát minden komVersenyre
hívjuk
Bosnvákovics elvtárs azonnal
jó
termelési értekezleten, hogyan akar- mutatását híven és becsülettel kell munista vezető felelősnek azért a
példával
járt elől.
Felajánlotta,
a hésigerebenexőket
l
ják összehangolni a felajánlásokat követniük.
Szükséges,
hogv
egy gazdasági
területért, amelyet ráhogy ezévi tervét december
20-ra
— Brigádunk nevében már benne és hogyan akarják biztosítani a fel- pillanatnyi ellanyhulás nélkül dol- bíztak,
gondoskodjon
róla. hogy
teljesíti
van a cél isi — mondotta Szabolcsi ajánlások műszaki előfeltételeit.
gozzanak.
önmagunkat
csapnánk ezen a területen a legjobb eredméelvtárs.
—
Az
eddiginél
is
jobb
be, ha azt mondanánk, hogy ezek nyeket érje cl". Tartsák ezt a taHajdú
Jóxsefné
felajánlása
munkával akarunk harcolni a béEgy nap
eredménye
a szerveink minden tőlük
telhetőt nítás? mindig szemelőtt
és ne feBosnyákovics elvtárs
felszólalá- kéért. Vállaljuk, hogy az újonnan
meglettek, hogy átvegyék, raktároz- lejtsék, hogy
ha gondatlanságból,
sát egymásután követték
a dolgo- megállapított normákat 5 százalékEgy nap telt el a Szegedi Ken. zák és elszállítsák a parasztság bo
vagy felelőtlenségből hibát
követzók. 'A' MI. alapszervezet nagyon ré- kal túlteljesítjük. Az ú j normák túl- derfonógyár
111. a'apszcrvezetének termését. Ilogy így van. azt bizonek el, az akadályok jelentését elgen tartott ilyen lelkes, izzó han- teljesítésére versenyre hívjuk a ké- termelési értekezlete óta. A dolgo- nvílják azok a kocsisorok, amelyek
mulasztják. a lcgkomolvabb, legszigulatú termelési értekezletet. Egy- zigerebenezö üzemrészt.
zók már ez alatt az egy nap alatt Szegváron. Csongrádon és Szegeden
gorúbb, felelösségrevonás hem maszerre 10 kar is emelkedett a mais
bebizonyították,
hogy
meggondolMinden szem a kézigerebenezőkre
is a raktárak és malmok előtt ál- radhat el.
gasba.
Valamennyien
fel akartak tekint. Máris nyújtja a kezét Mak- tan tették meg felajánlásaikat, hogy lanak, csak azért, mert nem győzik
'A'zoka? a veszélyeket, gátló akaszólalni.
Szilnsi elvtárs
kötélverő ra Gyula elvtárs. Szólni akar a ké- felszólalásaik mögött reális alap ál- az átvevő szervek átvenni a gabodályozó
körülményeket,
amelyek
felszólalásában vállalta, hogy az ú j zigerebenezők nevében. Már beszél lott. Ez alatt az egy nap alatt ha- nát.
imitt-amolt a begyűjtési mozgalomnormát rendszeresen túlteljesíti 10 is:
talmas eredmények születtek a Szeszázalékkal, Pördi Júlia a cérnázógedi Kenderfonogyárbaii Boros Pál
Hogyan torlódtak fel ezek a ko- ban fellelhetők, mielőbb el kell há— örömmel fogadjuk a nyersrak- elvtárs, aki felajánlásában azt vála terménybegyüjtés?
végző
hól már arról beszélt, hogy ezévi
csik? Hogyan tehetséges az. hogv az rítani
tár
dolgozóinak
versenykihívását. lalta, hogy 130 százalékra teljesíti
tervét december l . r e befejezi
ószentiváni földművesszövetkezet ko- szerveinknek. Végezze minden vezeJavasolom azonban, hogy vállalámegrakva reggel tő és dolgozó ezen a téren becsü— Így akarok harcolni a békéért, sainkat kapcsoljuk össze a hős ko- az iij normát, 30 százalékkal túl- csi ia gabonával
munkáját s
ígv akarom támogatni a koreai elv- reai harcosok támogatásával. En a teljesítette ezt a vállalását. Az ú j S órától még este 9 órakor is ott lettel és felelősséggel
aknormával 160 százalékos
teljesítést áll Szegeden a Faludi-malom előtt? tekintse az? harci feladatnak,
társak harcát — mondotta
nagy kézigerebenezők nevében
vállalom, ért el.
Nem kell sokat
gondolkodni
és kor a j ó eredmény nem maradhat
taps közepette.
hogy átlagosan 40 százalékkal túlHúsz földmü- el. ígv kiküszöbölhetjük a hibák"t
Máris Hajdú Józsefné beszél:
Különösen a kézigerebenezők tet- vizsgálgatni raita.
teljesítjük az új normákat s ezt a
a terménvbegvii ia s biztosíthatjuk
>
Elvtársak) Nem kisebbről van túlteljesítést a koreai hét befejezé- tek tanúbizonyságot a mellett, hogy vesszövetkezet hordja Szegedre
tés sikeré? és még augusztus 20_a
gabonát,
szállítja
a
búzát,
üríti
itt szó, mint a jövőnkről. Ez a ter- séig fokozatosan emeljük!
álljak a versenyt a nyersanyagrakRákosi
elvtárshelyt
adjon
az elölt jelenthetjük
melési értekezlet is egyik állomása
tárbeliekkel
szemben.
Ebben az rnk'árait hogv
nak, hogy Csongrád megve do'sozó
újabb
10
és
száz
mázsa
gabonaa mi jövőnknek.
Eppyn ezért én
üzemrészben Királv József 154, PiUj normámat
140
sxáxaléhra
parasztsága 100 százalékig
teljesíúgy gondolom, hogy senkinek
sem
láth Pál 124, Kardos József 127, nak. amelveket változatlanul gyűj- tette az Alkotmány
ünnepérc lett
teljesítem
!
inkább
fokozódó
szabad szűkmarkúnak lenni, akkor,
Hadadi József 124,
Fodor József tenek be ' még
dolgozó
parasztjaink felajánlását.
amikor a jövőjéről van szó. I n a
Egyetlen dolgozó sem akar
ki- 105, Szllasi Illés 121. Makra Gyula lendülettel
magam részéről vállalom, hogy az maradni
a nemes
vetélkedésből. 141, Kószó József 94. Klspéter Já19ál_i tervem első negyedévél de- Minden felszólalásban
benne
van, nos 99, Cseh Imre. Baliö Antal és
cember 20-ra befejezem!
hogv
„segíteni akarjuk
termelési IlUresük István pedig 110 százaléElső pillanatban igen nagy csor.d eredményeinkkel a koreai nép har- kos teljesítést értek el az ú j norma
A szegedi fiatalok lelkesen ké- hogy a DISz fiataljai egységesen
cát I" Király elvtárs, élmunkás így szet-lnt. Figyelembe kell venni, hogy
ez az üzemrész kézi munkát végez, szülődnek a péntekesti tábortü- sorakoznak fel Pártunk cálki tíbeszél:
A do gozó porasz'sóg
Míg ők fegyverrel a kezükben s munkájuk, kézmozdulataik terv- zekre. A szegedi DlSz-szerveze- zesei mellett.
boldog jövőjének harcolnak a közös ellenség, az im- szerűbb beosztásával, szorgalommal tek fiataljai ezen a napon gazdag
A tábortüzeket a város
öt
Több kultúrműsorral egybekötött
perialisták ellen, addig nekünk
a érték el ezt az eredményt.
táútját mutatja
különböző
pentján:
a
Kolozsváriüzemrész
dolgozik
már
az
új
normunkahelyen kell bebizonyítanunk,
mindenütt bortüzeket rendeznek a város kü- téren,
a
hogy méltó fegyvertársaik vagyunk ma szerint. A dolgozók
Szabadság-téren, a Szt.
a
lönböző pontjain. A tábortü'ek,
az imperialisták elleni harcban. A j lelkesedéssel fogadták az ú j normáGyörgy-téren,
Klébelsberg-í elepen
amelyeket
a
DISz-szervezetek
szép
koreai elvtársak naponta ú j városo- kat és egyes helyeken igen
rendeznek, bebizonyítják majd, és Kecslkéstelepen rendezik meg.
kat szabadítanak fel az imperialis- 1 eredmények születtek.

Több, jobb munkával

támogatják

a koreai nép harcát

A SZEGEDI KENDERFONÓGYÁRBAN

DISz tábortüzeket

„Szabad Föld"

rendeznek

Szegeden
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A SZEGEDI

CSÜTÖRTÖK,

LEGJOBB DOLGOZÓI

ÜZEMEK

Tiaaamalom
A Tiszamalomban, ahol már
megkezdték idei termésünk, u j
gabonánk őrlését, ujabb lendületet nyert a munkaverseny. A
legutóbbi bérhéten több dolgozó teljesítette tul jelentősen a
normáját. Kiemelkedő volt Komócsin Ferenc 135.5 százalékkal,
de nem sokkal
maradt le tőle
Nógrádi József sem, aki 132.3
százalékos teljesítményt ért el.
Utánuk következett Hódi István
129
százalékos
eredménnyel.
Mindhárman annak köszönhetik
kiemelkedő eredményüket, hogy
a munkafolyamatot jól megszervezték, észszerűen beosztották.

Pamutipari

Dohánygyár

NV

A Pamutipari NV-ben is egyre
jobb és jobb eredmények születnek
a szocialista tnunkaversenyek során. J6 munkabeosztásukkal éa
ügyességükkel a legutóbbi héten a
következő dolgozók érték el a legjobb eredményeket; A gyflrüsgépcken Mészáros Erzsébet 119.8 százalékkal. és Dékány Mária 110.3
százalékkal volt a legjobb. Az előfonógépen Aradi Piroska érte el a
legjobb eredményt 111 százalékkal,
uána következett Bugyi Mária 105
százalékos teljesí'Jményével.

PÁRTÉLET

A
Dohánygyár dolgozóinak
munkaversenye során állandóan
váltakoznak a heti legjobb dolgozók. Hétről-hétre más és más
dolgozó tör az élre jó teljesítményével. A legutóbbi héten például a következők
érték el a
legjobb eredményeket: Katona
Jenőné bálabontó 209, Németh
Istvánné kocsányozó 190, Baka.
csi Ferencné ugyancsak kocsányozó 176, Forgó János vágó
143, Bárkányi Istvánné rázónö
143, Nagy János gépmester 122
és Szénási Zoltánné csomagoló
168 százalékkal.

A belga nép a szocialista vezetők árulása
után is változatlan erővel követeli
a király lemondását

Tegnap reggel a hároim
kormánypárt hivatalos nyilatkozatban közölte, hogy H l . Lipót király átruházta a hatalom gyakorlását fiára, Baudouin hercegre. Rög. ön, a nyilatkozat közzététele után, az úgynevezett Akcióbizottság, amely a szociáldemokrata bárt és a befolyása alatt
álló azakszerveze.ek
képviselőiből áll, felhívta a népet: mondjon le a tervezett és már a megvalósulás stádiumában lévő országos felvonulásról,
melynek
célja a királyi palota előtti tüntetés lett volna.
Az áruló szocialisták felhívása
; ellenére
több mint 10.000 dolgozó
gyűlt egybe » brüsszeli népház előtt.
I t t a szociáldemokrata szónokok
meg akarták győzni a tömeget
arról, hogy a király hatalmának
ti mozgalom
lényegé*,
megismertes- átruházása fiára, egyértelmű az
sék a még kiviiláUó
dolgozó
pa- uralkodó lemondásával.
A dolgozók azonban átláttak
rasztságot
a termelöcsoportok
ered.
a szitán és lehurrogták
az
ményeivel. És itt ismételten a pártáruló szocialista rezetőket.
szervezet vezetőire hárul a z a (eladat, hogy a népnevelőket, falu- „Kötelet Lipótnak!" és „Végérkövetelünk!"
járókat agitációs szempontokkal vényes lemondást
lássák el, mert csakis igy tehet kiáltások hangzottak a tömeg
ben.
k
hatásos az agitáció.
Délit án 2 órakor a Belga Kom.
A falujáróknak a termelós®övetkezeti mozgalom érdekében munisia Párt központi napilapja,
kifejtett népnevelői munkájuk nem a Drapeau Rouge, rendkívüli kiis marad eredmény nélkül. A sze- adást jelentetett meg. A lap legedi Alkotmány tszcs-hez pl. már leplezte a 37.0c:alistúk aljas áru14 kis- és középparaszt jelentkezett, lását és rámutatott arra, hogy
a liberálisok, katolikusok és
akik közül heten be is léptek, míg
a szoriáldemohruták ameriheten előjegyzésbe vétették magukai nyomásra akarják elkekat. A baktói
tszcs-be
pedig
már
rülni a király íemondatását.
eddig 22 kis• és középparaszt
jelentkezett.
A vásárhelyi
Marx ter- A Drapeau Rouge arra is rámumelócsoportba
39 család
lép
be, tatott, hogy a kormánvnyilaU>
összesen
200 kat. hold
földdel.
zat teljesen elsüllyesztette a dol.
Ezek között a dolgozó parasztok gozók másik követelését. Az elközött már számos középparaszt is múlt nanok nagyszerű megmo".
van, mint Temesvári
Qyörgy 11 dúlása! ugyanis nem csupán a kiholdas, Martonos István 11 holdas, rály lemondásának követelése .0.
Mészárqs
Szilveszter 12 holdas, gyében zajlottak
le. hanem
Muhari János 11 holdas dolgozó munkabérek általános felemelő
parasztok, akik felismerték, hogy sének "legyében is
csak a szövetkezés az az út, amely
Miután Köztudomású let a ki.
emelkedő Jólétükhöz vezet.
rállyal lepaUá't ictfoldali szoPártszervezeteink
számára
rend- ciáldemokrata "ezetők manővekívül fontos leiadatol
jelent
a ter- rének eredménye, a dtígozók uó;<
melöcsoportok
rendszeres,
állandó gyűléseiken vitatták meg a he'vpalronáldsa.
Számos városi, üzemi zetet a fővárosban í s a Brüss:el
pártszervezetünk küldött már a ter- felé vezető országutakon.
melőcsoportok
segítségére
patA népgyűlések résztvevői izronáló csoportokat. Szegeden ezezó hangulatban követelték a
ket a patronázscsoportokat sem
Mr'.iy lemouáását.
hagyják magukra, hanem rendszeres heti értekezleten tájékoztatják A sztrájk egyébkent tovább tar.
őket a termelőcsoportok fejlődési tott
kérdéseiről, hogy azok mélyebben
ismerhessék meg a termelőcsopor
tok fejlődésével kapcsolatos problémákat, Igy a rendszeres heti értekezleteken azután számon is kérik a patronázscsoportok végzett
munkáját. Ahol jól műkődnek ezek
A belga jobboldali szocialista vea tszcs patronázscsoportok, ott a zelök az egész országban kétségbetszcs pártszervezet hamarosan meg- esett erőfeszítéseket fejtenek
ki,
erősödik és aktívabb munkát tud
hogy elfogadtassák a dolgozókkal a
kifejteni a termelőszövetkezet tokirálykérdésben
kötött
„komprovábbfejlesztése érdekében,

Városi és üzemi pártszervezetek feladatai a termelőszövetkezeti
mozgalom őszi továbbfejlesztésével kapcsolatban
K^ezögnzdaságunknak a szocializmus irányában való továbbfejlesztésével
kapcsolatban
pártszervezeteinkre igen nagy feladatok hárulnak. Az idén Jelentős
mértékben
kell továbbfejleszteni
szocialista mezőgazdaságunk első
ígéretet jelentő hajtásait: a termelőszövetkezeteket. Dolgozó parasztságunknak a termelőcsoportok felé tett fordulata biztosíték a r ra,
hogy ez a feladat nem lesz eredménytelen.
Mi győzte meg dolgozó parasztságunknak egy újabb
nagy
rétegét arról, hogy felemelkedésének egyedüli útja csak a szövetkezés lehet? A termelöcsoportok
ed-

lyást adnánk a termelőszövetkezeti
mozgalom fejlődésének, ha a spontaneitásra bíznánk
szocializmusunk
építésének ezt a döntő feladatát.

delem
igazságos,
teljesít
ménysperinti elosztása.
A termelöcsoportok

A továbbfejlesztés
alapja
szerű, szervezett,
népnevelő

fejlődése nem valami elzárt helyen,
hanem a dolgozó parasztság szeme elötit folyt le. A, dolgozó parasztságot a tények győzték meg.
A magas termséát'ag, amely különösen az idén az ütemterv szerinti
nagyüzemi gazdálkodás, a gépek
és agrártudomány fokozott alkalmazása következtében — különösen megmutatkozott. Nemcsak a
kiskirálysági Ifjú Gárda, vagy a
sövényházi Szántó Kovács
János
termelócsoportoknál, hanem Csongrád megye minden tszcs-jénél, a
leggyengébbnél éppúgy, mint a legerősebbnél.
Mégis az ellenségnek kedveznénk akkor, ha csupán szabad fo-

És ebben a munkában tszcs pártszervezeteinknek támogatást
kell
biztosítani az erősebb pártszervezetek, r- így elsősorban az üzemi
pártszervezetek részéről. Ez a támogatás politikai jellogfl, de számtalan esetben a patronáló üzemi,
vagy kerületi szervezet anyagi támogatást is nyújt patronáltjának,
pl. most a terménybetakarftás alkalmával. A termelőcsoportok pnt-

Pártszervezeteinknek
kell fejleszteniök
tokat, irányítani
tok alakulásának

tervszerűen
a
termékcsopor1
kel az új csoporelőkészületeit.

A

termelöcsoportok továtbfejlesztésénél legdöntőbb szempont 'a leninl-sztáUni tanítás betartása, hogy a
termelőszövetkezeti
mozgalom
egyesülés

fejlődése
csak
alapján
lehetséges.

önkéntes
Ott,

ahol ezt az elvet megsértik, ismételten az osztályellenségnek kedveznek. amely különösen most,
amikor a termelőszövetkezeteink
digi eredményei,
a magasabb
szín- fejlesztését tűztük napirendre megvonalú
munkavégzés,
a
szocialista feszített erővel támad és agitál ter_
szellemű
kollektív
munka,
a jöve- melöcsoportjaink ellen.
tervmunka.

ronálását különösen
Szegeden
látták el jól, ahol az
alapszervezetek
falu járó
csoportokat
szerveznek,
akik a tszcs környékén
lakó
dolgo.
zó parasztság
között
fejtenek
ki
agitációs
munkát,
hogy
megmagyarázzák
nekik
a
termelőszövetkeze-

Értekezletet tartanak a szegedi
Szeged nyugdíjasai szombaton
délelőtt 9 órakor a szakszervezeti
székházban értekezletet tartanak.
Ezen az értekezleten megbeszélik
a nyugdíjasokat érintő
összes
problémákat és feladatokat.
A
nyugdíjasok részéről már nem
egyszer felmerült a kívánság,
hc.gy időközönként beszéljék meg
az időszerű kérdéseket, feladatokat, annál is inkább, mivel ők

a

nyugdijasok

már kikapcsolódtak a termelő
munkából.
Minden szegedi nyugdíjasnak
érdeke, hogy résztvegyen
ezen
az értekezleten, hogy tájékozódjék a legidőszerűbb kérdésekről
és a nyugdíjasok is világosan
lássák a feladatokat, amelyeket
meg kell oldaniok népi demokrá
cíénk szocializmust építő munká
jában.

I

Augusztus 7-től 12-ig tartiák meg
koreai műszakukat a Dólmagyarország
Nyomda NV lapelőállitó dolgozói
A Délmagyarország
Nyomda NV
lapelőállító
dolgozói
anyagi
felajánlásuk
melleit
munkafelajánlással
is
támogatni akarják a koreai szabadságharcosoknak
az
amerikai
imperialisták
elleni
harcát
Ezzel kapcsolatban
elhatározták, hogy
koreai
műszakot
tartanak és a következő sorokat
kiidték be szerkesztőségünkbe:
Elvtársak!
M i , a csongrádmegyei
és
szegedi pártsajtó
gópszedői,
címszedői, tördelője és korrektorai
a
legmesszebbmenöcn
elitéljük az imperialisták aljas támadását
a koreai n é r
Ezabadsága és
függetlensége
ellen. Ugyanakkor együttérzésünket fejezzük ki a b a r b á r
bombatámadások
ellenére is
hősiesen kiizdő koreai néppel,
amely minden terror ellenére
leveri
a bilincset
délkoreai
testvérei kezéről.

A hős koreai nép szabadságharca a m i
harcunk is.
Ezért elhatároztuk, hogy anyagi támogatáson k í v ü l munkával — a koreai műszak létesítésévé' — is segítjük a koreai
nép szabadságharcát.
A koreai műszak augusztus
7—12 J ig tort. Ezen idő alatt
célul tűzzük k i :
A z általunk készített lapokat a legrövidebb időn belül
elkészítjük. A külalakra gondosan
ügyelünk
és minden
igyekezetünkkel azon leszünk,
hogy
mind
a
Viharsarok,
m i n d pedig
a Délmagyarorezág minél előbb az olvasókhoz kerüljön.
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A belga szocialisták árulása
a tegnapi események
után
minden dolgozó eiőtt nyilvánvalóvá vált,
A szocialisták, akik. nem tudtak
szembehelyezkedni a hatalmas
tömegnyomással,
kénytelené*
voltak látszólag a néppel együtt
követelni Hitler volt cinkosának,
Trnman jelenlegi kiszolgálójának,
a fasiszta I H . Lipótnak lemondását. Ténylegesen azonban elejétől fogva tárgyalásoka. folytattak a kulisszák mögött, hogy leszereljék és hátbatámadják
a
dolgozók elszánt akcióját.
Mialatt a meggyilkolt, munkások vére pirosra festette
Liége utcáinak köveit, mialatt az antwerpeni rakodómunkások minden kormányterror ellenére kitartottak a
sztrájk mellett, mialatt a főváros népe torlaszokat emelt,
cserép- és kőzáport zúdított
a csendőrökre, addig Henry
Spaak. a belga Blum. Bérryer
őrgróffal, a király kabinetfőnökével és az amerikai nagykövetség megbízottaival tárgyalt arról, hogyan lehetne
leszerelni a tömegmegmozdulást.
Az amerikaiak
figyelmeztették
régi és hü lakájukat, Spaakot arra, hogy az általa aláírt Északatlanti Egyezmény egyik cikkelye értelmében az amerikai hadseregnek joga van „a rend fenntartása" címén beavatkozni a belga belügyekbe. Spaak azonban e
figyelmezte, és nélkül is már kez.
dettől fogva azt cselekedte, amit
az amerikaiak kívántak tőle.
A Szakszervezeti Világszövetség egyébként táviratot intézett
a Belga Általános Szakszervezetekhez, amelyben üdvözli a b'íaiesen harcoló belga dolgozókat,
„A belg a dolgozók közötti
egység a győzelem jele. A
belga dolgozók számíthatnak
az egész nemzetközi mur.kásosz'ály szolidaritására."
— mondja a távirat.
Hatalmas felháborodást
keh
tett egész Belgiumban az a hír,
hogy a rendőrpribékek letartóz
tat ák Edgár Lallmand elvtársat,
a Belga Kommunista Párt főtitkárát. Lallmand elvtársat
egv
Lipó:-ellenes gyűlésen tartóztatták le. A belga kormány a fasisv
ta király visszaihívása után a
nyílt fasizmus útjára lépett.

A belga dolgozók ezrei a mooarcbísta terror
grace-berleari áldozatainak temetésén

misszumot".

Szerdán délelőtt a belga munkás,
termelöcsoportok továbbfejlesztésénél nagyon
fontos osztály nagy része, nem állt még
munkába
és
folytatja a harcot.
agitációs módszer az. ha látogató Liége környékén éles
a sztrájk.
az

Á

csoportokat
szervezünk
leg gazdálkodó
dolgozó
köréből
a termelöcsoportok

egyéniparasztok
meglá-

togatására,
Azokon a he'.yeken,
ahol ezt már megszervezték —
mint a földeáki Dózsa csoportnál,
vagy n vásárhelyi Ságvári termelőszövetkezetnél — az ott Járt dolgozó parasztok mindegyike gazdag
benyomásokkal távozott
A pártszervezetek támogatása
különösen fontos az előkészítő bizottságok"

és az „új belépők

cSo-

portja." támogatásánál. Ezek a testületek azok. amelyek már a belépés előtt megismertetik a tszcs működésével, a jövedelem elosrtásávnl a belépni szándékozó dolgozó
parasztokat. De ezeknél a testületeknél a politikai ellenőrzés is fontos. nehogy az esetleges laza ellenőrzést az ellenség a tszcs-fejlesztés bomlasztására, a tszcs-be
való belépére használja fel.
Termelőcsoportjaink őszi továbbfejlesztésének nagy feladata tehát
Szabadság!
ismételten pártszervezeteinkre há,
Délmagyarország
Nyomda NV rul. Pártszervezeteink ezeket a feladatokat meg tudják oldani a terlapelőállitó
dolgozói.
melőcsoportok felé igyekvő dolgoA mozgalomhoz az öntöde, zó paraszti t&megek bevonásával.
rotációs
ós expedíciós szeKrcndcs
Márton,
mélyzet is csatlakozott.
_
MB pol. munkatárs.

Szerdán temették Grace-Berleurhan a
vasárnapi véres
csendörlövöldözés
áldozatait
és a környék dolgozói
gyásznapo't tartottak. A temetésen a
munkások ezrei vettek részt. Belgium többi részében azok a dolgozók. akik felvették a munkát, a temetés ideje alatt 'tiltakozó munkabeszüntetést tartottak.

'A' brüsszeli tömegek nyomása ar.
ra kényszerttette a
hatóságokat
hogy szabadon bocsássák
a keck
este letartóztatott
Edgár L a l i m m á
elvtársat, a Belga Kommunista Párt
főtitkárát és Herssens elvtársat, a
Párt egyik vezetőjét. A belga kor
mány egyébként ellenezte annak a
törvényjavaslatnak a megszövegezé
sét, amelynek értelmében a királyi
hatalmat Baudouinre ruházzák.
Parlamenti vonalon a vita a pártok között azon folyik: elhagyja e
Lipót az országot? Baloldali körök
ben hangsúlyozzák, hogy Lipót a
királyi palotában akar maradni
Bpudouinnak „spanyolfalhoz"
hasonló szerepet szán, amely mögött
ugyanúgy akarja folytatni politikai
tevékenységét, mint egyébként tenné.

Pedagógusok és hivatali dolgozók
nagygyűlése Szegeden
A szegedi pedagógusok és hivatali dolgozók pénteken délután
fél 5 órakor az újszegedi szabad,
téri színpadon
nagyjelentőségű
nagygyűlést tartanak. A nagygyűlésen megvitatják azokat a
feladatokat és időszerű kérdéseket, amelyek végrehaj ása a pedagógusok és a hivatali dolgozók
előtt
Az ú j tanév megkezdése előtt különösképpen
fontos,
hogy a pedagógusok megvitassák
a beiskolázással, az ú j tanév meg.
kezdésével kapcsolatos felada'okat — annál is inkább, mert népi
demokráciánk arra
törekszik,
hogy minél eredményesebbé te-

gye a dolgozók gyermekeinek t.
vábbtanulását.
Az ellenség nem nézi tétle
népi demokráciánk eredménye
minden eszközzel meg akarja ak
dályozni épí.ő és nevelő munká'
sikereit. Az ellenséggel szembr
fokozott harcra, a fel világos
munka fokozására van
teli'
szükség a joboldali szociáldem
kraták és a klerikális reakci
ügynökeivel szemben.
A szegedi pedagógusoknak Ea hivatali dolgozóknak alkalmuk
lesz megtárgyalni ezen az értekezleten a mindannyiunkat érdek,
lő fontos kérdéseket.
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Megalakul! a Csosigrádmegyei Békevédelmi Bizottság
A békeharc a stockholmi felhívás nyomán szervezett szakaszba lépett. A háborúra
uszító,
alombombával fenyegetőző imperialistákkal szemben áll a világ hatalmas szervezett békemozgalma. A békeharcnak jelentős állomását jelenti Csongrád
megyében a Megyei Békevédelmi
Bizottság megalakulása.
Az alakuló
ülést Csányi
László elvtárs, a Megyei Pártbizottság kiküldöttje nyitotta meg,
hangsúlyozva, hogy
a megalakuló Megyei Békevédelmi Bizottságnak az lesz
a feladata, hogy állandóan
ébrentartsa és növelje a bé.
ke védelmére való élszántságot, mozgósítsa a dolgozók széles tömegeit az előttünk álló feladatok — mint
békevédelmünk legfontosabb
kérdéseinek megoldására.
Dr. Román
József megyei
tiszti főorvos
hozzászólásában
kiemelte, hogy a magyar dolgozók nem fegyverrel sietnek a
megtámadott koreai nép segítségére, hanem kórházfelszerelést
küldenek és elküldötték egészségügyi brigádjukat, amely már
meg is kezdte a munkát, hogy
segítsen a terrorbombázás sebesültjeinek. Kiss Margit elvtárs.
pö arról beszélt, hogy
a Megyei

Békevédelmi

Bi-

zottság megalakulását szükségessé tette az is, hogy a
megye területén dolgozó több
mint ezer bckevédelmi bizottság igy majd
rendsze.
res támogatást és irányítást
kap fontos munkájában.
Tóth Józsefné makói dolgozó
parasztasszony felszólalásában a
következőket mondotta:
— Minden dolgozó paraszttal
meg kell ismertetni a bSceharc
jelenlegi állását és meg kell magyarázni: azzal, hogy a gabonát
augusztus 20-ig begyűjtik, a bé
ke védelmét segítik elő.
Kaszai Béla, a SzHSz kiküldöttje a szabadságharcos mozgalom fejlesztéséről, mint a békevédelem fontos feladatáról beszélt. Tihanyi István
az ÁMG
politikai vezetője az osztályharc
állandó
élesedését hangsúlyozta, amely fokozott éberséget követel meg, ugyanakkor a békevédelmi bizottságok
tagjaitól
azt is megköveteli, hogy naprólnapra
leleplezzék az ellenség
tevékenységét.
A tanácskozás ezután kimondotta a Csongrádmegyei Békevédelmi Bizottság
megalakuldsát, amely a megye bákevédelmi
bizottságainak munkáját irányítja. A bizottság tagjaiul a bővetkezőket választotta meg:
A bókevédelmi bizottság tit-

kára: Varsányi
Júlia. A békeiroda tagjai: Nagyistók József,
az országgyűlés alelnöke, Boros
Kálmán, a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának titkára, Koporny'k Mártonné gyári
munkás, Pintér Lidia MNDSz megyei titkár. A megyei békevédelmi bizottság tagjai: Banga
Imre Kossuth-dijas
tszcs-tag,
Kiss István élmunkás, dr. Román József megyei tiszti főorvos, Erdélyi István DISz megyebizottsági tag, Tihanyi István,
az AMG politikai vezetője, Kaszai Béla, a
Szabadságharcos
Szövetség kiküldöttje. Török János, az MHK-mozgalom vezetője. Virágos Kiss István, a „Viharsarok"
szerkesztője, T'brik
Ferenc szentesi élmunkás. Tyin.
kul
Dragina délszláv dolgozó
Szőreg, Tóth Józsefné makói
dolgozó parasztasszony és Farkas István csongrádi polgármester.
A megalakult Megyei Békevédelmi
Bizottság
kimondotta,
hogy
a közeljövőben megalakít.
ják a városi és járási békevédelmi bizottságokat is,
amelyek összefogják és irányítják a területükön dolgozó békevédelmi bizottságokat és aktiv
hacra mozgósítják a dolgozókat
a béke állandó védelmére.

A gép a kolhozparaszio (segítőtársa
A magyar dolűozó parasztok
egyre nagyobb
érdeklődéssel fordulnak
a nagyüzemi
társasgazdálkodás
felé, mert
látják annak előnyeit a Szovjetunió
kolhozainak,
de a már
meglévő
termelőcsoportjaink
példáján
keresztül is. A fölszabadulás óta már másodízben
tartózkodik
a
Szovjetunióban a magyar
dolgozó parasztok
küldöttsége,
amelynek
tagjai
személyesen győződhetnek
meg, milyen
hatalmas
eredményeket
lehet elérni a nagyüzemi
gazdálkodás
áltat.
Egyre szaporodó
termelőcsoportjaink
is igazolják,
hogy a
magyar dolgozó parasztok egyre inkább belátják,
mennyire
jobb és hatalmasabb
eredményeket
lehet elérni a társasgazdálkodással.
Amit az egyénileg gazdálkodó
dolgozó paraszt évek hosszú során át sem tudna megvalósítani,
az
a nagyüzemi
társasgazdálkodásban
mind lehetségessé
válik.
A Szovjetunió kolhozainak
életében
hatalmas
fejlődést
jelentenek a gépek, amelyek
segítségével
kényelmesebbé,
gazdaságosabbá
válik a kolhozparasztok
élete.

Tífoék rágalmai az uj háború előkészítését
szolgálják
A szőrei*! délszláv dolgozó parasztok
lelkesedéssel
csatlakoztak
a katymári
délszláv dolgozók határozati
javaslatához
Nagy felháborodással fogadták
a magyarországi délszláv falvak
lakosai azokat az aljas rágalma,
kat, amelyeket az imperialisták
hétpróbás ügynökei, Tito pribékjei szórnak a Magyar Népköztársaságra. A délszláv dolgozó lakosság, amelynek üldözési, kitelepítésá hírét költötték a belgrádi háborús uszítók, izzó gyűlölet'el fordul szembe az elvetemült
rágalmazókkal, azokon a gyűléseken, amelyeket a szerbajkú magyarországi lakosok
tartanak.
Ilyen gyűlést rendeztek nemrégen Katymár, Tótszentmárton,
Kásád délszláv dolgozó parasztjai is s most legutóbb gyűlést
tartottak Szóreg délszláv dolgozó parasztjai is. A gyűlésen elitélték Tito aljas rágalmait, népnyúzó politikáját és hi'et tettek
a béke és a szocializmus mellett.
A szőregi délszláv dolgozó parasztok szerda délelőtt a szőregi
szerb iskola előtt gyűltek össze,
bogy megvitassák Tito aljas provokációját és

szerbajkú dolgozó
parasztokat, tünt az a mélységes szeretet.
Elmondotta, milyen
boldogan amellyel
a délszláv
dolgozó
.várták
a felszabadító Szovjet parasztok Sztálin elvtárs és a
Szovjetunió iránt viseltetnek.
Hadsereget.
Felháborodva fogadták Szto— A szőregi dolgozó parasztok- jenov M o j ó
hozzászólásának
nak is lá niok kell, hogy mindaz, azt a részét, amelyben rámutat
amit Tito és ügynökei híresztel- arra, hogy Jugoszláviában az
nek, ú j háború előkészítését cé- 1895 és 1931 között
született
lozza — mondotta. Hangsúlyoz- jugoszláv dolgozókat
hogyan
ta, hogy
kényszerítik arra, hogy Tito
hadseregében szolgáljanak.
elitélik
a
Tito-klikk

mesterkedéseit
és továbbra
is hü állampolgárai
akarnak lenni a Magyar
Népköztársaságnak.
Teljes erejükkel
ki
akarják venni részüket a szocializmus építéséből, Lenin, Sztálin
és
Rákosi elvtársak zászlaja alatt.
A P á r t és a Szovjetunió említésénél hatalmas, szűnni nem akaró
tapssal és éljenzéssel köszöntötték
a Szovjetuniót, a Pártot, Sztálin és
Rákosi elvtársakat a szőregi szerb
dolgozó parasztok.

Vladiszláv
Dusán
középparaszt
fia, Jovanov Lázár ötho'-das kisparaszt,
Sztojenov Mojó egyholdas
dolgozó paraszt, Mendebaba Kriszcsatlakozzanak
tofor és Mendebaba
Szvetozámé
a katymári délszláv dolgozók ha- felszólalásaikban mindannyian kitározati javaslatához. A gyűlésen hangsúlyozták, hogy

Szőreg minden szerb dolgozó parasztja résztvett. De résztvett
Nikolásev Zsiván, a görögkeleti
egyház papja is, aki hozzászólásában rámutatott arra, hogyan
üldözték 1944 elő t a Horthy fasiszta pribékek Szőregen is a

visszautasítják
a Titó-banditáknak, az amerikai imperialisták szolgáinak
rága]mait. Hozzászólásaik közben a Szovjetunió említésénél
fellángoló lekesedésből is kí-

Végül a határozati javaslatot olvas'ia fel Sztojenov
Mojo. Néma
csendben hallgatták a jelenlévők

a határozati
minden

javaslat
betűjét.

Érezték, hogy szívük szerint
lelt
írva. „Napról-napra érezzük a magyar népi demokratikus
kormány
jótéteményeit.
Ugyanúgy
kaptunk
földei, mint a magyar földnélküliek
és a munkánkért is éppúgy megbecsülnek bennünket, mint a magyar
dolgozókat". Élénken helyeseltek a
szőregi délszláv dolgozó parasztok,
hiszen mindannyian a saját életük
javulásán érzik, mit jelentett számukra a felszabadulás.
„Le a háborús uszítókkal és vérengző kutyáikkal, a Titó bandával! Éljen a magyar és délszláv nép
együttes békeharca . . . Éljen a hatalmas Szovjetunió,
a
békelábor
legfőbb oszlopa és annak vezére, a
nagy Sztálin!" — hangzott a határozati javaslat, amely kifejezte a
szőregi délszláv dolgozó parasztok
állásfoglalását is Tito áruló bandájával szemben.
A jelenlévők
felállva,
hatalmas
tapssal köszöntötték a Szovje'iúniól,
a Pártot és Rákosi elvtársat.

Ezt a hatalmas vizierőmüvej; Kirgiz Szocialista Köztársaság
Vorosilov-kolhozában építették.
Felbecsülhetetlen
segítséget
nyújt a terméshozam növelésében, a szárazság elleni védekezés,
ben. Ilyen hatalmas vizierömüveket csakis a nagyüzemi társas
gazdálkodásban lehet létrehozni.

A gép megkönnyíti a kolhozparaszt életét. Könnyebben és
gyorsabban végzik munkájukat
és igy jut idejük a művelődésre
és szórakozásra is. Képünkön a
Vorosülovról elnevezett Csuvaskolhoz könyvtárát láthatjuk. A
szovjet kolhozparasztok jól tudják: a tudás hatalom a dolgozó
nép kezében.

GAZDAG KULTURMÜSOR A SZOMBATI

„Dolgozók
Nagy érdeklődéssel
várják
Szeged dolgozói a „Dolgozók divatbemutatóját", amelyet szombaton délután rendeznek meg a
Széchenyi-téren.
Különösképpen
fokozza a divatbemutató érdekességét az, hogy a divatbemutatóval egybekötve gazdag, nívós
kultúrműsort is rendeznek a fővárosi és a Szegedi Állami Nemzeti Színház művészeinek, valamint a szegedi üzemek népi tánccsoportjainak és a száztagú DISz
énekkar beronásával.
A szegedi dolgozóknak a divatbemutatón alkalmuk lesz meggyőződni arról, hogv népi demokráciánk egyre emelkedő
életszínvonalat kíván biztosítani
a
dolgozóknak a ruházkodás terén
is. Állami ruhagyáraink
egyre

divatbemutatóján"

több, jobb és ízlésesebb ruhákat
bocsátanak a dolgozók rendelkezésére. Ennek bizonyítéka lesz a
szombati „Dolgozók divatbemutatója" is.
Ezen a napon már délután 4
órától kezdve szórakozhatnak a
dolgozóik a Széchenyi-téren, ahol
a Rendörzenekar és a Vasutas
Zenekar zeneszámai teszik kellemessé a dolgozók szombat délutánját
„Szeged vidám es je", ezekkel
a szavakkal lehet legjobban jellemezni azt a pompás, gazdag
művészi élményt, amelyben a szegedi dolgozóknak lesz részük. A
vidám esten fellépnek a budapesti művészek is: Bilicsi Tivadar,
Darvas Ibolya, Fellegi Tamás,
Creguss Zoltán, Lantos Olivér,

Lóránt György, a Szegedi Állami
Nemzeti Színház tagjai közül
Koós Olga, Rajz János és
Süli
Manyi. Gazdag énekszámokkal
szórakoztatja a dolgozókat a
DISz száztagú énekkara, de a
szegedi üzemek népi tánccsoportjainak táncszámaiban is
sokat
gyönyörködhetnek a szegedi dolgozók. A „Dolgozók divatbemutatóját" reggelig tartó vidám utcabál zárja be.
Vasárnap délelőtt az állami
szaküzletekben textil- és ruhakiáfií ást rendeznek, a délután folyamán pedig értékes sportműsorban lesz részük a dolgozóknak. A sportmérkőzések szüneté,
ben mutatják be azokat, a ruhákat, amelyekre a szegedi dolgozók
a legtöbb szavazatot adiíák le.

Hatalmas segitséget nyújtanak a gépek a
kolhozparasztok
egészségügyi ellátásában is. Képünkön láthatjuk, hogy a repülőgép eljut a Szovjetunió legtávolabbi kolhozaiba is, amikor a
koihozparasztok egészségének megvédéséről van szó. A Csuvas
egészségügyi szolgálat repülőgépe egy távoli kolhozból beteget
szállít Csobokszáriba.

o

CSÜTÖRTÖK,

Ml lOMEM

E S M rORTENiK ?

NAPIREND
MOZI
Belvárosi (fél 7,
Miska.

fél

9)

Mágnás

Korzó (6, 8) Magyar hiradó. —
Pjalnyickij kórua. — Orali bányász,
újítók. — A l t i j hegység. — Kisbalatoni nádrengeteg. — Szovjet hiradó.
Fáklya; Nyári szünet.
•
Az Egyetemi
könyvtár
olvasótermei augusztus hó folyamán általános takarítás, rendezés és tatarozás
miatt zárva. Könyvkölcsönzés ked
den és pénteken 8-iól 1 óráig
A Somogyi-könyvtár nyitva
előtt 9-től délután 2-ig.

dél-

A Muzeum nyitva vasárnap ét ünnepnapokon 9 órától 13 óráig, hétköznapokon 9 órától 14 óráig.
Szolgálatos

gyógyszertárak:

Megváltó gyógyszertár NV, Klauzál-tér 9. Telefon: 35—63.
Apró J. k dr. Apró L.; Kossuth
Lajos-sugárút 59. Telefon; 31—37.
Nyilassy A őrök. k. Tímár M.;
Római-kőrút 22
Dr. Kotsis J. Endréné: Földművesu'ca 17. Telefon 36—97.
Frankó Andor: Dugonics-tér 1. Te.
lefon: 34—22.

MNDSZ-

HÍREK

MNDSz
Rókus,
Felsőváros
csoport csütörtök délután 6 órakor nőnapot tart.
Belváros I.,
Kossuth Zsuzsa
csoport csütörtök délután fél 7
órakor nőnapot tart.
Ujszegedi csoport csütörtök d.
n. fél 7 órai kezdettel taggyűlést tart.
Petőfi I. és II. csoport csütörtök d. u. 7 órai kezdettel taggyűlést tart.
NYILT TÉR*
Férjemtől,
Simon
Imrétől,
volt OTI pénzbeszedőtől különváltan élek, érte semmiféle felelősséget nem vállatok.
2168
Simon Imréné
• E rovatban közöltekért sem a
szerkesztőség, sem a kiadóhivatal
felelősséget nem v á l l a i

Oroszul
és magyarul

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

lelkű" jeligére.

Ma délután fél 5 órakor
az
Szombaton a Vasutas/ StadionSzSzMTE az Sz. Textillel edző- ban meginduló Szegedi Esti Kumérkőzést játszik az
újszegedi pa mérkőzéseire felerősítették a
pályáján.
pálya villanyvilágítását. A mérkőzéseket ötvenezer gyertyafényA Szegcdi PoS'ás vívók
re emelt világítás mellett tartják
sikere
meg.
A D L A S z elnöksége
felhívja
A Ganz rendezésében vasárnap
az esti kupa mérkőzéseken szelebonyolított
országos ifjúsági
replő egyesületek vezetőit, hogy
kardcsapatbajnokságban a Szegema délután 5 órára az alszövetdi Pcstás a
harmadik helyen
ség helyiségében feltétlenül
jevégzett, a Dózsa és a Bp. Postás
lenjenek meg.
mögött. A szegedi csapat volt az
egyetlen, amely a vidékiek közül
Labdanigómérkőzcs
bekerült a döntőbe.
12 játékassal

tudó

DÉLMAGYARORSZAG
Felelős szerkesztő és kiadó:
ZOMBORI JÁNOS.
Szerkesztő:
BÓDAY PÁL.

es orosz

keresünk helyben felállítanfo'yamunk

és nyelvtan-

részére.

Orosz-

nyelvü a j á n l a t o k a t életrajz-

zal „ G o r k i j
Budapest,

,

politikai napilap.

nyelvoktatót
Könyvtár"

Szerkesztőség: Szeged, Jókal-u. 4.
Telefon: 35 35 és 30 03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8 tói: 34 38.
Kiadóhivatal: Szeged. Lenln-u. 6.
Telefon: 3110, és 35-00.
'A'z x-szel jelzett közlemények
díjazottak.

VII., Vilma király-

Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged.

né-u. 45. cimre kérjük.

Felelős vezető: Priskin Sándor

Ünnepeljük vidáman a szép és jó ruhák bemutatásét!
Szombaton

n u g u u f u a 3-én. délután

6

órahor

DIVATBEMUTATÓJA
a

Saéehenyl-téren.

Rendez! a DhalkdzDonf.

BELÉPŐDÍJ

A közönség szavaz

NINCS!

Utána:

SZEGED V I D Á M ESTJE

FELLÉPNEK:
DARVAS IBOLYA
a Magyar Áll. Operaház tagja
FELLEGI TAMÁS
a Magvar Rádió konferansziéja
GREGUSS ZOLTÁN
nz Úttörő Szinház tagja.
„I)ISz" 100 lugií énekkara.
Ilr'yl tánccsoportok.

SZEGED! RENDÖRZENEKAR.
Műsor ulan u t c a b á l !

Jói szere pali Szeged
az MHK első időszakában

Az ujszegedi DlSz.szervezet
augusztus
hó 6-án este 8 órai
kezdettel megismétli a „Nos-'ySzakaié
t pzen
hirek fiu esete Tóth Marival"
cimü
A Munkára Harcra Kész sport- az üzemek dolgozói, az üzemi
színjátékát, az ujsz gedi kultur- mozgalom első időszakának pró- bizottságok és a
sportfelelősök
Nyugdíjas állásnélküli és működő
báit Szegeden hétfőn befejezték. átérezték
'tózban.
a
Munkára
Harcra
pedagógusok részére augusz'us 3-án
A próbázások utolsó napjain az Kész sportmozgalom fontosságát
17 órakor pedagógus nagygyűlés a
egész vonalon az üzemek kerülszakszerveztj székházban (Kálvária
és nagy ambícióval, lelkesedéssel
Az SzSzMTE vasárnap az N B I-es tek c'őtérbe. A 11.800 nevezőutca 10 szám).
ből 9.300-an próbáztak lé. amely végezték feladatukat és igy siBudapesti Postással játszik
Az Orvos-Egészségügyi S:akszer
eredmény megfelel 78 százalék- került elérni a j ó eredményt. A
Szegeden
vezet városi csoportja
augusztus
munkái folynak,
nak. E z országos viszonylatban kiértékelések
Az SzSíMTE az őszi idényre
4-én este 8 órakor a szakszervezeti
igen jó eredménynek mondható. a részletes eredményt néhány nap
való készülődése során vasárnap
székházban taggyűlésit tart,
A szegedi dolgozók,
különösen múlva közöljük.
a Postással (volt Szentlőrincí
A Háztartási Alkalmazottak S:ak. AC) játszik negyed 5 órai kezSzovjetunió - Magyarország 2 1 7 : 1 2 8
szervezete augusztus 3 án délután 6 dettel az újszegedi pályáján. A
órakor a szakszervezeti székházban fővárosi csapa középosatára vaMoszkvában a szovjet-magyar teljesítményt, aki három számtaggyűlésit tart.
lószínűleg Deák lesz. Az SzSzMTE az N B I-ben szereplő csapatá. válogatott atlétikai verseny má ban indult és mindhármat meg7
A filharmonikus zenekar tagjai
val veszi fel a küzdelmet. A nagv sodik napján 9 szovjet és négy nyerte, közülük kettőt országo
részére augusztus 3-án 19 órakor érA rekorddal.
érdeklődéssel
várt
mérkőzés magyar győzelem született.
A két u j országos
tekezlet.
mérsékelt heiyárakkal kerül le- pompás küzdelmek két szovjet és csúcs a 800"méteres
gátfutáskét magyar csúcsot eredményez- ban 11.4, a 200 méteres síkfuMÁV nyugdijasok összevont tag- bonyolításra.
tek. Szovjetunió együttese fölé- tásban 25.2. A 200 méteren Szegyűlést tartanak augusrtus 5 én dél.
A DLASz kétnapos
nyesen 217:128 arányban nyerte
előtt 9 órakor a szakszervezeti székbeni győzött
21.7-tel. A 4x400
játékvezetői konferenciája
meg a pontversenyt. A kétnapos
házban. központi előadóval. Megjeméteres váltóban első Magyarlenés kötelező.
A DLASz a békéscsabai, szol- versenyen öt szovjet, ö t magyar ország 3:15.8, 2.
Szovjetunió
noki és ceglédi alosztályok bevo- rekord jött létre. A nap egyik 3:16 összszövetségi csúcs. . A
násával augusztus 5-én és 6-án meglepetését Lipp keltette, ak'
Felvétel a rendőrséghez
kitűnő
eredménnyel nagyszerű küzdelmek mintaszerű
játékveze ői konferenciát tart az 50.31-es
Aa
A szegedi VI. kcxüldíi rendőrfő- Ady-téri egyetem előadótermében győzte le. Klicset.
Gerelyben megrendezésben folytak le.
knpitányság vezetője felhívja a népi A konferenciát szombaton reggel Szmirnickája
győzött 48.12-vel. egész viadal során a közönség
demokráciához lifl 20—25 év közöt- nyitják meg ünnepélyes keretek Súlylökésben a győztes Andreje- nagyon sportszerűen,
barátian
ti. lehetőleg katonaviselt és nőtlen k ö z ö t t
va, 14.42-es eredménye kitünö. viselkedett. Ujongott a szovjet
férfiakat, hogy a rendőrréghez való
A 400-as gáton Litujev győzött versenyzők
nagyszerű eredmé.
felvételre f. évi augusztus hő 7-ig
53 másodperccel.
nyein.,
de
épugy
örült és tapRöplabdahirck
jelentkezhetnek.
solt a magyar atléták sikereiA
magyar
együttesből
GyarFelvilágosítást
a legközelebbi
Az őszi röplabdabajnokság aunek is.
rendőri szervnél (rendőrörs, járá- gusztus 27-én indul meg a szege- mati Olga nyújtotta a legjobb
si, vagy városi kapitányság) kap- di szövetség területén. E sportág népszerűségét az is bizonyíthatnak.
ja, hogy a bajnokságra eddig is
több üzeint és sportegyesület adx D O L G O Z O K hétvégi külön ta be nevezését. Nevezni auguszvonata augusztus 6-án Szeged- tus 5-dg lehet minden nap 5 és
JÓKARBAN levő írógépet veszek
fl_FOGLALKOZAS_|
sürgősen. Ajánlatokat; Földműves20.
Rókusról indul
7.20
perckor 7 óra között Hajnóczy-utca
CSILLAGHEGYRE megbízható fia- szövetkezet, Bordány címre kérem,
Gyopáros fürdőre. Visszaérkezik szám alatti sporthelyiségben.
2475
A z Országos
Röplabdaszövei- tal háztartási alkalmazottat kere- (volt Ki; templom tanya).
Rókusra este 9 órakor.
sek. Jelentkezés azonnal dr. Kará- HASZNÁLT, jókarban lévő sezlont
ség a Szegedi Főiskolai
DISz
dinál, Károlyi-utca 2b.
2470 keresek. Ajánlatot
„Féreg,mentes"
férfi és női röplabdacsapatait az
IDŐSEBB ember keres megbízható jeligére kérek.
N B II-be osztotta be.
nyugdíj nélkülit, aki háztartását HASZNÁLT bútorokat, ottományt,
Ma SzSzMTE—Sz. Textil
vezeti, megbízható, jólelkű. — „ J ó . díványt hibásat is veszek. Vidékre
edzőmérkőzés Újszegeden
A Szegedi Esti Kupa hírei

tisztviselőt

d ó könyfárunk

D I S Z - H I R K K

1958. AUGUSZTUS 3.

KOÓS OLGA,
SÜLI MANW
a Szegedi Állami Nemzeti
Szfnház tagjai.
LANTOS OLIVÉR
a Magyar Rádió tagja
LÓRÁNT GYÖRGY
a Magvar Operaház tagja

BELÉPŐDÍJ N I N C S !
Tánczenekar!

A szegedi vállalatvezetők válogatott labdarugócsapata
vasárnap délelőtt barátságos mérkőzést játszott. A mérkőzésen súlyos vereséget szenvede t és öt
gólt kapott annak ellenére, hogy
vendégjátéikosokkal volt megerősítve s a mérkőzés egy részében
12 játékossal játszott.
B E L V Á R O S I

M O Z I

===== TELEFON: 40.25

Szerdáig:

= =

.

Máén ás Miska
K O R Z O

M O Z i

TELEFON: 33-44

Augusztus 4-ip, péntekig:
1. M a g y a r Híradó

2. P t a t m l c k i j - k ó r u B

3. UraII b á n y á s z ú j í t ó k
4. A l l á j h e g y s é g
5. Klabalatcni nádrengeteg

6. S z n r ' o *
Széchenyi FÁ K LY fi filmszínház
TELEFON: 34-77 • •

Nvári s*ün«t
Előudasuk kezdete u Belvárosi Moziban: hétköznap fél 7
és fél 9 órakor, vasárnap és
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 9
órakor.
Előadások kezdete a Korzó
Moziban: hétköznap
B és 8
órakor, vasárnap és ünnepnap
4, li és 8 órakor.
Pénztárnyitás délelőtt 11—12
ig, délután egy órával az elő
adás kezdete élőit.

Vidán Tarüaestje

"Hungáriában Bén ts György, Pethes Sándor, Pogány Margit L " ™ - *

2473 is megyek. Ktoin, Párisi-krt. 45. —
Marx-tér sarok.
2469
JÓKARBAN levő íróasztal, fotelek
NAGY választékban márkás ajándéktárgyak alkalmi vételben. Leg- etadók. Megtekinthető 3—5 kőzött
szebb bizsutériák. Szeleiné, Kele- Berzsenyi-utca la. II. em. 7.
HASZNÁLT ajtók, ablakok, esőcsamen-utca 7.
ELADŐ: 1000 kg mázsa, ablakok, torna és hódfarkú cserép eladó. Új2459
cserépkályhák, vasgerenda, gázcső, szeged, Bérkert-utca 16.
veszünk.
vek, betonlépcsők. Szentháromság-u 220-as VENTILLÁTORT
41., háztulajdonos.
2480 Sertéshizlaló NV. Telefon; 46—81.
2454
FÜRDŐKÁD, női kábáit, 14 éves fiú.
kabát, szekrények, asztalok, fotelek,
'
T A tr A g
ti
ágysodrony vaságy eladók. BocskaiSZEGEDI
lakásom
elcserélném
széutca 8/a, földszint 3.
2481
MODERN bútorok eladók, Zsótér- kesfehérvárival. Sztálin.körút 7.
2460
ház. Érdeklődni a házfelügyelőnél.
BÚTOROZOTT
szoba
egy
férfi
ré2179
3.
ELADÓK: ágyhuzatok, csipkeszövet szére azonnal kiadó. Zrinyi-u.
I. em. 2.
2474
függönyök, torontáli szőnyegek, köEGYSZOBÁS, konyhás, mellékhclyi.
zépalakra férfi ruhák, férfi és női
ségeg lakásit keresek. Ajánlatokat
cipők, férfi bőrkabát, női átmeneti
„JószágtartássaJ, vagy anélkül" jeli.
kabát, női ruhák, törülközők, szalvé.
gére.
2455
ták. Égy 844 típusú Orion 3+1-es
rádió. Kölcsey-utca 11. III. emelet
6
KÜLÖNFÉLÉK
ti
IV/b.
2433
HASZNÁLT kar. és zsebórákat, ébNŐI kosztüm blúzzal, grenadin öl- resztőórákat meglepő magas áron
töny fekete, porcellán edények el- veszek. Fischer órás
adók. Somogyi-utca 9., kettőt csen- BŐRKABÁT JAVÍTÁS
vízhatlan
getni.
2467 festéssel szakszerűen készül CsorFÜRÉSZPOROS kályha, csövekkel,
dás bórruhakészítő mesternél. Szent
műhelyasztal köt hokedlival, 5 méteMiklós-utca 7. Felsővárosi templom
res vasrúd, használt rongyszőnyegek
mögött.
3565
eladók. Mayer nőiszabóság. FelsőtiK A R Ó R A K megkopott fokját, csúszapart 6.
2465
nya számlapját 'tőkél&'esen felújíEGY szobaberendezés eladó. Marostom. Fischer órásmester, Klauzálutca 37.
2163
tér 3.
KÉTAJTÓS,
üvegezett,
keményfa
IPARENGEDÉLLYEL
rendelkező
ruhaszekrény eladó. Április
4-útja
kozmetikust,
ki
manikűrözni
is tud,
19. szám.
2466
2461
ELADÓ ebédlőasztal, szék, szek- ,,Társu] keresek" jeligére.
rény, vaságy matraccal, jó állapot, KAR_ és zsebórák javítása, átalakíban. Glück, A'itila-utca 16.
2462 tása gyorsan, pontosan és jól. FiBUCLÉ kőzépszőnyeg és összekötő scher órásmester, Klauzál-tér 3.
kék színben eladó. Kelemen-utca 11. BELVÁROSI temetőben teljesen új,
udvarban balra..
2462 még nem használt kripta jutányosán
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR!
KÖNYVEK eladó. Érdeklődés Varga teraoíőfel2424
magyar és német olcsón eladók. ügyelönél.

I

ADÁS-VÉTEL

I

Ugyanolt ké/aknás Marabu kályha
eladó. Jávor, Kigyó-utca 1 sz
GÁZTŰZHELY,
fehérzomóncos, 4
égős. egy sütős, gázresók
eladók.
Párisi-körűt 24
2478
ALIGH'A'SZNÁLT mély gyermekkocsi eladó. Szentgyörgy-u. 18, Hegedűs.
2484
NEOPERPÉTUM nagyméretű .zománckályha és amerikai kályha eladó. Pollák Testvérek, SztáÜn-kit.
2471
EGY 8 hónapos süldő eladó. Tápéiutca 22.
KIFOGÁSTALAN íróasztal
eladó.
Ctm a kiadóban.
2408

KIS szobakutya, fehér-fekete drótszőrű találtatott.
Bárkinek
átadnám, Kö!csey-utca 10, Steiner ernyős-üzlet.
UTCÁRA nyíló helyiség műhelynek, raktárnak azonnal olcsón kiadó. Teleki-utca 5. sz.
2475

*

OKTATÁS

ti

GYORSÍRÓ és gépíró tanfolyamok
kezdődnek Katona Lászlóné gyorsíróiskolájában, Kölcsey-utca 10.
MAYOR gyorsíró iskola új tan
évét szeptember 10-én megnyitja.
Beiratkozás megkezdődött. Bocskaiutca 4.
2472

