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Ma két hete. hogy Szegvár és
Mindszent dolgozó parasztsága elindította Alkotmányunk egyéves fordulójának méltó megünneplésére a
terménybegyüjtési versenyt. Mi történt a vcrsenyelindítás óta?
Azt hisszük, nem kell sokat bizonyítani: a versenykihívás nem maradt pusztába kiálto'it szó. Csongrád
megyében nincs olyan község, város, ahol a dolgozó parasztság legöntudatosabbjai közt ne talált volna számos követőre.
A szegényparasztság
legöntudatosabbjai, jóllehet nagyrészük csupán
íöldadófizetésre köteics, a természetbeni
földadójuk
többszörösét
ajánlják fel „C" vételi jegyre az
áilamnak. Ugyanígy kötelezettségeik
túlteljesítésével bizonyítják be Is-

mét a Párt, a kormány, az állam
iránti bizalmukat nemcsak a pár
holdas parasztság, hanem a közép
parasztság leghaladottabbjai is. A' be
adásukat magas százalékban végzÖ
dolgozó parasztok valamennyien az
zal az elhatározással teljesítik köte
lezettségüket, hogy méltóan
ünne
peljék 'Alkotmányunk elsÖ évfordu
lóját és ezzel is szolgálják a világ
dolgozóinak békehareát. Vég nélkül
sorolhatnánk azok neveit, akik nemcsak 100, hanem 200 százalékon is
felül teljesítették ezideig beadási
kötelezettségüket. A „C" vételi jegyre legtöbbet beadó egyéni versenyző dolgozó parasztok közül a megyében a következők kerültek az
első tíz helyre:
40.36 mázsa
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Szőke János Mindszent
Csernik István Mindszent
Balázs János Kiszombor
Miklovicz István Nagylak
Fried Károly Nagymágocs
Szablcs László Derekegyháza
Martok Mátyás Apátfalva
Kocsis Pál Nagymágocs
Gyenge János Apátfalva
10. Kardos János Apátfalva
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A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága — elfogadva Rács-Kiskún
megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága versenyfelhívását, — cllentervet
dolgozott ki. Eszerint a cséplés befejezésének határideje ma telik le.
1.
2.
3.
4.

Makói járás
Csongrádi járás
Szegedi járás
Szentesi járás
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Csongrád megye dolgozó parasztsága begyűjtési
versenymozgalmának eddigi eredményeiben — a Kimagasló túlteljesítések
mellett
—
nagv szerepük van az egyre nagyobb számú 130—140—1«0 százalékos teljesítményeknek. Nem kisrészben ezeknek köszönhető, hogy
egyes községeink, mint Nagykirályhegyes, Folgyö, Klárafalva, Kövegy
és még számos község a begyűjtési
ütemterv túlteljesítéséről számolhat
be. Ezeket a dolgozó parasztokat
kell követni minden becsületes, hazáját igazán szerető kis- és középparasztnak.
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A munkálatok állása, az a lelkesedés, amellyel a cséplőmunkások az
utóbbi napokban
dolgoztak, arra
enged következtetni, hogy ma estig
sikerrel fejezik be a cséplést. Az
október 2-ig szóló terménybegyüj
tési ütemterv teljesítését augusztus
15-re vállalta a Végrehajtó Bizott
ság. Ettől a naptól még 10 nap választ ef bennünket. Ahogy közeledik a kitűzött nap, úgy fokozódik a
dolgozó parasztok, a községek és
járások versenye. Mind
nagyobb
ütemben gyűlik a gabona
a föld
művesszövetkezet raktáraiban. Dolgozó kis- és középparasztok a Vermelőcsoportbeliekkel
váilt-vállhoz
vc'ive harcolnak, küzdenek, hogy
erre az időre sikerrel
fejezhessük
be a gabonabegyüjtést.
Ebben a
versenyben járásaink
között az
alábbi sorrend alakult ki.
78 százalékos teljesítéssel
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igazi okainak felismerését és kikü
szöbölését.
Annak, hogy egyes községek és
városok elmaradtak a begyűjtésben,
nem kis részben
a jó népnevelő
munka hiánya az oka. A versenymozgalom kiszélesítéséhez, a sikerek
eléréséhez azonban nemcsak
a fokozott felvilágosító munka szükséges. Elengedhetetlen ehhez a falusi
reakció, a kulákok és klérus elleni
következetes harc. Egymásután sorolhatnánk fel azokat a községeket,
ahol még bizony elég gyenge lábon
áll a kulák-elszámolta'.ás. Szatymaz
az utolsók között kullog a begyűjtési versenyben. A dolgozó parasztok igyekeznek beadni gabonájukat.
Nyári Antal, Bárkányi Anlal s a
többi szatymazi kulákok elcsépel'iék
ugyan gabonájukat, de még a mai
napig sem vitték be begyűjtési kötelezettségüket. Miért nem adják be
ezek a kulákok és hasonszőrű társaik a gabonát a magtárba?
Nem
Mi az oka annak, hogy a begyűj- nehéz megállapítani. Azért, hogy ezzel lerontsák a község dolgozó patés még az elmaradott
községek- rasztjainak
jó
terménybegyüjtési
ben nem vált széles népmozgalom- eredményét.
má? Nem mondhatjuk
azt, hogy
A dolgozó parasztok
azzal válamég nincs behordva a földekről a szolnak a kulákok
mesterkedésére,
gabona, vagy sok a csépeletlen ga- hogy még nagyobb mértékben
fobona a szérűskertekben,
vagy ud- kozzák a terménybeadást. Nem envarokban, és ezért késne a begyűj- gedik, hogy a kulák elüsse őket fi
négyforintos prémiumtól, amit még
tés. És ki hinné el, hogy Felgyő, hét napig kapnak meg azok.
akik
Királyhegyes s a többi községek, beadják
gabonájukat.
Különösen
amelyek több mint 160 százalékra észlelhető ez a csongrádi járásban,
teljesítették beadási
kötelezettségü- ahol azért is küzdenek és igyekeznek. hogy megelőzzék a makói jáket, csak azért vannak előbb, mert rást. A lerménybegyüjtés fokozása,
már régen elcsépeltek? Azt hisszük, a beadás meggyorsulása azt mutatmakói járás nem
senki. Mert a községek szomszédai, ja, hogv ba a
akik alig pár kilométerre
vannak igyekszik, egy-két napon belül elhódítják tőle a megtisztelő elsősétfilük, a behordást és cséplést is beget.
fejezték, de még mindig jóval alatFalusi pártszervezeteink
karolják
ta járnak a 100 százalékos teljesífel a községek öntudatos dolgozó
tésnek.
parasztjainak kezdeményezését, lelAzt nem tagadhatjuk, hogy a be- kesedését, szervezzék, vezessék még
hordás késlekedése és a cséplés be nagyobb odaadással, fokozott harci
nem fejezése bizonyos fokig kihat éberséggel és lankadatlan
munkaa terménybeadás ütemére. De aki készséggel a dolgozó parasztság becsak a cséplésscl magyarázná a le- gyűjtési versenyét, hogy augusztus
100 százalékig
maradást, az akarva-akaratlanul el- 15-re teljesíthessük
terelné a figyelmet a hibákról, aka- Alkotmányunk évfordulójára vállalt
dályozná
a helyenkénti lemaradás kötelezettségünket.
A járások eredményei
mulatják,
hogy bizony még sok tennivalónk
van. 'A' begyűjtési verseny eddigi állását nem értékelnénk helyesen, ha
csupán az eredményekről, a helyenkénti túlteljesítésről beszélnénk —,
ha nem látnánk meg a versenymozgalom kiterjedésének
korlátait,
azt, hogy a verseny ma még mindig nem öleli fel teljes egészében
a dolgozó parasztságot,
még nem
fejlődött az egész dolgozó parasztság tömegmozgalmává.
A helyzet
ma igen sok községben az,
hogy
• politikailag legfelvilágosultabb parasztok jó példát mutatnak a versenyben, de van olyan része a
falu dolgozó parasztságának, amely
nem kapcsolódolt még be tevéké,
nyen ebbe a mozgalomba.

Malik elvtárs megállapításai a Biztonsági
Tanácsban az USA koreai támadásáról
A Biztonsági Tanács Malik elv.
társnak, a Szovjetunió képviselőjének elnöklete alatt augusztus
3-án tartott ülésén foglalkozott
az ideiglenes napirend elfogadásának kérdésével, amelyet Malik
2lvtárs a Tanács elnöke augusztus 1-én előterjesztett.
Mint ismeretes, az augusztus
2-i ülésen a Tanács elé két javaslatét terjesztettek megvizsgálásra. A szovjet küldöttség javaslatát, hogy a Tanács tárgyalja meg
a kinai népi kormány elismerésének kérdését Kina törvényes képviselőjeként a Biztonsági
Tanácsban, majd pedig vitassa meg
a koreai kérdés békés rendezését.
A második javaslatot az Egyesült
Államok küldöttsége terjesztette
elő és ebben azt követeli, hogv
a Tanács első napirendi pontként
vizsgálja meg az USA Észak-Korea ellen irányuló határozati javaslatát. Ezzel kapcsolatban meg
kell említeni, hogy a Tanács augusztus 2-i ülésén Austin amerikai küldött módosítást nyújtott
be, amelynek az a célja, hogv elsősorban a koreai háború kiterjesztésére irányuló amerikai javaslat megvizsgálását érje el.
Jebb, angol küldött, alci elsőnek szólalt lel a csütörtöki ülésen, támogatta Austin augusztus
2-án beterjesztett módosítását.
Az USA beavatkozott
a koreai polgárháborúba
Ezután Malik elvtárs, mint a
Szovjetunió képviselője szólalt
fel. Kiemelte, hogy a Tanács már
harmadik ülésén foglalkozik ügyrendi kérdésekkel, még pedig a
napirendi pontok megszövegezőiével. Malik elvtárs kijelentette,
hogy a vita során két alapvető
Álláspont mutatkozott: az első a
koreai kérdés megtárgyalása a
békés rendezés alapján, amint azj.
n Szovjetunió javasolja. A második: a Korea ellen irányuló agresszió fokozásának céljából közeledni a koreai kérdéshez.
Malik elvtárs hozzáfűzte, hogy
a Szovjetunió a békés rendezéshez vezető eljáráshoz igyekszik
tartani magát, miközben az USA
kormánya megkísérli, hogy hamis képet adjon a koreai eseményekről. az USA koreai agresszió,
jának álcázása céljából.
,
Malik elvtárs ezután a jelenlegi
koreai helyzet
kialakulásának
történetével foglalkozott. Tények
mutatják — hangoztatta beszédében —, hogy a háborút Koreában az Egyesült Államok provokálta, és hogy Li-Szin-Man, az
Egyesült Államok bábja, MacArthur parancsait teljesítve indított támadást a 38. szélességi fokon át. Malik hivatkozott az amerikai lapokban július 26-án meg*
jelent fényképfelvételekre, ame.
'yek Dullest, az amerikai külügyminisztérium tanácsosát és Muchio délkoreai amerikai nagykövetet ábrázolják amerikai tisztekkel és Li-Szin-Mant fegyveres
erőinek képviselőivel körülvéve a
38. szélességi foktól délre lévő
3áncokban. Malik elvtárs megjegyezte. hogy Dulles és Muchio
„nem ibolyát szedtek",
hanem
agressziót készíte tek elő. Malik
elvtárs kijelentette, a z Egyesült
Államok provokálva a koreai háborús cselekményeket. a kialakult
helyzetet arra használta fel, hogv
fegyveres erejével beavatkozzék.
Az Egyesült Államok — folytatta Malik elvtárs — kétségkívül
támadó Koreában.
Malik elvtárs hangsúlyoz'®: a
koreai kérdés lényege abban áll,
hogy Koreában polgárháború folyik. Az Egyesült Államok beavatkozott e polgárháborúba Az

amerikai szárazföldi, tengeri és
légi erőkkel rátámadt a koreai
népre. Ez nyilt agressziót jelent
— állapította meg Malik elvtárs.
Az Egyesült Államok most
igyekszik kiszélesíteni a koreai
agressziót és azt
kiterjeszteni
Á.zsia más vidékeire.
A Biztonsági Tanács előtt —
folytatta Malik elvtárs — két lehetőség áll: választhat a békéhez
vezető út, vagy a háborúhoz vezető ú t között. Az ideiglenes napirenddel kapcsolatban előterjesztett szovjet javaslatok célja a
koreai kérdés békés rendezése. E
javaslatok utat mutatnak a békéhez. Másrészt az USA javaslatának a koreai háború kiterjesztése a célja.

meg semmiféle viszályt. Malik ejvtára hangsúlyozta, hogy
Austin
meg
sem
kísérel ta
M a l i k egyetlenegy
kijelenté 4
eónok megdöntését sem.

Ezzel kapcsolatiban Malik e'vtárs kijelentette, hogy a Tanácsnak az Egyesült Államok szorgalmazására Koreáról hozott határozata törvénytelen és érvénytelen.

mellett a Szovjetunió és India. Jugoszlávia és E g y i p t o m
tartózkodott a szavazástól,

Chauveü, &z u t á n a felszólaló francia küldött bejelentette, hogy a francia küldöttség
támogatja az U S A álláspontját. Jugoszlávia
képviselője
kijelentette, hogy tartózkodik
a
szavazástól
a
napirendi
pontok kérdésének sorrendjében, de a koreai viszály békés rendezésének
kérdésével
kapcsolatban is. M a l i k elvtárs
ezután határozatot hozott arról, hogy a Tanácsnak előbb
meg kell szavaznia az ideiglenes napirend pontjait: a kínai népi kormány képviseleA Biztonsági Tanácsnak válasz- tének és a koreai viszály bétania kell a két út között Ezt a kés rendezésének kérdécét.
választást azonban csak abban
Jebb. A n g j i a küldötte kifoaz esetben teheti, ha össae'étele
gásolta ezt a határozatot. Rötörvényes. Ennél az oknál fogva
vid vita u t á n a Tanács szavaa Szovjetunió küldöttsége szór.
záshoz folyamodott és elutagalmazza, hogy a Biztonsági Tasította M a l i k elvtárs határonáig haladéktalanul ismerje el a
zatát. A z elnök határozata elkinai népi kormány képviselőjét. len szavazott; Equador, FranHa erről nem vesznek audomást, ciaország, Norvégia,
Anglia,
akkor a Tanács minden határo- az Egyesült Államok, K u b a és
zata törvénytelennek bizonyuk
a Kuomintang. A
határozat

Malik elvtárs
megismételte.
hogy a Szovjetunió küldöttsége
felhívja a Tanácsot, tűzze az ideiglenes napirendre azt a két pontot. amelyet a Tanács elnöke már
előterjesztett. A szovjet küldöttség követeli azt is, hogy a Tanács utasítsa el a koreai háború
kiterjesztését célzó amerikai javaslatot.
India támogatja a szovjet
javaslatot

E z u t á n a Tanács a szavazás
eredményeként
elhatározta,
hogy napirendre tűzi az U S A
részéről javasolt pontot. E javaslatra szavazott: Equador.
Egyiptom,
Franciaország,
Norvégia, A n g l i a ,
az Egyesült Államok, K u b a és a Kuom i n t a n g , Ellene szavazott
a
Szovjetunió.
I n d i a és Jugoszlávia tartózkodott a szavazástól.
A továbbiakban a Tanács
szavazott a K í n a i Népköztársaság képviselőinek bebocsátásáról szótó pont napirendre
tűzésének kérdéséről, ö t ország a napirendretűzés mellett szavazott: a Szovjetunió,
I n d i a , Jugoszlávia, Norvégia
ós A n g l i a . Ellene szavazott az
Egyesült Államok,
Franciaország, Equador. K u b a
és a
K u m i n t a n g képviselője. A szavazástól E g y i p t o m képviselője tartózkodott.

Ezuitán Rau, India képviselője
szólalt fel és kijelentette, hogy
az indiai küldöttség helyesli Malik elvtárs részéről előterjesztett
két pont napirendre tűzését, de
véleménye szerint az amerikai javaslatot szintén napirendre kell
tűzni. Rau indítványozta, a Tanács mindenekelőtt szavazzon a
napirend tárgyában, majd döntsön abban a kérdésben, hogy a
szovjet javaslatokat vagy
az
A koreai kérdés békés renUSA Javaslatát vizsgálják meg
dezéséről szóló ég a szovjet
elsősorban.
küldött részéről előterjesztett
Favzi, Egyiptom
képviselője, pont napirendre tűzése meltámogatta az indiai megbízott ál. lett szavazott h á r o m ország:
láppontját, majd javasolta, hogy a Szovjetunió, I n d i a és Egyipa Tanács minden további tárgya- tom. El]ene szavazott az Egyelás nélkül szavazzon a napirend sült Államok. Anglia, Franelfogadásának kérdésében. Ezután ciaország,
Equador,
Kuba,
Austin amerikai küldött javasol- Norvégia és
a Kuomintang
ta, hogy a Tanács szavazza meg képviselője. A jugoszláv külaugusztus 2-án
előterjesztett dött tartózkodott a szavazás„módosítását'',
tól.
Austin
arról
panaszkodott,
M a l i k elvtárs ezután bejehogy Malik elvtárs „propaganda
lentette, hogy ilyenformán a
támadásokra" használ'a fel helyzetét az Egyesült Államok ellen. napirenden csak egy kérdés,
Azt igyekezett bizonygatni, mint- az Egyesült Államok részéről
ha az Egyesült Államok támadó előterjesztett
kérdés marad.
vállalkozása hozzájárulást jelen—
A
Szovjetunió
— montene a béke megteremtéséhez, de
dotta
M
a
l
i
k
elvtárs
—
ezt a
semmiféle tényt nem sorolt fel
törvénytelennek
annak az elitélő bírálatnak a határozatot
megdöntésére, amellyel Malik elv. tartja, amely a koreai kérdés
megakadályozátárs az USA agresszióját illette. rendezésének
sára irányul. E határozat cél„Lármával soha nem
ja, hogy akadályozza
a Bizoldottak m eg viszályt"
tonsági
Tanács
törvényesséAustin beszéde után
M a l i k gének
visszaállítását
dy móelvtárs kijelentette, hogy m i n t don, hoűy az öt állandó
tag
a Szovjetunió delegátusa, vá- résztvegyen a Tanács munkálaszolni k í v á n Austin hiszté jában.
rikus megjegyzéseire. Lármával és hisztérikus kiáltozásokA Biztonsági Tanács legkökal — mondotta M a l i k elv- zelebbi ülését augusztus 4-re
társ — soha
nem
oldottak 'űzték ki.
i
,

SZOMBAT,

A Szovjetunió
egész
lakossága
a békére
szavazott
Több mint 115 millió szovjet ember irta aiá a békefelhivást
A Szovjet Békevédelmi Bizottság összegezte a stockholmi felhíváshoz csatlakozó
aláírások
gyűjtésének eredményeit. A be.
érkezett jelen ések alapján megállapították, hogy augusztus l-ig
összesen 115,275.940 szovjet polgár. a Szovjetunió egész felnőtt
lakossága egyhangúan a háború
cl'.en. az atomfegyver
eltiltása
melle t foglalt állást és kívánja,
hogy bélyegezzék háborús bűnös,
nek azt a kormányt, amelv elsőnek alkalmazza valamely ország
ellen az atomfegyvert.

tésével. gazdag termés begyűjtésével erősítik hazájuk hatalmát
és a világ békéjét. A dolgozók ezrei, egész munkaközösségek sztahánovis a békeműszakban dolgoznak Eddig számtalan nagyüzem,
bői érkezett jelentés a terven felüli és idő előtti teljesítményekről, valamint a kolhozpar <» ztok
munkasikereiről.
Igv
például
Mark Ozernij ukrán kolhozparaszt
társaival együ t vállalta, hogv két
hektárnyi területről hektáronként
225 mázsa kukoricát, a többi földről pedig 175 mázsát gyűjtenek
be hektáronként. A többi kolhozokban is hasonló magasi terméseredményekről érkeznek jelentések a békevállalásokkal kapcsolatban.

A szovjet emberek ezzel
az
egész világ előtt bebizonyították
tékeszeretetüket és együttérzésüket minden néppel. Ismét elősegítették a béke megszilárdításáért, a népek biztonságáért, vívott
harcot. Mindenki jneggyőződhetett arról, hogv a béke hívei nemzetközi frontjának a szovjet nép
hű cs megbízható támasza, továbbra . is élenjár a béke megs~ Fordítósáért vívott küzdelemben az egész világon. A Szovjet-

OLASZORSZÁGBAN
augusztus l-ig 14,631.523 aláírást
gyűjtöttek a stockholmi felhívásra, annak ellenére, hogy a belügyminiszter parancsára sok helyen
betiltották az aláírások gyűjtését és az állami tisztviselőket elbocsátják állásukból, ha nem
szállnak szembe a békefelhívások
terjesztésével.

unió dolgozói, amikor aláírták a
stockholmi
f e l h í v á s t ; kötelfezték

magukat, hogv
több crmelé3sel,
a munkák határidő előtti teljesí-

ANGLIA.
Skócia legfontosabb iparvidéké
nek dolgozói a békevédelmi mozgalom irányítására állandó
bi
zo tságot választottak, hogv így
juttassák kifejezésre békekiván
ságukat.
IZRAELBEN
az ország felnőtt lakosságának
eddig majdnem 40 százaléka írta
alá a békefelhívást.
AZ I N D O N É Z I A I
békebizottság tiltakozik az amerikai repülőgépeknek a békés ko
reai lakosság ellen in.ézett ban
dita-támadásai miatt. A szumátrai szakszervezetek
követelték,
hogy Indonézia kormánya alkalmazzon gazdasági megkötéseket
az amerikai agresszorok ellen.
AMERIKA
Augusztus 2-án a betiltás ellenére 15.000 főnyi tömeg
gyűlt
össze a szakszervezeti békevédelmi konferencia newyorki bizottsága által összehívott ülésre. A
tüntetők még akkor is folytatták
a jelszavak kiáltását: „Békét akarunk!". „Tiltsátok 4 az atombombát!", amikor a
lovasrendőrök
gumibotokkal ütlegelték őket.

ítélet a győri
bércsaló
jobboldali
szociáldemokraták
ügyébea
Olajos régi jobboldali szociáldemokrata vezető, a Horthy-íasizmus rendőrspiclije. Az öt megillető 160—170 forint fizetés helyett hetenként 600—700 forin. ot
vett fel. Ezáltal 11.570 forinttal
károsítot a meg a dolgozókat, és

Csütörtökön délután tárgyatta
a győri megyei bíróság a győri
Vagongyár párthelyiségében Olajos István, Knausz József és Tóth
Ferenc jobboldali szociáldemokraták bér- és táppénzcsalási bűnü gyé .

A magyar parasztküldöttség csoportja
Frunzéban és Ogyesszában
portja szerdán egész nap a Liszenko nevét viselő nemesítés! és
örökléstani intézet munkáját tanulmányozta. A vendégek érdeklődéssel szemlélték a bemutatott
szárazság-, űrő és magas terméshozamú őszi és tavaszi búza. rozs.
árpa, gyapot, tengeri stb. fajtákat. Megtekintették a laboratóriumokat. Csütör ökön a csoport
tagjai Ogyessra városát tekintették meg.

A magyar
parasz'küldöttség
tagjainak egy csoportja megtelrntette ^ sztálini kerület
Kari
Marx nevét viselő kolhozát.
A
vendégek megismerkedtek a kolhoz sokoldalúan fejlett gazdaságával, megszemlél. ék a kolhoz
ménesét és az arató géppel folyó
aretást ós cséplést.
Ogyess'ai jelentés szerint
a
magyar parasztküldöttség tagjai,
nak Ogyesszában tartozkedó cso-

„Követeljétek a kormánytól az amerikai csapatok
visszavonását Koreából"
fogyásba

esett amerikai

tisztek

A M. Boysen kapitány és R. E.
Gurberlson főhadnagy, az amerikai intervenciós hadsereg két foglyul ejtett tisztje rádióüzenethen
hírfa fel az USA népét, követelje a fegyveres erők visszavonását
Korcából.
Háromszázharminchét
társammal együtt estem fogságba
Koreában — mondotta Boysen
— a koreaiak igazán jól liánnak velünk. Minden szükségest
nierrdnak amennyire csak lehetséges. Igazán szerencsések
vagyunk, hogv még élünk és
nem haltunk meg a harcmezőn.
Azt hittük, horv a dólkorea'mk
szeretik az amerikaiakat. Ami.
kor azonban idekerültünk, meg.
tudtuk hogv a délkoreai kormánv valójában csak bábkormány. Az igazság az hogv a
dél korraiali n agv többsége egye.
rülr.i kíván az északkorcaiakU»l. A koreai háború polgárháború ós r-z amerikaiaknak
nem volna szabad beavatkozni
A koreai háború hasonlít a
mi egykori polgárháborúnkhoz.
A mi polgárháborúnk
során
azért
küzdöttünk
hogv az
I ' 3 ' V f egyesítsük. Ez a háborít Korea r gyesi 'éréért f o l i k .
\mcr':kr.i csapatokat küld
Koreába repülőgépekkel és
jókkal együtt. Felesleges c *te v3 c yorm sxtítiJt vittek véghez. Éypev ,-*ér fe'hirf
V jn-

rádiónyilatkozata

neteket. értsétek meg, hogv az
USA helytelenül j á r t el. Követeljétek vezetőitektől az amerikai csapatok kivonását Koreából.
Culbertson főhadnagy az amerikai kormányhoz intézte szavait:
Az amerikai beavatkozás e
polgárháborúba — mondta —
súlyos tévedés volt A beavatkozás nem tudja megállítani a
koreai néphadsereget. Miért ?
Mert a néphadsereg eltökélt
szándéka az ország felszabadítása és mert a lakosság túl.
nyomó többsége támogatja a
néphadsereget. A koreai kormány, nem támadja az Egyesült Államokat. Nincs ok arra.
hogv az USA csapatokat
és
repülőgépeket küldjön Koreába. A koreai nép elítéli az amerikai kormánvt beavatkozása
miatt, mindazonáltal velünk,
hadifoglyokkal jól bánnak. Az
ellá'ás jó. Egv foglvot
sem
bántalmaznak. Egv alkalommal
minden sebesültet » helyi kórháza szállítottak. Magam is or.
vosi ellátásban részesültem.
Az amerikai tisztek ezután elmond ák. a délkoreaiak örömmel
üdvözölték a felszabadítókat és
ajorsan fegyvert fogtak,
hogy
mielőbb
felszab?, "ttsák
e?é3z
Koreát. A nép örül. hogv megszabadul Li-Tzin-Mar. igájától,

népgazdaságunkat. 14 héten keresztül olyan táppénzt vett fel az
OTI-tól, amely nem illebie meg.
A dolgozók szociális szükségletének biztosítására szánt alapot ezzel a cselekedetével 4841 forinttal károsította.
Olajos az egész tárgyalás alatt
tagadta bűnösségét, de amikor a
tanuk szemébe mondták az igazságot, kénytelen volt meghajolni
a terhelő bizonyítékok előtt.
Bebizonyosodott az is, hogv
Olajos árulta el Horthyéknak
1942-ben a Vagongyár fasiszta háborút segíiő termelésével kapcsolatban tervezett
szabotázst és őmiatta ítéltek
halálra egv becsületes dolgozót.
A másodrendű vádlott. Knausz
József, a Vagongyár fasiszta katonai parancsnokának volt a besúgója. Ezért már egyíziben kényszermunkára ítélték és csak Rajk
László közbenjárására engedték
szabadon, Knausz 25 olyan munkabérjegyet számolt el. amelyet
nem készített el. Csoportvezetőinek aláírását, hamisította a bérjegyeken. Munkatársától, Stipics
Tivadartól két olyan bérjegyet
lopott el, amelynek munkáját Stipics végezte el. De ezenfelül úgy
is becsapta munkatársát,
hogy
hosszú i<jőn keresztül tanulónak
tüntette fel és így a bérezés
szempontjából hátrányba hozta a
már hat éve segédként dolgozó
Stipics Tivadart.
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Törvényerejű rendelet a helyi fanácsok
fagiai választásáról
A minisztertanács
tudomásai
vette Marosán
György
és előterjesztést
tett az Elnöki
Tanácsnak
Kiss Árpád
Ipari
miniszterré
való
megválasztására
A minisztertanács Dobi István el.
nökletével pénteken délelőtt
ülést
tartott.
A minisztertanács tudomásul vette, hogy Marosán György
könnyűipari miniszter lemondott és elhatározta, hogy felmentésére, valamint
Kiss Árpádnak könnyűipari miniszterré való megválasztására, továbbá
Taus? Jánosnak belkereskedelmi mi.
nisrtériumi államtitkárrá való kinevezésére javaslatot terjeszt elő
a
Népköztársaság Elnöki Tanácsához.
Az

igazságügyminiszter

Kiss Árpád

lemondását
könnyűé

jesztésére
a
minisztertanács törvényerejű rendelettervezetet
fogadott el a helyi tanácsok
tagjainak
választásáról.
A
minisztertanács
hozzájárult,
hogy a külügyminiszter a magyar,
argentin
kereskedelmi
szerződés
megerősítése végett a Népköztársaság Elnöki Tanácsához előterjesztést tegyen.

A népművelést miniszter
előterjesztésére a minisztertanács „Munkácsi M i h á l y " képzőművészeti
díj
előter- létesítését határozta el.

könnyűipari
a hivatali

miniszter
esküt

letette

családból. Atyja jelenleg is vas*
esztergályos a Ganz-vagongyárban.
Kiss Árpádot 1944-ben
szociáldemokrata működése m i a t t
büntető
századdal a frontra küldték. A két
m u n k á s p á r t egyesüléséig a szociáldemokrata pártbizottságnak volt a
tagja. Foglalkozása tervező techni•
4
Kiss Árpád, az új könnyűipari mi- kus. Megkapta a „Kiváló munkás'
niszter 1918-ban született munkás- kitüntetést.

A Népköztársaság
Elnöki Tanácsa augusztus 4-én tartott ülésén
Kiss Árpádot egyhangú határozatt a l könnyűipari miniszterré
megválasztotta. Az ú j miniszter Rónai
Sándor,
a Népköztársaság Elnöki
Tanácsa elnöke kezébe a h i v a t a l i
esküt letette.

A koreai néphadsereg csapatai térképei
zsákmányoltak, amely leleplezi az Északkorea
elleni amerikai támadás előkészületeit
A koreai néphadsereg
csapatai
zsákmányul ejtettek egy térképet,
a m e l y az amerikai agresszió döntő
bizonyítéka. Ez a térkép az ÉszakKorea elleni t á m a d á s n a k a legapróbb részletekig kidolgozod és LiSzin-Man amerikai tanácsadói által
jóváhagyott terve. Szembeötlő, hogy
a térképen Korea minden városának. lakóhélyének, folyójának nevét angol nyelven tüntették fel. A
térképen lévő vastag fekete nyi'ak
pedig m i n d teszak felé mutatnak.
A

t á m a d á s t pontosan

úgy

tották végre, ahogyan azt a térkép szerint tervezték. A népi demokratikus
köztársaság
védelmi
csapatai azonban hősiesen visszaverték az ellenséges támadást. A
dálkoreai csapatok visszaözönlöttek
Észaik-Korea felháborodott
népétől üldözve, amely egy emberként
kelt a haza védelmére.
Ez a térkép is meggyőzően bizo»
n y ű j a . hogy Észiákkorea elleni támadást az amerikai agresszorok m á i
jóval előre kigondolták és megszerhaj- vezték.

Szancsiu elfoglalását
jelenti
a koreai néphadsereg főparancsnoksága
A Koreai
Népi
Demokratikus
Köztársaság népi hadseregének
főparancsnoksága közli augusztus 4 én
reggel:
A
néphadsereg
egységei
valamennyi fronton csapásokait mérnek
az ellenségre, folytatják előnyomulásukat dé] felé. A Szancsiu (Sziosziu) felé nyomuló egységek augusz.
tus 2 án felszabadították ezt a várost, az ellenség védelmének fontos
pontját, A Szancsiuért vívott har-

cokban a néphadsereg emberben és
anyagban nagy veszteséget okozott
az ellenségnek. A keleti partvidé.
ken a néphadsereg egységei folytat,
ják heves harcaikat az amerikai és
Li-Szi Man-féle csapatok ellen.
A
partizánok támogatják a néphadsereg előnyomulását és Hecsju ( K a i .
sziu), Ulszan
(Urruszan),
Pü»e«ii
(Fuzan), Taegu (Taikiu),
valamint
több más város körzetében fokozzák
tevékenységüket.

A vietnámi néphadsereg Hanoitól
északra 500 foglyot ejtett

A vietnámi néphadsereg és 4
vietnámi partizánok
megtámadtak egy ellenséges alakulatot,
amely a Hanoitól északra fekvő
Dong-Lo faluban fosztogatott. A
száz
Knausz tagadni próbált, de támadás eredményeképpen
amikor Stipics szemébe mondta, francia és
Kuomintang-katona
hogy őt is bíztatta bércsalásra, cl
kellett ismerni az igazságot.
Tóth Ferenc a beírónaplón a
csoportban dolgozó hét munkás
helyett 15 munkást jelentet: be
hogy ezáltal magának több cso.
portvezetői százalékot biztost son.
A z aucheli bánya 7-es száTóth ugyanúgy, mint a többi m ú tárnájának dolgozói m á r
bércsaló, tagadta bűnösségét, de 8 napja sztrájkolnak a tárnáa tanuk vallomása beigazol a.
nak a Schuman-terv keretében
hogy valóban csaló.
tervezett bezárása
éljen. A
Olajos; Istvánt a megyei bíróbánya mélyéről a sztrájkolok
ság kétrendbeli csalás bűntetüzenetet küldtek a környék
tében mondotta ki bűnösnek
és ezért hatévi börtönbüntebányászaihoz és ebben hangtősre és tízévi politikai jogsúlyozzák, hogy harci szellevesztésre ítélte.
mük
töretlen.
Egyben
óva
Knausz Józsefet folytatólagosan
elkövetett kétrendbeli csalás, egy- intik bányásztársaikat a szarendbeli lopás, 12 rendbeli okirat- kadárok mesterkedéseitő], akik
h ami sí ás bűntettéért mondotta szeretnék a
mozgalmat
leki bűnösnek és e'ért négyévi és szerelni.
hathónapi börtönbüntetésre, vaCsütörtökön — mint ismelamint tízévi politikai .jogvesz- retes — a környék valamennyi
tésre ítélte. Tó h Ferencet .ügy- polgármestere
adminisztratív
rendibe! i folytatólagosan elköve- sztrájkba lépett és a keresketett csalás bűntettért egyévi és dők délután kétórányi
időre
négyhónapi börtönre, valamint öt- szolidaritástüntetésként
bezárév' politikai jogvesztésre Félte.
ták üzletüket.
A
sztrájkoló

életét vesztette és körülbelül ötszáz fogságba esett.
A vesztett csata után a francia gyarmatosítók bosszúból repülőgépről géppuskáz ák és bom.
bázták Dong-Lot és a környező
falvakat.

Az aucheli 7. számú tárna dolgozói
töretlen erővel folytatják sztrájkjukat
bányászokat a parasztok élelmezik.

Ne kötözzük dróttal
a rostkendert
Megyénk területén több helyen előfordult, hogy a learatott
rostkendert dróttal kötözték át.
Ez az eljárás helytelen, mert ha
a drót a feldolgozó gyár gépeibe
kerül, ott
tűzveszélyt idézhet
elő és ezenkívül a gépek nagyfokú megrongálását is eredményezi. A levágásra és a szállításra kerülő kenderkévéket C3ak
kenderszállal, vagy pedig
zsineggel szabad
összekötni.
A
dróttal való kötözés nemzetgazdaságunk szempontjából
óriási
károkat okozhat.
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DÉLUTÁN

DOLGOZÓK
A
Gazdag

DIVATBEMUTATÓJA

«

SZÉCHENYI-TÉREN

kullurmiisor
üzemi

Ma délután nem mindennapi
élményben lesz részük a szegedi
dolgozóknak. A
„Dolgozók
div a t b e m u t a t ó j a " számos kellemes
meglepetést tartogat a dolgozók
számára. Egyrészt tanúi lehetnek a szegedi dolgozók
egyre
emelkedő életszinvonalunk eredményeinek a ruházkodás területén is. másrészt számtalan szórakozási lehetőség
közül
választhat mindenki.

, ,

budapesti-

kulturcsoporlok

és szegedi

művészek,

közreműködésével

arról is, hogy különböző étel-és
italpavillonok álljanak a dolgozók rendelkezésére.
Délután négy ó r á t ó l kezdve a
Rendőrzenekar és Vasutaszeinekar szórakoztatja a dolgozókat.
A vidám esten fellép Bilicsi Tivadar. Darvas Ibolya,
Fellegi
Tamás, Greguss Z o l t á n , Lantos
Olivér, L ó r á n t György budapesti művészek, a
Szegedd Aliami
Nemzeti Szinház művészei közül
pedig Koós Olga, R a j z János és
Süli Manyi. A
D I S z száztagú
énekkara
változatos
énfkszámokkal, a Szegedi Kender és a
K ö z a l k a l m a z o t t a k Központi Kulturcsoportja pedig

A divatbemutatón
több m i n t
száz ruhát m u t a t be a divatközpont, férfi . női- és gyermekruhákat egyaránt. A divat, a j ó
és szép öltözködés m a m á r minden dolgozó számára
lehetővé
vált, hiszen Ízléses, jóminőségü
népi táncokkal
ruhákat vásárolhatnak a dolgozók olcsó árakon.
szórakoztatja a dolgozókat.
A divatbemutatót és a kultúrA divatbemutató r i t k a
m ű s o r t is ugy
szervezik meg,
művészi élményt
hogy azokat kényelmesen
mega
dolgozók,
'a
is jelent a
dolgozók számára, tekinthessék
lehetővé te„Szeged vidám estjén"
számos hangszórók pedig
a Széchenyi-tér minbudapesti és szegedi művész lép szik, hogy
lefel, de gazdag k u l t ú r m ű s o r t m u " den egyes pontján hallható
t a t n a k be a szegedi üzemek kul- gyen a műsor. Rossz idő esetén
termeiturcsoportjai is. A z ünnepi al- a H u n g á r i a és a H á g i
kalomra gyönyörűen feldiszitik a ben t a r t j á k meg a műsort.
A „Dolgozók
divatbemutatóSzéchenyi-teret s gondoskodnak

j á t " reggelig t a r t ó utcabál követi, amelynek zeneszámait
a
H u n g á r i a nyolctagú
együttese
szolgáltatja. A budapesti és szegedi művészek az utcabál
alatt
is, a tér különböző helyein műsorszámokkal szórakoztatják
a
dolgozókat.
A „Dolgozók divatbemutatój a " vasárnap reggel folytatódik.
Vasárnap
textil- és

ruhakióllitást

rendeznek a következő
üzletekben: Minőségi
Textilbolt, Férfi
Ruhabolt,
Butortextil.
Választékból,
Delka
(Lenin-utca)
Haas F ü l ö p és F i a i . Szövet- és
Bélésáru Bolt, N ő i R u h á k Boltj a (Szécheny-tér).
V a s á r n a p délután olcsó helyárakkal tekinthetik meg a dolgozóik az ujszegedi SzSzMTE-pá
lyán a negyed
ötkor
kezdődő
Budapest Postás
(SzAC)—Sze
gedi S z M T E idénynyitó labdarugó mérkőzést, amelyet
előmérközés előz meg, A mérkőzés szüneteiben m u t a t j á k be azokat
a
ruhákat, amelyekre
a szegedi
dolgozók a
legtöbb szavazatot
a d t á k le.
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dolgozói előtt Krizsán Ferenc vállalatvezető elvtárs tartotta meg beszámolóját. Ismertette a második
negyedében elért eredményeket. Kifejtette, hogy a második negyedévi
tervet a dolgozók 105.8 százalékban
teljesítették. A selejtcsőkkentés te.
rén a fonó. és szövő üzemrész js
50—50 százalékos eredményi ért el.
Krizsán elvtárs elmondotta, hogy az
üzemben 170 egyéni és 30 brigád
hosszúlejáratú versenyszerződést kötöttek meg. Az üzem
valamennyi
dolgozója megértette és szükségesnek tartja a régi, elavult
normák
rendezését és újult erővel indulnak
harcba az új normák megdöntéséért.
A beszámoló után a dolgozók hoz.
Zászólásaikban örömmel tették meg
felajánlásaikat a koreai műszakra.
Héjjá János
elvtárs
felajánlotta,
hogy termelékenységét a koreai mű.
szak idején 107 százalékra
emeli.
Petrina Györgyné a varroda dolgo.
zóinak nevében megígérte, hogy teljesítményüket három
százalékkal
emelik. Ocskó Antalné szövőnő eddig elért eredményét 105, Kaukál
Károlyné 110, Bihari Istvánné, Gulyás Mihályné, Ökrös Istvánné 105
százalékra emeli a koreai műs:akban. Rózsi István az összes művezetők nevében
felajánlotta,
hogy
minimumra csökkenti az álló órákat. Csamangó Jánosné a szövőnők
nevében vállalta, hogy a koreai műszak idejére a hulladéknál 20 százalék csökkentést érnek el.
Hódi Mihály
esztergályos versenyre hivía ki a két műhelyt és
megígérte, hogy teljesen selejtmen.
tesen dolgozik. Móra Györgyné fonónő a fonó üzemrész nevében versenyre hívta ki a szövőnőkel. a mít
a szövő üzemrész dolgozói nagy lelkesedéssel fogadtak el. Sorra tették
meg felajánlásaikat nemcsak ők, de
a többi dolgozók, művezetők és műs:aki értelmiségiek is. Ezze] js kifejezik szeretetüket és ragaszkodá-

sukat a szovjet nép, Sztálin elvtárs,
a Párt és Rákosi elvtárs iránt.

A Szegedi

Bőrgyár

NV-ben

(Orion) Nagy Géza elvtárs, vállalatvezető ismertette az első félévben
elért eredményeket és megállapította, hogy az 1949-es első félévvel
szemben a dolgozók az 1950 első
félévében száz százalékos emelkedést értek el a termelésben. A vállalatvezetői beszámolóhoz közel 30an szóltak hozzá és felszólalásaikban valamennyien
helyeselték
a
normarendezés?.
A koreai nép szabadságharcának
támogatására Tóth Ferenc 5, Sándor Ferenc 5. Kukovetz József 2,
Vajda Sándor 5, Bokor Péter, Hajós
János szintén öt százalékot ajánlott
fel. Berkes Lajos átképzős a meszes műhelyben vállalta, hogy a koreai műszak alatt napi 12 darab bőr
helyeit 14-et húsol le, amely 16 százalékos felajánlásnak felel meg. Az
iizem többi dolgozói is hasonló felajánlással
juttatták
kifejezésre,
mennyire együttéreznek a hős koreai néppel, Bmely függetlenségéért,
szabadságáért kiizd az iipperialista
támadókkal szemben,

A Szegedi

Kenderben

osztályonként tartolták meg a termelési értekezleteket.
Valamennyi
osztályon örömmel fogadták a normarendezést, mert tudják, hogy az
életszínvonaluk emelkedését, ötéves
tervünk sikeres végrehajtását segíti
elő. Az előadók valamennyi üzemrészben beszéltek a koreai nép hősi
harcáról s a dolgozók együttérzésük jegyében letlék meg értékes felajánlásaikat.
Tóth Erzsébet kártoló, aki auguszlus 3-én befejezle 1959. évi tervét, felajánlotta, hogy
december
31-ig befejezi az 1951. év első félévének ráeső részéi. Ezután sorra
tették meg a dolgozók felajánlásaikat. Nacsa Mihályné és Volenszki
Imréné öl százalék löbbtermelést
ajánlott fel. Koszorús István 30,
Tóth Ií. Sándor 20. Erdélyi Károlyné 5, Hegyközi József 25. Molnár
György ifjúmunkás
10. Papdi V.
Sándor 10. Zöldi József tíz százalék felajánlást tett a koreai műszak
idejére. Széli 11. Jánosné. Király
M. Józsefné felajánlotta, hogy december 31-ig a jövő év első negyedévi tervét teljesíti. Halik Jánosné

A szegedi és szegedkörnyéki dolgozók régi vágva teljesült nemrégiben. Megépítették
a villamosvonalat a Marx-térre s a szegedkörnyéki dolgozóknak nem kell gyalogolniok, ha a piacra el
akarnak
jutni. Pár hónap múlva valólággá
válik a másik régóta húzódó kérdés is.
Megépül a villamoshálózat Szeged és Dorozsma küzlitt.
Igen sok dorozsmai munkás dolgozik Szegeden akiknek
igen nagy
fáradtságot jelent az, hogy esőben,
sárban egyaránt Dorozsmáról
kell
bejárni Szegedre, sok időt el kell
tölteniük ezzel munka előtt és munka után is.
A dorozsmai
dolgozóknak
régi
kívánsága ez a villamosvonal.
A
mult
rendszerben
számtalanszor
megigérték, hogy megépítik ezt a
vonalat, de sohasem válVotlák be
ezt az Ígéretüket. A tőkés igazgatók kiszámolták, hogy ..nem kifizető' megépíteni a vonalat és
a
munkások hiába men'iek fűhöz-fához. Kimondották a végső szót: a
profitérdek nem engedi!
Népi demokratikus
kormányzatunkal egész más érdekek vezetik,
mint a mult rendszer
kormányzatát. Alkotmányunk leszögezi: legfőbb érték az ember. Ebhez hiven
korm.ánvzatunk
mindent megtesz,
hogy enek a legfőbb értéknek az
életét minél szebbé, minél kényelmesebbé tegye. Ezért épül most cz
a vonal.
Az épttési munkálatok már megindultak. sőt már jelentős eredményekről is számolhatunk be.
Megépült a dorozsmai szakaszból körülbelül két és fél kilóméter hosszúságú vonal, egészen
a dorozsmai állomásig.
Ez a vonal már olyan állapotban
van, hogy az építési anyagokat a

lefektetett síneken villamos viszi ki
a helyszínre. Még körülbelül négy
és fél kilóméter hosszúságú vonal
megépítése szükséges, hogy a villamos bejárhasson a dorozsmai piactérre. Ha a sinanyagot akadálytalanul megkapják,
december elejére teljesen
kész
lesz a dorozsmai vonaL
Természetesen ebben az időpontban
lehetnek eltolódások, minden a'itól
függ, hogyan áll anyag az építkezés rendelkezésére.
Pillanatnyilag úgy áll a helyzet,
hogy az előirányzott időre kész lesz
a vonal. Körülbelül 90 ember dolgozik kint a vonalon és bent a műhelyben 10—15 ember végzi a dorozsmai vonallal kapcsolatos
tnűhelymunkála'tokat
'A' villamosvasút
dolgozói igyekeznek minél olcsóbbá
tenni az építkezést, éppen ezért,
amit csak lehet, házilag készftenck
el, az üzem műhelyében.
Az építkezés még fgy is hatalmas beruházást igénvei, körülbelül három és félmillió forintba kerül.
A vonal elkészülte után a villamosjárat mindenben a dolgozók érdekeihez igazodik.
Ugy
állítják'
majd be a járatokat, hogy a munkábaigyekvő dolgozóknak elegendő
kocsi álljon rendelkezésükre s a hazautazást is megerősített járatokkal
bonyolítják le.
A dorozsmai vonalon a tervek
szerint fél óránklnt közlekedik
majd a villamos,
ezt a terve? azonba.n a gyakorlat
kívánalmainak megfelelően szűkflik,
vagy bővítik majd.
A dorozsmai villamosvonal a Kálvária-úti villamosvonal folytatásaként épül és előreláthatólag ennek a
vonalnak
felhasználásával bonyolító
:
ják le rajta a forgalmat.

A NÉPI DEMOKRÁCIÁK ORSZAGAIBOL
vezetek t a g j a i , a volt partizánok és a szlovák hadsereg tagA „ R y d u l t W a " - b á n y á b a n Eu- jai önkéntes m u n k á v a l végzik.
géniusz. L á z á r b r i g á d j a
auguszROMANIA
tus 1-én befejezte ezévi tervét.
A román mérnökök
egyesüleCSEHSZLOVÁKIA
tének brassói tagozata . gyors
Banska Bystrica m e l l e i t a Báfémvágási t a n f o l y a m o t inditott,
nos dombon épitik fel á szlovák
ahol 27 esztergályos sajátíthatnemzeti felkelés emlékmüvét. A z
emlékműhöz vezető
u t épitését j a el a Bortkjevics-féle szovjet
LENGYELORSZÁG

a koreai m ű s z a k r a
A szegedi üzemek
dolgozói
csütörtökön
tartották
meg termelési
értekezletüket
amelyen
kiértékelték
az első félévi tervük
végrehajtását
és elért eredményeiket
Megbeszélték
a normarendesés
szükségességét
és azokban a z üzemekben,
ahol már bevezették
az új normákat,
a válla.
Iclatvezetői
beszámolók
után a dolgozók
hozzászólásaikban
lelkesen beszéliek arról
hogy az új norma valóban
a szocializmus
mielőbbi
felépítését segíti elő- Több üzemben
arról beszéltek
a dolgozpk,
hogy az
új normát
már túl is teljesítették
és az alapbér
emelésével
fizetésük
is emelkedett.
A fermelési
értekezleteken
megemlékeztek
a koreai nép
hős' harcáról,
amely a világ valamennyi
becsületes
dolgozójának
harca
és lelkesen
tették meg munkafelajánlásaikat.
A már előzőleg
felajánlott összegen felül jgy akarják
együttérzésüket
kifejezni
as
imperialis.
Iák elnyomása
és kizsákmányolása
ellen küzdő
k oreai
néppel.

Épül a víllamosvonal Szeged és Dorozsma között

versényce hívta ki Va?a
Rókusnél,
Góldra ' Lászlóné vállalta, hogy a
koreai' műszak alatt két gilfonó gépet kqzel. Ugyanezt vállalta Balogh
Júlia előfonós is. Az üzemben eddig
328 dolgozó tett éftékes felajánlást.

A

Dohánygyárban

Simövics Mihály e'.vtárs, vállalatvezető ismertette a7- első félév
eredményeit és a munkában megmutatkozó hibákat.
Beszámolójában foglalkozott a normarendezéssel és az alapbéremeléssel is. 1
Az előkészítőben Német Istvánné
és Varga Józsefné felajánlotta, hogy
a korefti műszak alatt termelékenységét tiz kilógrammal emeli. Bakacsi Ferencpé és Országh Barnabásné őt ki'ogramot ajánlott
fel.
De az előkészítőben
valamennyi
dolgozó értékes felajánlást tett. A
csutázóbaa Vass Tamásné, Katona
Jenőné, Andrási Lajosné, Szikfer
Andrásné, Szabó Béláné, Engi Sándorné. Szabó I. Mihályné, Katona
Józsefné és Bugyi Mihályné 5 kilogram többtermelést ajánlottak fel.
A csomago'óban Szénási Zottánné
felajánlotta,
hogy
teljesítményét
122-ről 125. Bozóki Jánosné
lltf
százalékról 112 százalékra
emeli
Kókai
Vero. elvtársnő
ifjúmunkás kétszázalékos, Horváth Józsefné és Csonga Gyuláné háromszázalékos felajánlást tettek. A gyárfásban Kész László elvtárs brigádja
felajánlotta, hogy a selejtet téi százalékkal csökkenti.
Gazdag Dezső
brigádja másfél százalékos selejtcsökkentést ajánlott fel. De
az
iízeimrész valamennyi dolgozója értékes felajánlást tett.
A válogatóban Süli Jénosné, Szabó Illésné. Széli Menyhértné négy
kilogramot ajánlott fel a koreaiakmegsegítésére. De értékes felajánlást
tett Gazdag Dezsőné, Szabó Sát>_
dorné, Szalma Mihályné,
Király
Vincéné. Virág Imréné. ifj. Kóbor
Jánosné. Koresnyi Imréné, Terhes
Andrásné, Módlics Lajosné,
Ungi
Mihályné,
Juhász Lajosné,
Vida
Miklósné, Farkas Antalné is. A válogató dolgozóinak több mint
90
százaléka tett értékes
felajánlást
a koreai műszakra.
De nemcsak a fizikai dolgozók,
hanem az adminisztratív dolgozók
is teljes, számmal tettek munkafelájáiüást.
A termelési értekezleteken a dolgozók valamennyien örömmel vették, hogy termelékenységük
az
előző évi termeléssel szemben jc_
lentps százalékkal emelkedett
"és
•megígérték, hogy az ötévés
terv
mielőbbi sikeres végrehajtása.
a
béke
megszilárdítása
érdekében
termelékenységüket még magasabbra emelik.

szakszervezeti

és i f j ú s á g i

szer- gyorsvágási módszert.

Ezer százalékon felül teljesítette
beadási kötelezettségét Horváth Sándor zsombói
dolgozó paraszt
Dolgozó panasztságunknak a tarlóhántás befejezése után most már
minden figye'-me a begyűjtési munkákra terelötött. A jó felvilágosító
munka nyomán községünk valamennyi dolgozó parasztja a géptől
közvetlenül a raktárba szállítja be
a gabonát. A szegvári és a mindszenti dolgozó parasztok versenyfelhívása után még nagyobb lendületet vett a begyűjtés üteme.
A kulákok községünkben is minden módon igyekszenek szabotálni
a begyűjtést. Igy például
Konddsz
Józsefné úgy is megpróbált szabotálni — azon túl, hogy a tarlóhántást is különböző ürügyekkel szabotálta —, hogy előbb lovaival leetette a gabona kalászát, majd a
szalmát befűtötte. De a sz&botálásaival hátráltatni akarta a munká-

kat Dobó János kulák is . Lelepleztük őket.
A kulákság. a klerikális reakció
szabotázskísérleterie méltó választ
ad dolgozó parasztságunk. Horváth
Sándor, Lapistódülői lakos, akinek
bérlettel együtt 2 hold földje van,
10 mázsa 7 kiló gabonát szállított
be. Előirányzatát ezzel 1007 százalékra teljesítette, özv. Márta
Sándorné 2 holdas, ifi. Monostori
Antal 4 holdas martá-dülői dolgozó
parasztok is elsők között teljesítették államukkal szembeni kötelességüket. De a dolgozó középparasztság is felesleges gabonájának utolsó szemig való beadásával felel a
kulákság aljas kísérleteire.
Igy
Zddori
Gusztáv 172, ifj. Varga
József 120 százalékos terménybeádlsi
teljesíésével vágott és vág vissza a
kulákok kísérleteire.
(M. J.)

Nagy széksóson 24 kis- és középparaszt
kérte felvételét a
termelőcsoportba
Területünkön a cséplés géphiány
miatt lassan indult meg, de
most
már nagy lépésekkel haladunk előre
s auguszíus 6 ára be is fejezzük. A
larlóhántást is megkezdtük s a mai
napig a tarlók 90 százalékát már
be js vetették másodnövényekkel.
A
mezőgazdasági
munkákban
Nagyszéksóson nagyon jó példát
mutanak a Micsurin termelöcsoport
dolgozói, akik minden munkát időben végeznek el. E pontos és jó
munkának köszönheti a termelőcsoport. a holdankénti 13 mázsa rozstermést, amely holdanként 3—4 m i .
zsáva) több az egyénileg gazdálkodó
dolgozók termésátlagánál
Az egyénileg dolgozó
parasztok
között nagyon s zép eredményt éri
el Magda Vince 6 holdas kisparaszl
's, aki Játva a termelöcsoport munkáját, igyekezett ugyanabban az

időben elvégezni az egyes munkákat és így az ö terméseredménye is
egész közel jár a termelőcsoporl
eredményéhez.
Nem igyekezett azonban a kiilön.
bözö munkák
elvégzésében Szűcs
Lajos kulák, aki minden munkával
erősen lemarad; és késve, csak a
DÉFOSz löbszöri felszólítására végezte
például a tarlóhánás is.
Dolgozó
parasztságunk
körében
egyre nagyobb az érdeklődés a termelőcsoportok Iránt. Eddig
Nagvszáksóson 24 dolgozó kis- és közép,
paraszt kérfe felvételét a csoportba
Aminl mondják, valamennyien azért akarnak belépni, mert
látják,
hogy sokkal jobb és eredményesebb
munkái lehet végezni a kollektiv,
nagyüzemi termelés állal.

Gárgyán
József
DÉFOSz-elnüi

Vasárnap adják át az élenjáró
községek,
földmiivesszövetkezetek
és a makói járás
dolgozó parasztságának
a
vándorzászlókat
Szegvár és Mindszent dolgozó
p a r a s z t s á g á n a k versenyfelhívása
m i n d e n eddiginél nagyobb lendületet a d o t t dolgozó parasztságunk
n y á r i mezőgazdasági
munkájának, a cséplésnek és a terménybegyűjtésnek. A községek
egym á s u t á n jelentik nap. m i n t nap,
h o g y befejezték a cséplés' és m á r
is teljesítették terménybegyüjtési tervüket. A cséplést
elsőnek
C s o n g r á d megyében N a g y l a k közgép fejezte be július 26-án
V a l a m e n n y i nyári
mezőgazdasági m u n k á t — n cséplést,
a t a r l ó h á n t á s t , a terménvbegytljtést — 100 százalékosan
T ö m ö r k é n y község végezte el
elsőnek.
A j á r á s o k közül a makói
járás
vezet. A terménybegyüjtésben 7b
százaléknál tart. Községei
túln y o m ó részben befejezték a cséplést, de a h á t r a m a r a d ó t - a k is előr e l á t h a t ó l a g szombat délig befejezik 100 százalékosan A
többi
j á r á s o k b a n is kialakult a r a c sor a községek között.

Hiányzott

A szegedi j á r á s b a n Algyő, a
szentesi j á r á s b a n Magyartés
vezet
a most folyó mezőgazdasági munkákban.
A csongrádmegyei Operativ Biz o t t s á g kiértékelte a községek és
j á r á s o k versenyét s odaítélte az
egyes vándorzászlókat.
A cséplési m u n k á k b a n
elért
k i v á l ó teljesítményéért Nagylak község nyerte el az Operativ Bizottság megyei vándorzászlaját.
Vasárnap délelőtt falugyűlés keretében a d j á k á t Nagylak
község dolgozó parasztságának a lelkes m u n k á j á v a l kiérdemelt vándorzászlot. Ezen a napon ellátogatnak N a g y l a k r a
a
környező
községek kis- és középparasz.jai
is. hogy résztvegyenek a nagylakiak örömünnepén. Nagylakon
— m i ó t a m e g h a l l o t t á k a h í r t -ú j u l t erővel kezdtek hozzá a begyűjtésihez, h o g v ezen a téren >s
bebizonyítsák:,
kiérdemelték a
nagy tisztességet, h o g y elnyerjék

as éberség —

GYÚJTOGATTAK A KULÁKOK
Csongrád megye dolgozó parasztsága megértette Mindszent és Szegvár versenykihívásának
jelentőségét. Nap mint nap a® egész megye
•területén újabb cséplőgépek fejezik
be a cséplést és jelentik a földmiivesszövetkezetek a begyűjtés 100,
vagy annak többszázalékos teljesítését.
Dolgozó parasztságunk elért eredményeit nem nézi karbatett kézzel
a* ellenség sem. Minél Jobban <srzi
vereségét, annál nagyobb erővel támad. Csanájpulotán Csókás
János
és Szlkssai
Péter kulákok közösen
csépeltek és a cséplési idő alatt a
traktorra szükséges tflzfogó elhanyagolásával leégettek egy 106—
150 mázsás asztagot, ezenkívül, miAugusztus 7, hétfő.
KOSSUTH RÁDIÓ
11.30: Vonósnégyes. 12.15: A Határőrség zenekara. 13: Szórakoztató zene 18.30: Hangos Újság. 14:
óra 10: Úttörő híradó. 14.20: 'A
házi-együttes játszik. 15: Szórakoztató zene. 15.30: Zenekari
muzsika.
16.40: A Természettudományi
Társulat
előadássorozata.
17.10:
Mienk a jövő. 17.40: Operettegyveleg. 17.50: Orosz nyelvlecke. 18.05:
Dalolj velünkI
18.20: Cigányzene.
19: Hangos
Újság.
20.25: Baráti
népek a békéért. 21: Találkozás az
Elbán. 21.50: Tánczene. 22.30. Magyar muzsika. 23.30: Könnyű dallamok.
PETŐFI RÁDIÓ
7: Baletlzene. 7.20: Beszélő a'tlasz. 7.30: Jő reggelt, gyerekek!
7.45: Könnyű dalok. 8.15: Heti zenés kalendárium.
10.10: Cigányzene. 11.10: Mesejáték. 16: A bolgár
rádió műsorából.
15.40: Arat a
kombájn. 16.10: Hegedű, zongora.
16.30: Színes muzsika.
17.10: A
Társadalmi Szemle legújabb számáról.
17.30: Szimfónikus
zene.
18.10: A tudomány úttörői. 18.40:
A
Néphadsereg
híradója.
19.10:
Zongora. 19.40: Egy falu — egy
nóta. 20: Tánczene. 21: Falurádió.
21.15: Egy célért harcolunk. 22:
Sziv küldi. 22.20: 'A' lengyel rádió
műsora.
Augusztus 8, kedd.
KOSSUTH RÁDIÓ
11.30: Zenekari
művek,
12.15:
Cigányzene. 13: Szimfónikus láncok. 13.30: Hangos Újság.
14.10:
Karének.
16.30: Enek, zongorakísérettel.
16.40: Szovjet
napok —
szovjet emberek. 17.10: Történelmi
dallamok. 17.50: Termelési híradó.
18.05: Ifjú sztahanovisták köre. 19:
Hangos Újság.
19.30: Hanglemez.
2025: Csínom Palkó. 22.21R Magyar nóták. 93: Magyar művészek
muzsikálnak. 23.30: Tánczene.
PETŐFI RÁDIÓ
7; Orosz kórusok. 7.80: J ó reg
elt, gycrekekl 7.45; Tánczene. 8:
enekari muzsika. 9.40: Orosz bnlel'czcnc. 10.10: Zongora, énrk. 10
óra 40: Magyar nólák. 11.10: Meseműsor 15; Népdallal a világ körük
15.40: Gyermekrádió.
16.10:
Hegedű,
zongora.
16.30: Könnyű
muzsika. 17.15: Miről it az Elet

f

kof a bizottság megnézte munká
jykat, megállapította, hogy 35—40
százalékát a szemnek bennehagyták
«. szalmában. A maroslelei
Smidéliusz László m á r nem mert nyíltan
szabotálni, hanem állandó rémhírterjesztést folytatott a csépcltető
gazdáknál, és amellett teljésen elhanyagolta a mentő'-áda berendezését. Ujszcntiván községben
Hegykő
János traktora felgyújtott egy osztagot, ahol 120 mázsa gabonát
emésztett'meg a tűz. A vizsgálat
megállapította, hogy a tüzet nem
egyszerű hanyagság, hanem Síabotá'ás okozta. Ennek a kuláknak a
traktorán sem vo't tűzfogő.
A szabotáló kulákokat a lendőrség letartóztatta.

Öt küldöttünk

levele

Moszkvából

Levelet kaptunk. A boríték gyönyörű,
halványzöld
bélyegén
tisztán kiolvasható a moszkvai postahivatal körbélyegzöje. Üdvözletet,
üzenetet, biztatás? hozott a hatalmas Szovjetunióból.
A magyar parasztküldöttség csongrádmegyei résztvevői írták:

„Kin!
a kárpálaljai
földeken
az desen öltözve mosolyog
felénk.
Lát*
szik
róluk
a
megelégedettség.
aratás
a
vége
felé
közeledik.
A
hor.
n megyei Operativ B i z o t t s á g vánMindenfelé
az útbaeső
falvak
a
dás és a cséplés megindul!
— írják
dorzászlaját.
képét mutatják.
A feözsé.
többek között levelükben. -— Min- fejlödét
A csongrádi j á r á s élenjáró közcsínot
denütt megmutatkozik
as új és régi gekben sok az új, cserepes,
sége Tömörkény. A község doltemplomok
új fesvilág közötti
különbség.
Nem látni épület. Újjáépült
gozói
lerongyolódott
embereket.
Ez a nép, tése és teteje látszik,
ami ékes cáaugusztus 1-iv elvégezték
a
a kárpátaljat
ruszinok,
akiket
a' folata
a magyar
reakció
által
ter.
cséplést és teljesítették
termult imperialista
rendszerében
rágalomnak:
a szovjet
„vaU
a ny-\ j esztett
ménybegyüjtési előirányzatunyira
kizsákmányoltak,
most
renlásüldözésröl."
k a t is E z t táviratilag jelenRohan a parasztküldöttséggel tovább a vonat. A
Kárpátokban
tet'ék R á k o s i elvtársnak és
mindenütt építkezések, hogy eltűnjék a háború vandál pusztítása. A
m e g f o g a d t á k , hogv most
a
lengyel síkságon is folyik az aratás A lengyel nép is tudja; munkájá.
községen belül a r r a is indívaj az emberiség jövőjét, a békét, az emberi haladást szolgálja.
tanak versenyt, hogy ki ad
Ukrajna fekete földjét látva igy írnak itthonmaradt dolgozó tár*
be több gabonát „ C vételi
saikhoz:
jegyre.
úgy hordják
aszta,
JUkrajnában
is javában
folyik az ahogy végeznek,
Lelkes m u n k á j u k é r t
ugyancsak
gokba a gazdag termést és csépelik
aratás.
A
hatalmas
rozsés
búzatábvasárnap a d j á k á t
Tömörkény
kom.
aratógépek
vágják
a rendet. azonnal. Az érettebb táblákban
dolgozó parasztságának a
D É lákban
bájnok
végzik az
aratást-cséplést."
Ma
július
18.-a
van.
Az
aratással
F O S z vándorzászlaját.
Vándorzá«zlót kap m é g vasárVáczi Sándor elvlárs, megyei titkár. Kovács
Pálné és
Nagyistók
nap ünnepélyes keretek között a József Csongrádról, Bíró László Szegvárról, Bimbó
István
Szentesről,
szegedi j á r á s b a n A l g y ő és a szen.
— akik a levelet küld'lék és aláírták — az ukrajnai földeken
szá«
tesi j á r á s b a n Magyartés község.
guldó vonaton bizonyára arra gondolnak; folyik a munka a csongrádMindketten élenjárnak a járásmegyei földeken is. Mióta elindultak, végeztünk az aratással, sok
ban, példát m u t a t n a k a t ö b b i közhelyről a cséplés befejezését ls diadalmasan jelentették. A szegvári és
ség dolgozó parasztjainak.
mindszenti versenykihívás óta fokozott lendülettel szállítják be a gaA
DÉFOSz
csongrádmegyei
bonát dolgozó parasztjaink a nép raktárába. A Szovjetunióban fellotitkárságának
megyei
vándorbogózott gépkocsikaravánok húznak el az országutak mentén. Örömzászlaját a j á r á s o k é l e n j á r ó j a : a
napok ezek a szovjet kolhozparaszt részére. A békére vágyó emberek
makói j á r á s nyerte el eddigi m u n .
nyugalmát védik kötelességük teljesítésével. Követni
kell a példát
kájával. E z t a zászlót is vasárCsongrád megye dolgozó parasztságának ls, amely kötelezettséget válnap a d j á k á t ünnepélyes keretek
lalt a versenykihívás elfogadásával. Méltóvá kell válnia
küldötteihez
között Makón, elismerésül a maminden szem felesleges gabonája beadásával, hogy büszkén
jelentsék
itói j á r á s dolgozó p a r a s z t s á g á n a k
hazaérkezésükkor: mig ti tapasztalatokat gyűjtöttetek a világ élenjáró
eddigi m u n k á j á é r t .
mezőgazdaságában — mi kötelességünket teljesitettükl
A vonat tovább haladt;
Csongrád megye négy járásának
földművesszövetkeze', ei
is
versenyben g y ű j t i k a g a b o n á t . A
SzövOSz, a Terményforgalmi N V
és a csongrádmegyei Növénytermeltető Nemzeti V á l l a l a t dolgozói egy megyei és négy j á r á s i
vándorzászlót a d o m á n y o z t a k
a
megye legjobb és a j á r á s o k élenjáró
földművesszövetkezeteinek.
Ezeket a vándorzászlókat is vas á r n a p a d j á k át a földművesszövetkezeteknek. A megyei vándorzászlót a klárafalvi, a j á r á s i vándorzászlókat pedig az algyői, a
magyartési. óföldeáki és a felgyői földművesszövetkezetek kapj á k a terménybegyüjtésben elért
ló eredménvükért.

„Ahogy
a gabona lekerül,
azonnal
traktorok
jelennek
meg
tárcsával,
megporhanyitják
a gabonatarlót
majd
középmélyszántás
következik,
hogy
a jövő vetésre kerülő magoknak
jó
vetőágyat
biztosítsanak.
Igy
harcol,
nak a jobb
terméseredményért.
Délután
Kievbe
érkeztünk,
ahonnan tovább indulunk
Moszkva
feléErre még nyers a gabona, nem lehet
aratni. A tájék gyönyörű.
A rét üde,
a legelők
dúsak
hatalmas
tehén-

csordák
legelésznek
rajta. A
kolhot
tulajdonai.
Hatalmas
cukorrépatáb*
Iák mellett
haladunk
el. Jól
ápol.
tak. Minden
talpalatnyi
föld
szépen
bemunkált.
A vasút melletti fcís szalagocskák
épp úgy, mint a
kolhozok
hatalmas
táblái.
Ez a nép tudja, miért
dolgozik.
Boldogan
— biztonságban.
Minden*
kinek
biztosítják
a
munkalehetőség
tiet és e zen keresztül
az emberi éle.
telr

Ezt írják levelükben a Szovjetunióból küldötteink. És igérik: *
tanulmányút gyakorlati részéről ls beszámolnak. Mi is Ígérjük nekik;
a szovjet parasztok példája nyomán fokozzuk
gabonabegyüjiési
mun.
kánkat, mert vállalt kötelezettségünknek a vállalt időpontig maradék*
talanul eleget teszünk.

HETI R Á D I Ó M Ű S O R
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énekkari muzsika. 16: Vidám napok
Csillebércen.
16.40: Szovjet napok
— szovjet emberek. 16.50: Szimfonikus láncok.
17.10: Liszt-művek
17.50: Termelési hiradó. 18.05: Falurádió. 19: Hangos Újság.
19,30:
Hegedű. 20.25: Vidám zenés hétvéKOSSÜTH-RADIÓ
i.+J
PETÖFI-RADIÓ
ge. 21.30: Tánczene. 22.30: Helyszini közvelités a Labdarugók Béke6.30 MHK-negyedóra.
12.00 Déli haragszó, hirek.
500 FTan*Ietne;ek.
kupájának döntőjéről. 22.50: Táno
6.45 Termelési lapszemle.
6.20 Lapszemle.
éjfélig.
14.00 Hirek.
6.65 Hanglemezek.
6.30 Hanglemezek.
PETŐFI RÁDIÓ
6.46 Müsorsárás.
14.16 Hirek szerbül.
6.00 Falurádió.
7: Mozgalmi dalok. 4.45: SzóraI.000 Hirek.
16.00 Rádtóiskolo.
3.30 Hanglemezek.
koztató zene. 8: Orosz zenekari műII.30 Műsorzárás.
1.700 Hirek.
7.00 Hirek.
vek. Ö: Vasutas Zenekar. 9.45: Gö16.00 Rádióiskola.
7.20 Hanglemezek.
18.40 Hirek németül.
rög gyermekek műsora. 10.10: Ope18.30 Hirek szerbüL
7.55 Műsorismertetés.
rarészletck. 11: Vonósnégyes. 15:
21.00 Mi újság a sportvilágban!
20.00 Hirek. Hangos Újság.
7.46 Hanglemezek.
Tarka muzsika. 15.45: Indulók. 16:
21.45 Hirek srlovénüL
22.00 Hirek.
8.00 Lapszemle.
Mi a formalizmus a tánczenébcn?
23.00 Hirek szerbüL
24.00 Hirek.
, , i8.30 Műsorzárás.
16.40: Szív küldi. 17.10: Tanuljunk
23.45 Hirek szlovénül.
0.10 Műsorzárás.
énekszóra oroszull
17.30: Magyar
/• * 11' ^ • i ^ — i
népi muzsika. 18.05: Rádiózenekar.
és Tudomány. 17.45: Dolgozóknak előadása. 18.55: Szórakozható zene.
Augusztus 11, péntek.
18.40: Óperelt-kettösök. 19.20: Szin.
zenéről. 18.15: Orosz népdalok. 18 19.40: Egy falu — egy nóta. 20:
házi közvelités 22: Gordonka. 22.20
KOSSUTH RÁDIÓ
óra 40: Operaketlősök.
19: Tánc- Szív kiildi. 20.30: ötéves tervünk
11.30: Zongora. 12.15: A Pénz- Sziv küldi.
zene. 19.40: Egy falu — egy nóta. termelési kérdései. 20.50: Keringők.
20:
Cigányzene.
20.45:
Előadás. 21: Falurádió. 21.15: Ifjúsági csép- ügyőri zenekar. 13: OperettrészleAugusztus 13, vasárnap,
91: Szép esti muzsika. 22.20: Mi l ő b r i g á ^ 22: Vihar a Carmen körül. tcli. 13.30: Hangos Újság. 14.10: ÚtKOSSUTH RÁDIÓ
törő hiradó.
14.20: Ladányi Ilona
történik
a világgazdaságban?
22
7: Színes muzsika. 8.30: Szív kiilénekel. 16.40: Ének, zongora. 17.10:
Augusztus 10, csütörtök.
ór» 35: Szív küldi szívnek.
Dolgozók zenéről. 17.40: Előadás. di. 9: Vidám zenés kalandozás. 10:
KOSSUTH RÁDIÓ
Augusztus 9, szerda.
18: Szerkeszd Te is műsorunkat I Egy falu — egy nóta. 10:45: Kül18.30: Az ujjongás dala. 19: Hangos ügyi negyedóra. H l Folytatásos re11.30:
Liszt
műveiből.
12.15:
A
KOSSUTH RÁDIÓ
gény. 11.25: Zenés vasárnap délelőd.
Szegedi MÁV Szakszervezeti Ének- Újság. 19.30: Harmónikaszólök. 20
11.30: Gyarmckzene. 11.50: Szim- kar énekel. 13: Szórakozta'ió zene. óra 25: Tánczene. 21: Rádiózene- 13: Zenés posta. 13.30: Hangos Új15.30:
fónikus köHeményrészle't. 12.15: A 13.30: Hangos Újság.
22.20: Rádiódráma.
23.30: ság. 14.15: Tarka muzsika.
14.10: Gyer- kar.
Vasutas Zenekar. 13: Vidám zene. mekrádió. 14.45: Szomszédaink, ba- Tánczene.
Cigányzene. 16.40: Tanács.
17.10:
13.30: Hangos Újság. 14.10: Ultörő rátaink. 15.30: Női szemmel. 16.40:
Dalok, indulók és táncok. 17.40:
híradó. 14.20: Zongora. 14.45: Az Szovjet napok — szovjet emberek.
Kincses Kalendárium. 19: Magyar
PETŐFI RÁDIÓ
ifjúság hangja. 15.30: Karének 16 17.10: Kórusok. 17.35: Ki lehet a
7: Keringők. 7.20: Tíz perc tudo- művészek muzsikálnak. 20.25: Táncóra 40; Az amerikai nép nem akar tanács tagja? 17.50: Termelési hír- mány. 7.30: Jó reggelt, gycrekekl zene. 21: ll.mgképck a vasárnap
háborút. 17: Építőipari félóra. 17 adó. 18.05: Színes muzsika. 18.20: 7.45: Szórakoztató zene. 8: Opera- sportjáról. 21.30: Totóhirek.
21.35:
óra 30: Szovjet művészek. 18: Köl- Elbeszélés. 19: Hangos Újság. 19.30: részletek. 9.40: Könnyű dallamok. Tánczene. 22.30: Szimfónikus zene.
csey Ferenc lielvo a magyar iro- Cimbalom
20.25: Zsákbamacska. 11.10: Vidám 'cilinkó. 15: CigányzePETŐFI RÁDIÓ
dalomban. 19: Hangos Újság. 19 21: Népnevelök félórája. 21.30: A ne 15.40: Könnyű dallamok. 16: Ze8: Indulók. 8.30: Falurádió. . 9:
óra 30: Dalolunk a hegyeken. 20 tekintély, 22.30: Magyar művészek nés életrajz 17: Sziv küldi. 17.20: Református vallásos félóra. 9.30:
óra 35: Magyar népi muzsika. 21: muzsikálnak. 23.10: Tánczene.
Péter Gábor cikkéből. 17.35: Öpe- Unitárius istentisztelet. 10.16: Női
Szovjet népek dalai. 2230: Hangrarészlclek.
18: Vegyeskar. 18.40: szemmel. 10.50: Régi cseh muzsika.
képek a Labdarugók BékekupájáAz ifjúság hangja. 19.05: 'A' prágai 11.15: Miska bácsi
PETŐFI RÁDIÓ
lemezesládája.
nak döntőjéről.
22.50: Tánczene.
rádió műsorából, 19.40: Egy falu —
7.15: Szórakoztató muzsika. 7.30: egy hóta. 20: Harmonikazenckar 11.30; 'A' világirodalom nagyjai. 12:
23.35: Szórakoztató zene.
Jó reggeli, gycrekekl 7.45: Táncze- 20.30: Előadás. 21: Falurádió. 21.15 Déli níuzsika. 13: ÜnneW hanglemePETŐFI RADIÖ
ne. 8: Szabadegyházak vallásos fél- Cigányzene. 22: Dalok. 22.16: A zek. 14: Tánczene. 14.30: Igatn van
— nincs igaza 15: Kérdezz _ _ femuzsi- lengyel rádió hallgatóinak.
7: Operaáriák. 7.20: Erő, egész- órája. 8.30: Régi mesterek
lelek! 16.20: Zongora. 15.45: Vasárség. 7.30: J ó
reggel:,
gycrekekl kája. 10.10: Cigányzene. I I : Kerinnapi krónika,
16: Gyerinekszinház.
7.45: Az Oszlpov-cgyUMcs műsorá- gők. 11.10: Meseműsor. 15: CigányAugusztus 12, szombat.
16.40: Sziv küldi. 17: A lélek mérból. 8: Cigányzene.
10.10: Kama- zene. 15.40: Operarészlet. 16.50: TaKOSSUTH RÁDIÓ
nökei. 17.40: Zenekari muzsika. 18
néppel.
17.20:
razene. 10.45: Zongora 11.15: Ma- lálkozás a bolgár
11.30: Gyermekzene. 12.15: Most óra 40: Dalol a mngvar Ifjúság. 19:
gyar nólák 15: Szórakoztató zene. Rákosi Mátvás könyvének ismerte15.40: Szovjet hiradó. 15.65: Ope- tése. 17.35: Szórakozható zene. 18.40: szép lenni katonának. 13: Könnyű Tánczene. 19.30: Vidám zenés rtTánczene. 21: A
rarészlelek. 16.40: Kamarazene. 17 Sziv küldi. 19: Egyéni tanulók koö- dalok. 13.30: Hangos Újság. 14.10: diöjáték. 20.40:
Folkler Intézet
zenekara
30: Hogyan lett az ember óriás. 17 zultációjA 19.20: Veled vagvunk Ko- A Vatikán szerepe az USA fasizálá- Román
óra 50: Tíz perc külpolitika.
18: reai 19.40: Sztálinnal n békéért. 20 sában. 14.30: Verses összeállítás. 15: játszik. 22: Cigányzene. 22.45: HangSzimfónikus láncok. 15.30: Magyar lemezek
Színes muzsika. 18.40: Réti László óra 5: Szévilla: borbély.

Állandó

műsorszámok:

i
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A ruzsajárási
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„Kiss Imre"

tszcs egy év alatt

eléri

eredményei

is

igazolják

Fokozzuk a begyűjtés ütemét

Előnyösebb, kifizetőbb a társas gazdálkodás Szeged
Termelőszövetkezeti csoportjaink jó munkájuk
nyomán
egyre
erősödnek,
fejlődnek.
Sok csoport még gyermekcipőben j á r , mégis olyan hátai
mas
eredményeket
tudnak
felmutatni, amilyeneket egyénileg dolgozó parasztok sohasem tudtak voln a elérni. Ezek
az eredmények
biztosítékai
annak az egészséges fejlődésnek, amelyre termelőszövetkezeti csoportjaink rátértek
és
•zorgalmas, jó
munkájukkai
a
szocialista
mezőgazdaság
l i fejlesztése és megvalósítása
felé törekednek.
Rövid
idő
alatt is számtalan példa bizonyítja. milyen hatalmas eredményeket értek el kollektiven
termelő dolgozó parasztjaink
Lelkesedésük napról-napra nő,
mert látják a közös termelés
előnyeit és eredményeit,
az
egyéni
gazdálkodással szemben.
Kél hét alatt 19 uj
taggal
növekedett
a termelőmxövetkexet

Minden elért eredmény viszszavágás a reakciónak, minden eredmény szétzúzza azokat a reakciós híreszteléseket,
amelyekkel az ellenség a kisés középparasztokat el akarja
idegeníteni
a termelőszövetkezetektől. Hogy a közös termelésnek
milyen
hatalmas
előnye van az egyéni, nadrágszíj-parcellákon
küzdő gazdálkodással szemben, világosan bizonyítják a ruzsajárási
Kiss
Imre
termelőcsoport
eredményei is, amelyeket nem
egészen tiz hónap alatt értek
el. De egyben bizonyítja az!
is. hogy a dolgozó pgrasztság
egyre
inkább
vonzódik
a
csoportos gazdálkodás, a jobb
élet felé.
A
ruzsajárási
Kiss I m r e
csoport 21 taggal indult meg
a múlt év novemberében. Ma
már
több mint
140 tagot,
számlál. Csak a legutóbbi két
hétben 19 kis- és középparasz*
írta alá a belépési nyilatkozatot. Ha megnézzük, minek
köszönhető ez a nagy érdeklődés, ami
a termelőcsoport
iránt megnyilvánul Ruzsajáráson, láthatjuk, hogy ez a
mágnes, arai a dolgozó
parasztokat a nagyüzemi gazdálkodás felé vonzza, a csoport eddig elért eredménye:.
24

kerékpár

Eddig leginkább a csoportok
munkájáról
beszéltünk,
most m á r beszélhetünk a jövedelemről is. M á r
eddig is
szép jövedelemre tettek szert,
amit
bizonyít az is. hogy a
csoport tagjai
közli 1 tavasz
óta 24-en vettek ú j kerékpár*,
ebből 11 női kerékpár. A csoporttagok életszínvonala egyre emelkedik. Bizonyítja ez*
L a j k ó Vencel és családja péld á j a is. ö k m á r
az eddigi
keresetükből
teljesen
felruházkodtak, nemcsak
az apa
és az anya. hanem a gyermekek is. S most még ú j kerékpárra is telik.
Amíg
nem
a
csoportban
dolgoztak, v á j j o n gondolhatta k-e a dolgozó parasztok ar
ra. hogy ú j fogat csináltassanak? Nem — nem volt rá,
pénzük. Most a csoport tagjai
közül harmincan csináltatnak
fogat. Közöttük Bata György

51 éves csoporttag is. A z orvos a helyükbe megy,
még
munkaidőt sem kel] vesztegetni. Vagy nézzük meg Kotogán Andrást. 26 éves fiatalember. M í g nem lépett be a
csoportba, cseléd volt,
vagy
részéből aratott a kulákoknáj,
mégsem telt egy tisztességes
ruhadarabra sem. Most, amióta a
csoportban
dolgozik,
négy
öltözet
ruhát,
cipőt,
alsóruhát és
új
kerékpárt
vásárolt. Igaz, dolgozik is érte
szorgalmasan.
Brigádvezető
s kevés olyan nap van, amikor könyvébe nem tud beírni
másfél munkaegységet.
Háromtxáx

mertét

A
fejadag
mindenkinek
odahaza van m á r a kamrában. az utolsó szemig és az
állammal szembeni kötelezettségüknek is 602 százalékban
tettek eleget. A cscuo rí tagoknak a kiosztott összegeken kívül még 19.274 forintjuk van
a bankban, ped'g a jövedelem
nagyobb százalékát
még ezután kapják meg. Háromszáz
darab sertés hízki az ólakban,
hétről-hétre
gömbölyödnek,
szaporodik a csoport vagyona. A szőlő és téli a l m a igen
szép termést ígér, ennek árából nemcsak a csoport tagjainak
életszínvonalát
lehet
emelni, hanem komoly beruházásokra is telik.
Vlmmxaflxeiik a bevitt
gaxdasági
felmxerelém
értékét

A szép jövedelem lehetővé
tetfe, hogy a csoportba beadott állatokért és gazdasági
felszerelésért j á r ó összeg negyedrészét a csoprpt tagoknak
készpénzben
visszafizessék.
Heten adtak be a csoportba
gazdasági felszerelést, és álla
tokát. Ezeket felbecsülték
és
volt gazdájuk
a
csoporttól
megkapja az érte j á r ó összeget. Kazi Ferenc beadott gazdasági felszerelését 1700 forintra becsülték s ennek
ne
g.vedrészét, 425 forintot
már
kézhez is kapott. A többit a
jövedelemből még három részletben kapja meg. Úgyszintén
Fodor József is 2920' foriut
értékű jószágot és gazdasági
felszerelést adott át a csoportnak. Ö is megkapta m á r az
összeg negyedrészét, de megkapták a többiek is és ezt az
összeget m á r a csoport saját
jövedelméből fizette ki.
Amint
lápjuk,
mindenki
visszakapja a beadott gazdasági felszerelése, vagy jószága
ellenértékét
készpénzben.
A
dolgozó parasztok
személyesen
győződtek
meg
arról,
hogy gazdasági
felszerelésüket a csoport megveszi. Ezért
van az, hogy a Kiss I m r e
csoportba belépő ríj tagok m á r
teljes
gazdasági
felszerelésükkel együtt lépnek be.
Kalapáemom
uj gaxdasági

daráló,
épületek

Nemcsak a csoport
tagjai
életszínvonalának
emelésére
telik a jövedelemből, nemcsak
a beadott felszerelések
értékél fizetik ki. hanem jelentős
összeget fordítanak ú j beruházásokra is. A disznóhízialás és általában
a jószágok

Ma délelőtt 9 órakor nyugdíjasok
értekez e:e a szakszervezeti székházban
Ma reggel 9 órakor a szak szervezeti székházban
gyűlnek
össze Szeged nyugdíjasai, hogy fontos és időszerű problémákat
vitassanak meg.
A szegedi nyugdíjasok számára sem közönbös, milyen feladatok állanak szocializmust építő népi demokráciánk előtt, müven
feladatokat kell megoldanunk az építő mur.ka és az ellenség elleni harc frontján. Ezek a kérdések sr©rosan összefüggenek a szegedi nyugdíjasok problémáival is.
Éppen ezért, minden szegedi nyugdíjasnak elsőrendű
hogy rész.vegyen a mai értekezleten.

érdeke,

nevelésének
megkönnyítése
érdekében, ú j kalapácsos darálót vesznek még a kukoricaszedés előtt, azonkívül
új
gazdasági épületek építését is
tervbe vették.
í m e itt van előttünk
egy
csoport nem egészen egy év
alatti fejlődése, ami
ékesen
bizonyítja, mennyive előnyösebb. jobb a csoportos, nagyüzemi gazdálkodás,
mennyivel jobb életet, több kultúrát,
életszínvonalemelkedést
biztosít a közös, kollektív gazdálkodás. A z egy év eredményei
előrevetítik a következő esztendők fejlődését, amikor még
nagyobb eredményeket érhetnek m a j d el.

az utolsók

között áll a
versenyben

A Szegedi Operatív Bizottság
pénteki ülésén
megállapította,
hogy a cséplési munkák időbeni
elvégzése ellenére a terménybeadásban Szeged igen lemaradt,
pedig most a cséplés befejezése
után az egyik legdöntőbb feladat
a terménybeadási
kötelezettség
minél előbbi teljesítése, annál is
inkább, mert Szeged dolgozó parasztsága elfogadta Mindszent és
Szegvár versenykihívását,
A mult héten mutatkozott is
némi fellendülés, a cséplés befejezésével azonban ez ellanyhult
és így Szeged a terménybeadásban a megyében az utolsók között kullog.
Tekintet ei arra, hogv a nagy
mezőgazdasági munkák zöme már
lezajlott, dolgozó parasztságunknak arra kell venni az irányt,
hogy a terménybegyüjtést minél

Csökken

a

terménybegyüjtési

előbb száz százalékig be tudják
fejezni. Igy Szeged dolgozó parasztsága is eleget tesz &z állam,
mai szembeni kötelezettségének.
Az augusztus 12-ig beadott gabona mázsája után dolgozó parasztságunk külön négy forint jutal,
mat kap
A Párt és a tömegszervezetek
népnevelőinek arra kell törekedniök, hogy felvilágosítsák a dolgozó parasztokat a terménybegyüjtés fontosságáról és nemzet,
gazdasági jelentőségéről. Éppen
ezért dolgozó parasztjaink igyekezzenek minél előbb eleget f enni
terménybeadáí.i kötelezettségüknek, hogy ezzel is elősegítsék a
Mindszent,
Szegvár,
valamint
Hódmezővásárhely és Makóval
szemben a
versenyfelhívásba^
vállalt kötelezettségüket.

bére,

mégis megelégedéssel fogadta az uj normát
Sipos

Ferencné,

a Gyufagyár

A jó felvilágosító munka akaA normarendezés a megvadályozta
meg azt is, hogy — kilósulás szakaszába lépett. Több
üzemünkben már
bevezették, sebb próbálkozásoktól eltekinttöbb más
üzemünkben pedig ve, amelyeket lelepleztek a dolgozók — az ellenség
komoly
most vezetik be az uj normát.
eredményeket tudjon elérni agiMeg lehet állapitanunk, hogy a
tációjával. Pillanatnyilag a norszegedi üzemek dolgozói általá- marendezés ellen tudott hangolban jól fogadták és megértették ni egynéhány kevésbbé öntudaa normarendezést, felismerték tos dolgozót, de tartós sikereket
annak jelentőségét,
magukévá elérni nem tudott. Bár az ellentették szükségességót. Különösen ség helyenkint még mindig kíazokon a helyeken, ahol a párt- sérletezik zavartkeltéssel, mégis
szervezetek irányításával a vál- az uj norma jelentősége, előnye
lalatvezetőség, az üzemi bizott- és haszna tudatosodott a dolgoság és természetesen maga a zókban. Még azok is, akik előpárttagság, bizalmiak és népne- ször nem értették meg, ma már
velők jól előkészítették, ismer- világosan látják, hogy szükséges
tették a normarendezést a dolgo- volt a normarendezés egész népzókkai és megteremtették az uj 1 gazdaságunk,
de a dolgozók
norma bevezetésének az előfei-1 egyéni érdekeinek Í3 a szempont| jából.
tételeit.

Megértették, jól fogadták az uj normát a dolgozók
Jó példa erre a Gyufagyár.
Nem is olyan
régen még az
egyik élmunkásnő sem viszonyult
jól a normarendezés kérdéséhez,
nem értette meg és nem tette
magáévá. De ma már a Gyufagyárnak minden öntudatos dolgozója kiáll a normarendezés, az
uj norma mellett, megelégedéssel fogadja azt.
A Gyufagyárban 7-én, hétfőn
kerül sor az uj norma bevezetésére, a következő héten végzett munkáért már az uj norma
szerint kapják a fizetést a dolgozók. Megtették-e az előkészületeket kellőképpen az uj norma
bevezetésére a Gyufagyárban ?
Meg lehet alapítani, hogy igen.
Az üzemi pártszervezet irányításával a pártaktíva, a szakszervezeti aktivá és a vállalatvezetősóg gondosan
előkészítette és
alapos felvilágosító munkát végzőit az uj norma sikeres, zökIffiomenteg bevezetése érdekében.
Csütörtökön már minden dolgozó tudta azt is. hogy az uj
normával mennyit keres majd,
mennyit csökken vagy esetleg
emelkedik a bére. Konkréten, a
saját esetükben, gyakorlatilag is
meggyőződhettek
arról,
hogy
azok az elvi szempontok, amelyeken a normarendezés alapszik,
helyesek és igazságosak. Világosan megértetek, helyes volt
a
laza normák felszámolása.

rendezést és többször ki is nyilvánította dolgozótársai előtt:
Nem voll helyes a laza normám!
— Fokozatosan tértem át mind
több gép kezeiénére mult év vége óta — mondotta —. Jelenleg
négy gépen dolgozok már. Világosan látom azt, hogy az elmúlt időkben mind fejlettebb és
jobb munkamódszerrel
dolgoztam és elavult a régi normám.
Semmivel sem nagyobb fáradsággal már kétszeresét termeltem az előirányzottnak. Tudtam,
tam, hogy ez nem mehet a végtelenségig, nem helyes, hogy laza normával dolgozom. — hasonlóan sok más dolgozóhoz —,
mert igy jövőnk, továbbfejlődésünk van veszélyben. M n t mindenben, ezen a téren is igaza
volt Pártunknak és én igyekszem
továbbra is jól dolgozni, becsülettel teljesíteni, sőt tulteljcs;teni uj normámat is.

dolgozója
emelés ellensúlyozza a viszony®
lagos
bércsökkenést, sőt nagyobb fizetést biztosit. Világosan láthatták ezt a Gyufagyár
dolgozói is, Unyi István hámozó esetében. Az uj
normával,
ugyanannyi munka mellett
33
forinttal
többet keres,
mert
alapbére 2 forint 82 fillérről 3
forint 48 fillérre emelkedett. Az
ő normája megfelelő volt. nem
volt laza, ha szorga'mas, becsületes munkát végzett, akkor is
az átlaga lOOs-lOl százalék körül mozgott.
Korek Józsefné hánycsosztónak körülbelül ugyanannyi marad a bér az uj normával, is,
mégsem tek'nti azt közömbös
kérdésnek.
<
— Amikor a pártbizalmi el«
magyarázta a normarendezés jelentőségét és gyakorlati kivitelezését, megörültem — mondotta
—. Látom, hogy ez közelebb visz
bennünket az igazságos bérezéshez, gátat vet a bércsalásnak
is. Még jobb munkára ösztönöz
bennünet és biztosítja a további
fejlődésünket.
J ó a hangu'at — le'enti
a népneve ö
Hasonló a többi dolgozó hangulata is. Egyeki Zsigmondné
népnevelő elmondotta, hogy
a
pártonkívüli dolgozók is jól fogadták az uj normát.
— Eleinte még voltak, akik
tartózkodással
tekintettek
a
normarendezés elé — mondotta
Egyekmé —, de amikor megmagyaráztuk
a minisztertanács
határozatának és az uj normának a jelentőségét, helyeselték
azt, mint például Ábrahám Ferenc is. Most pedig, hogy konkréten rámutattunk
a bérezés
uj alakulására,
megelégedettek
a dolgozók.

Sipos Ferencné régi normájával 269 forintot keresett hetenkint, az uj normával csak 189
forintot ér el — hacsak tul nem
teljesiti —, mégis megelégedett,
tudja, hogy ez a normarendezés
A jelek tehát azt mutatják,
az egész dolgozó nép érdeke;t
szolgálja s idők multán ő is él- hogy a Gyufagyárban az uj norma népszerű lett s valóban be
vezi majd a gyümölcsét.
tudja tölteni a hivatását. Ennek
Igazságos az uj norma
ellenére azonban egy pillanatig
A cimkézők is meggyőződtek sem szabad abbahagyni a felarról, saját példájukon keresz- világosító, népnevelő munkát 3
tül is, hogy az uj norma az tovább kell azt folytatni az uj
Az egész üzemben legjobban igazságosság elvén alapszik. Az norma bevezetése
után
is.
Sipos Ferencné küldoboz-gépes ő átlaguk 140 százalék volt, vi- Emellett éberen
kell őrködni
dolgozónak csökken majd az uj szont ezt már munkájuk meg- azon, nehogy az ellenség valami
norma révén a bére. Hetenkint feszítésével érték el, nem pedig rést találva a dolgozók soraikörülbelül 70—80 forinttal keve- könnyedén. Éppen ezért ezt a ban. ellenséges agitációt. aknasebb fizetése lesz. Sípos Ferenc- teljesítményt nem 100 százalék- munkát tudjon kifejteni. Oda
né tagjelölt volt, nemrégiben nak vették fel, hanem 108-nak. kel] hatni a
pártszervezet irávette fel a Párt a tagok sorába. | sőt még 5 százalék faminőségi nyításával, hogy a bevezetésre
Tagjelöltsége alatt
igyekezett pótlékban is részesülnek, bükk- kerülő uj norm a a fejlődést szoltöbb, jobb munkával kiérdemel- fa esetén, amellyel nehezibb a gálja, ujabb, még jobb eredméni a Párt bizalmát. Siposné is munka.
nyek elérésére serkentse a dolmegelégedéssel fogadta a normaXndokojt esetben az alapbér- gozókat.
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IDŐJÁRÁS JELENTÉS: Mérsdfoftt,
időnként élén-k északnyugati, nyugati szél. Változó felhőzet. Többfelé, főleg nyugaton és ószakon Záporeső. A hőmérséklet már nant
süllyed tovább.
VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza
vizének hőmérséklete Szegednél 23
fok. Vízállások: Tiszabccj —104
cm. (4. százalék), Tokaj —150 (3),
Szolnok —208 (3). Szeged —214 (3).
NAPIREND
MOZI

J|r

Kis- és ti agy pártjelvények érkeztek. Kaphatók a PártbizottságonA luithetes esti szemináriumvezető
képző Iskola megnyitóját
vasárnap
délelőtt 10 órakor tartjuk a városháza közgyűlési termében,
Kérjük
a meghívottak pontos megjelenését,
mert nz első előadást már meg Is
tartjuk. A meghivót mindenki hozza magával.

Szakszervezeti

hirek

Vasárnap az újszegedi
SzSzMTE-pályán lejátszásra
kerülő
SzSzMTE—Budapesti Postás mérkőzésre összeállították a szegedi
együttest: Verseczi — Szabó. Hetesi, Bénák — Gyurik, Szőcs —
Csáki, Ladányi, Báná i.
Király,
Nyári. A második félidőben sor
kerül Kerekes és Gréci játékára
is. A mérkőzés szünetében a
szómban esti divatbemutatón legtöbb szavazatot nyert ruhák kerülnek bemuta'ásra.
Előmérközés: negyed 3 órakor: SzSzMTE
II.—Sz. Textil I I . barátságos.

Belvárosi (fél 7, fél 9) Mágnás
Miska.
A Textil Ruházati helyi csoport
Korzó (6, 8) Biciklitolvajok.
augusztus 8_án délután 5 órakor
Fáklya; Nyári szünet.
természettudományi előadást tart.
•
Kérjiik a tagokat, hogy minél naSomhaton este 6 órakor „Dolgo- gyobb számban jelenjenek meg.
zók divatbemutatója" a Széchenyt4éren, gazdag kultúrműsorral.
•
Földművesszövetkezet hirei
Vasárnap délelőtt 10 órakor a
A szegedi földmíivegszövetkezet
Fáklya Moziban íilmmatlné: „Döntő felhívja a termelők figyelmét, hogy
fordulat". Magyarul beszélő szovjet gyapjúátvételi napokat augusztus
filmről.
'
,
19, 26, és szeptember 2. 9 és 16-én
*
tart, Szt. Mihály-utca 6 szám alatti raktárhelyiségében.
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 örök. k. Tímár M. :
Római-kőrút 22
Dr. Kotsis J. Endréné: Földművesu'ca 17. Telefon 36—97.
Frankó Andor: Dugonlcs.tér 1. Te.
lefon: 34-22.

Ma este felerősített csapatokkal
megkezdődnek az esti Béke Kupa mérkőzései
Szegeden

Összeállították az SzSzMTE csapatát a vasárnapi mérkőzésre

Párínirek

x ÁRAMSZÜNET- Értesítjük fogyasztó közönségünket, hogy Szeged-Alsóvárosban, a Rákóczi-utcától délre eső területen. Hattyas.
és Kecskés-telep
egész területén,
valamint Szentmihálytelek és Rös»ke községekben 6-án, vasárnap reggel 6 órától 14 óráig áramszünet
lesz, jó idő esetén, hálózat karbantartási és vasoszlop festési munkálatok ' miatt.

Ma este kezdődnek meg a Vasutas Stadionban a szegedi Béka
Kupa selejtező mérkőzéseinek küzdelmei. Az első mérkőzést este
negyed 8 órakor játssza le a Makói VSK Dorozsma csapatával. A
makói csapatban helyet kap az
újonc K. Varga, Dorozsmánál Zádori lesz a jobbösszekötő.
9 órakor kerül sorra a nagy
érdeklődéssel várt Szegedi Honvéd—Szegedi
Dózsa
mérkőzés,
amelynek szenzációja, hogv a
x GYÁSZHÍR. Minden külön ér- szegedi rendőrlsfeapat kapuját a
tesítés helyett tudatjuk, hogy Zengő
Péter, a siketnéme intézet c. igazVasárnap
gatója elhunyt. Temetése 5-én délután 5 órakor lesz a belvárosi te- Délmagyarországi JT konferencia
mető kupolacsarnokából. Gyászoló
A délmagyarországi labdarugó
család.
játékvezetők tes ületének a konferenciájára vasárnap kerül sor.
DELMAGYAROBSZAG
J
Az ünnepélyes megnyitót vasárpolitikai napilap.
nap reggel 8 órai kezdettel tartFelelős szerkesztő és kiadó:
ják meg az Ady-téri Egyetem
Z O M B O R I JÁNOS.
előadótermében. A konferencián
a szegedi kerület játékvezetőin
Szerkesztő:
kívül a békéscsabai, szolnoki i s
BÓDAY P Á L
Szerkesztőség: Szeged, Jókai-u. 4. a ceglédi alosztályok játékvezetői
is résztvesznek.
Telefon: 85 35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8 tói: 34-38.
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u. 6.
Telefon: 31-16, és 35-00.
Xz s-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Délmagyarország Nyomda
Szeged.

NV.

Felelős vezető: Priskin Sándor

I.

Vasárnap avatják fel
a MÉMOSz kézilabda pályáját
Szeged város kézilabda sportja
rohamosan fejlődik. A most felépített
MÉMOSz kézilabda pályának vasárnap lesz a felavatása, a Szegedi MÉMOSz ellenfele
Debrecen legjobb kézilabda cs»a-

Budapesti Dózsából átigazolt volt
sokszoros válogatott Tóth György
védi, nemcsak az esti kupa, hanem az N B Ill-as mérkőzéseken
is. Azonkívül a Budapesti Dózsa
átadta két jóképességű játékosát.
Laborczot és Molnárt. A Szegedi
Honvéd viszont nélkülözni fogja
Bundzsákot, de leigazolta a Budapesti Honvédtól Bártfai balszélsőt és helyet kap a csapatban a
sérüléseiből felgyógyult Fodor is.
A nagv érdeklődéssel v á r t mérkőzésnek Adányi a játékvezetője.
pa'a lese, a Debreceni MÉMOSz.
A debreceniek két csapattal jönnek Szegedre, az egyik csapatnak
a Szegedi MÉMOSz, a másiknak
a szakszervezeti válogatott lesz
az ellenfele. Mérkőzések vasárnao
délelőtt 9 órakor kerülnek sorra
az újszegedi Ságvári-pályán.
A
sándorfalvj
labdarúgócsapat barátságos mérkőzésre hivta
ki a Délmagyarország
Nyomda
N V dolgozóit.
A nyomda
dolgozói örömmel
fogadták e| a kihívást és lelke,
sen készülnek
a vasárnap délután megtartandó
mérkőzésre,
mert tudják, hogy ezzel is szorosabbra fűzik a barátságot a falu
és a város dolgozói között.

A p r ó h i r d e t é s e k
Í_foglalkozAs_|
GYERMEK mellé 13—14 éves lehetőleg vidéki kisleányt teljes ellátással felveszek. Szent* István-tér 15.
2560
EVOLUT könyvelésben
és mindenféle irodai munkában jártas középkorú férfi elhelyezkedne. „Szorgalmas" jeligére.
2518
M I N D E N E S bejárónő könyvvel jelentkezzen reggel 8—9, vagy délután 3—4 óra között. Sztálin-körút
20- I, em. jobb.
2545

»

adás-vétel

5

NAGY választékban
márkás
ajándéktárgyak alkalmi vételben. L e g .
szebb hizxulériák. Szclciné,
Kelemen-utca 7.

HASZNALT kar. és zsebórákat, ébresztőórákat meglepő magas áron
veszek. Fischer óris.
HASZNÁLT
és tört ezüstöt, régi
ezüst pénzt veszek Bárdóczky ezüstműves,

Nagy Jcnó-utca 3.

KERÉKPÁR, varrógép, Írógép javítása szakszerűen Rádió OKA utalványra, kerékpárgumik, a!katés:ek
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca
11 szám
KONYHAKREDENC,
atttógaizer,
rézágy
sodronnyal,
niárványlapos
ftókosszokrény, nagyméretű akasztós
szekrény, székek, lámpák, asztulok,
polcok, tükrök eladók Gutenberg János-utca 12 sz. megtekinthető 8—2
óráig.
2558
REKAMIÉ, asztalok, szekrény, fotelok, csillár, függöny, női télikabát,
14 éves fiúkabát eladó. Bocskai-utca 8 sz. földszint 3.
2561
F E H É R hálószoba eladó.
Klauzáltér 7. Érdeklődni a házmesternél.
E L A D Ó nagy takaréktűzhely, fürdőkád és melegítő. Zúszló-utca 7, emelet I ajtó.
2561
5 darab 6 méteres gerenda etr.dó.
Juhász Gyula-utca 31, II. 6. sz. 2562
ÍRÓGÉP, evolüi könyveléshez felszerelés, versenykerékpár, mélv kocsi,
Werthcim kassza,
Nationál
kassza, írógépasztal, irodai székek.
4 horderejű kézikocsi eladó. Lengyel-utca 26.
2556

2x3 m bordószőnyeg, kis mázsa 50
kg-os, mosdó tükörrel, 4 hengeres
Opel autómotor
eladó.
Csongrádisugárút 8/a.
2554"
VENNE a szőregi földművesszövetkezet két darab 2x3 méteres
vagy
hasontó méretű kirakatot
és használt üzletberendezést.
SEZLONT keresek megvételre. Ajánlatok ,,Féregmentes" jeligére.
ÍRÓASZTALOK és mindenféle bútorok vétele és eladása Singemé, Török-utca 6 sz., kapuval Szemben.
2494
KERESEK megvételre 2500
darab
géptéglái. Kispétcr Mihály, Szentmihálytelek 709 szám.
2487
HATSZEMÉLYES
étkészlet,
40-es
női barna félcipő, ebédlő bútor eladó. Timár-u. 8/a. sz.
2519
NÉGY darab 8 méteres gerenda és
egyéb épületfák
eladók. Újszeged,
Jobbfa-sor 62 sz.
2516
PATKÁNYFOGÓ drótszőrü kis kutyák eladók. Vadász-u. 5.
2515
KOMPLETT háló,
sezlon, konyhakredenc eladó. Sajka-utuca
3 sz.,
alagsor 1.
2521
VÍZMENTES ponyvák,
nagyméretű
Perpétum kályha és Amerikai kályha eladó. Políák Testvéreknél, Sztálin-körűt.
2496
E L A D Ó lószerszám, sorompó, földrnkonca. Sándor-utca 41 sz. 2542
EGY ktlenchónapos süldő eladó. Petőfi-tclcp, 43. utca 1118.
E G Y deszkahambár és egy kukoricagóré, 1 2 0 mázsa befogadó képességű, j ó állapotban, mindkettő
rcptetővel eladó. Apáca-utca 11.

2533
E U T O R O K . haszoá't ruhák, cipők
eladók. Jókai-utca 1. Udvari feljárat.
2553
M A T R A C B A v a l ó szőrt magas áron
veszek. Ajánlatokat
Sztálin-körút
31. házfelügyelőhöz.
2531
P Á R I S I körút 13. szám a l a t t i fflszerüzlctben eladó 1 darab kétajtós
jégszekrény, 1 darab 10 kg-os tányérmérleg, 1 200 kg-os mázsa, 1
üzleti mákdará'-ó, 1 nagy fűszerdaráló, 1 szalbóasztal. Megtekinthetők
ugyanott.
2482

Ünnepeljük vidáman a szép és jé ruhák bemutatását!
M a , szombaton

délután

6

órakor

DOLGOZÓK

|

DIVATBEMUTATÓJA
a Sxéeheny
i-t ér cm.
Rendezi a DlvattiOzgonl.

UTÁNA

a

közönség

szavaz!

SZEGED V I D Á M ESTJE
F E L L É P N E K :
Darvas Tbolva Fellegi Tamás, Groguss Zoltán,
Koós Olga, Lantot Olivér. L ó r á n t György, Rajz
Manyi művészek.
A
A
'A'
A

Kardos
János

Magda,
és Süli

„ D I S z " 100 tagú énckkarn.
Szegcdi Kendergyár énekkara és tánccsoportja.
Közalkalmazottak központi ténccsoporlja.
Szegedi Rendőr és Vasutas zenekarok.

Műsor után utcabált

Hungória tánczenaltara. Reggehg tánc:

Rossz idő esetén a Hungária összes termeiben.

BELÉPŐDÍJ

NINCS!

SZÉP kulibundát vennék pontos le. KETTŐ és háromszobás összkomfor. KÉT, vagy három diáklánykát telÍrással, ármegjelöléssel. „Kuli" je- tos lakás: keresek, földszint, vagy jes, vagy részbeni ellátással, belvárosi fürdőszobás lakásomba elligére.
2552 első emelet. „Földszint" jeligére.
2522 vállalok. Megbeszélés vasárnap délMEGVÉTELRE keresek 4 méteres
menyasszonyi fátyolt megbízásból, SZOBA-KONYHAS, kertes magán- előtt. Széchenyi-tér 15. II. em. 12.
2495
Kárpáti keretező, Sztálin-körút 53. házam elcserélném
szoba-Jkonyhás
2551 lakásért.
Ugyanott
kifogástalan ÓCSKA kalapj&'t ne dobja el, Mencz
JÓ állapotban levő mély gyermek- 100 as, Csepel eladó. Tápai-sor 24 kalapos újjá festi és formázza. Du2540
kocsit sürgősen vennék. „Kocsi" je- szám.
2520 gonics-tér 2 szám.
ligére.
2548 KÉTSZOBÁS, összkomfortos (gáz NÉGY kulcs elveszett dupla szíjjal
3 DARAB kályha, sparhedt, ebfdlő nincs) lakásom elcserélném három- összekötve. Kérem leadni a kiadóban, jutalom ellenében.
szekrény, 2 darab négyágú csillár, szobásért. Költséget
fizetek. Ma- BANKOV László
asztalosmester!
4+2.es rádió, üvegezett válaszfal, gyarné, Juhász Gyula-utca 39. szám.
műhelyét Gutenberg János (volt
üzleti vasrolló, 500 literes sző'őprés
2494 MargitJ.utca 24. szám alá helyezte
eladó. Római-kőrút 10.
2538
VÁSÁRHELYI egy szoba, hallos la- át.
ANTIK sublót, vitrin, asztal, fotelszékkel, márkás festmények eladók. kásom elcserélném szegediért. Clm;
SZEMÜVEGJA VITÁSOK.
Sztálin-körút 58- földszint 1, dél- Szeged, Aradi vértanúk-tere 3. sz.,
IPARI FÉNYKÉPEZÉS,
emelet
4,
2510
után 5—7-ig.
2566
FOTOKŰPIA:
JÓKARBAN lévő karikahajós Sin- HÁROMSZOBÁS, erkélyes belvá.
LIEBMANN.
ger szobógép eladó. Zákány-u, 20. rosi lakás átadó, vagy szép kétszoKelemen-u. 12. Telefon 48-53.
elcserélhető.
Ajánlatokat
2568 básért
2529 E, O. 738 motorkerékpár rendszámKÉT darab féregmentes, jó állapot- „Hungária" jeligére.
ban lévő ágybetét eladó. Szent
tábla sáfhányóval elveszett, a meg0
KÜLÖNFÉLÉK
fr
Ovörgv-tér 7.
2546
találó jutalmait kap tőlem, adja ]e
KEVESET használt varrógép, füg- KAR. és zsebórák javítása, átalakí- a kiadóban.
2527
göny, ottomány, fürdőkád eladó. tása gyorsan, pontosan és jól. Fi. 32 ÉVES nő házasság céljából meg.
Hétvezér-utca 28/a, emelet, 2511 scher órásmester, Klauzál-tér 3.
ismerkedne hozzáillő,
intelligem
MODERN hálószobabútort vennék. F Ü R D Ő R U H Á K készen r.s hozott férfivel. „Hulló falevél" jeligére.
Üveges, Brűsszeli-kri, 9.
2523 a n y a g b ó l , divatos f o r m á k b a n kéz ü l n e k . P a u l u s z n é n á l , Lenin-u. 20
ELADÓ sötétbordó, teljesen új s|v.
OKTATÁS
Kárász-u.)
gyapjú velour őszi tavaszi női kabát
GYORSÍRÓ és gépíró
tanfolyamok
SZÉP
menyasszonyi
ruha
és
fátyol
középtermetre. Moszkvai krt. 25/a.
kalapsza- kezdődnek Katona Lászlóné gyorsszám.
2525 kikölcsönzése. Erzsébet
íróiskolájában. Kölcsey-ütca 10.
lon, Lenin-utca 16. (Kárász-utca).
ELADÓ Singer karikahajós, csóna- HASZNALT zsebórából divatos kar- MAYOR gyorsíró iskola új tankos és stma bőrvarró, gomblyuk. órát készítek, órajavftásokat válla évét szeptember 10-én megnyitja.
kötő varrógépek és egy sokszorosító lok, 1 évi Jótállással, szerkezelet Beiratkozás megkezdődött. Bocskai2472
gép. Szabó, Juhász Gyula-utca 21. vásárolok. Koltai órásmester, Sze- utca 4.
szám.
2528 ged, Kiss Menyhért-utca 1 szám.
BELVÁROSI MOZI
DUPLA létrát, egyméteresé veszek. ŐRASZERKEZETET veszek. Javí===== T E L E F O N : 40.25 :
Négykerekű kézikocsi olcsón eladó. tások felelősséggel, olcsón készül,
Szerdáié:
Bartos, Klgyó-utca 1.
2453 nek. Csiszár órás , Kölcsey-utca 2.
UJ HAZ beköltözhető lakással el- szám,
adó. Papriika-utca 53. szám. 2502
LACZKÓ órás Széchenyi-tér, ZsóALGYŐI fötdművesszövctkezc'í keres tér-ház. órák javítását olcsón kéK O R Z O
M O Z i
10—15 méter fakkos berendezést 5 szítem, használt órákat és szerke—6 méter pultot, esetleg több is le- zeteket veszek. Zsebórájából diva' T E L E F O N : 33-44 =
=
het.
2559 tos karórát készítekAugusztus 11-ie, péntekig:
ÉPÍTKEZÉSHEZ verandának alkal- RÉTIK ÜLÖK, bőröndök, Irattáskák
BICIKLITOLVAJOK
mas 3.70x2.20 m erős fazonvasrács, a legjobb minőségben
készülnek
40 ablakos eladó. Attila-utca 18. se. Szekszárdinál. Leuin-u. 3. szám.
S z é c h e n y i f [ | K L Y fi f i l m s z í n h á z
Ábrahám,
2503 |Kárász-u.)
• T E L E F O N : 34-77 =====
H'A'SZNALT tégla eladó. Érdeklődni Ü R D Ö G I I ruhnüzleiét Széchenyi-térPartizán-utca 1 szám, házfelügyelő. ről Klauzál-tér 3 szám alá helyezte át.
T tT<C
^
készülnek
VASÁRNAP délelőtt 10 órakor filmEGY szoba konyhás lakást keresek PAPLANOK legszebben
Lajosné paplanüzemében, Szemotinét tartunk 1 forintos helyNagykörűitől Alsóváros részén költ- Soós
ged, Deák Fercilc-ulca 2 sz.
3459
órakkal, amelyen bemutatjuk a
ségmegtérítéssel. Remény-utca 52 sz. 2-án elvesztettem őrlési
gabonala„ d ö n t ő f o r d u l ® i " dmü
Árvái.
2557 pomat. Kérem a megtalálót jutalom
magyarra szinkronizált hatalmas
NYUGDÍJAS
magányos
asszony ellenében adja le Szent Fcrcnc-utca
szovjet filmet.
tiszta egy szoba, konyha, kamrás la- 21, vagy tulajdonosának Bába Jákást keres sürgősen, esetleg társ- nos Fcketeszél 73 sz
2530
Előadások
kezdete a Belvábérlet is lehet. „Napos" jeligére.
M Ü L H O F F E R V. műórásnál svájci

Magnós

Miska

Nyári szünet

2555

KÉT hold fű kaszálásra kiadó. Felsőváros, ONCsA-telep 30.
2544
BELVÁROSBAN kis szoba konyhás
lakásom elcserélném nagyobb szoba, konyha, kamrásért. „Nagyobbért" jeligére.
2537
FIATAL,
gyermektelen
házaspár
szép bútorozott szobát keres, fürdőszoba- és konyhahasználaittal.
„Textiles" jeligére.
2526

órák vétele, eladása, javítások, átalakítás felelősséggel.
Széchenyi-tér
9 szám.
2539
ZONGORA,
pianinó
megbízásból
bérbeadó Rakovszky zongornhango.
ló, Jósika-u. 31 sz Telefon 40 06.
2541

FRÁTER müköszörűsnél ollók, borotvák, kések, hajnytrógépek köszörűlése, eladása. Mikszáth K»t.
5, szám2492

rosi Moziban: hétköznap fél 7
és fél 9 órakor,
vasárnap és
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 9
órakor.
Elóadások kezdete a Korzó
Moziban: hélköznap
6 és 8
órakor, vasárnap és ünnepnap
4, 6 és 8 órakor.
Pénzlárnyitás délelőtt 11 — 12!g, délután egy órával
az előadás kezdete előtt.
„U-

