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A belgrádi provokátorok munkában 
A koreai eseményekkel kapcso-

latban az amerikai agresszorok 

mindent elkövetnek saját népük-

nek és az egész világ közvélemé-

nyének becsapására. Ennek a ha-

zugsághadjáratnak a csúcstelje-

sítménye az, amikor Austin ame-

rikai kiküldött a Biztonsági Ta-

nácsban a megtámadott Koreai 

Népi Demokratikus Köztársasá-

got, mint támadót igyekezett be-

állítani. A hazugságkoncertben 

Amerika csatlósai igyekeznek 

versenyt üvölteni a dirigáló ame-

rikai imperialistákkal. 

Mindenekelőtt a jugoszláv 

trockisták azok, akik mindent 

megtesznek, hogy népük elől el-

titkolják az igazságot a koreai 

eseményekről. Az amerikai im-

perialisták távolkeleti agresszió-

járól úgy hallgatnak, mintha mi-

sem történt volna.. Már ez a tény 

is figyelemreméltó, mert a bel-

grádi propaganda eddig különösen 

nagy zajt csapott az olyan dol-

gok körül, mint amilyen „beavat-

kozás más népek belügyeibe" és 

„a kis népek szuverénitása". 

Magától értetődik, hogy a bel-

grádi klikk ezúttal sem saját el-

határozásából cselekszik, hanem 

az USA külügyminisztériumának 

utasítására. Június végén, pár 

nappal a koreai támadás megin-

dítása után Allén, az USA bel-

grádi nagykövete felkereste Il-

lót. A beszélgetés során megtár-

gyalták a koreai helyzetet. Allan 

és Tito találkozása során arról 

volt szó, hogy a belgrádi trockis. 

táknak müyen szerepük lesz az 

amerikai agresszorok terveinek 

v-égrehajtása során, 

Titóék ezután, az amerikai gaz-

da füttyszavára, hozzáláttak, 

hogy mesterségesen politikai fe-

szültséget idézzenek elő Dél-

kelet-Európában és elvonják a 

népek figyelmét az amerikaiák 

arcátlan koreai beavatkozásáról. 

A belgrádi „Borba", az úgyne-

vezett „Jugoszláv Kommunista 

Párt" lapja a legkülönfélébb 

hangnemben kezdett el jajgatni 

„Jugoszlávia területi épségének 

Veszélyeztetettségéről'' s az egész 

dajkamesét azzal igyekezett bi-

zonygatni, hogy „fegyveres erő-

ket vonultatnak fel" a jugoszláv 

határ közvetlen közelében. 

Titóék egyébként már máskor 

ls terjesztettek hasonló rágalma-

kat és mindig olyan pillanatban, 

amikor Washingtonban az éppen 

soron következő kalandorterveket 

készítették elő. Igy volt pl. 1919 

tavaszán, amikor az amerikai im-

perialisták összeesküvést szőttek 

a béke ellen és összetákolták az 

Atlanti Szövetséget. Igy volt 

1949 nyarának a végén is, amikor 

a belgrádi banditák — ugyancsak 

imperialista gazdáik parancsára 

— kést döftek a hős görög sza-

badságharcost hátába. A „Bor-

ba" most sem tud újabbat kita-

lálni, a régi hazugságba kapasz-

kodik és a „keleti blokk" állító-

lagos agressziója miatt jajveszé-

kel. Ezzel szeretné a világ közvé-

leményének figyelmét elterelni az 

amerikai imperialisták távolke-

leti véres gaztetteiről. 

Még jobban megvilágosodott a 

Eelgrádban kifőzött provokációt 
szándék akkor, amikor az ameri-
kai propaganda mohón lecsapott 
a „Borba" ostoba koholmányai-
ra. Acheson amerikai külügymi-
niszter sietett felhasználni a bel-
grádi kacsát és sajtóértekezletén 
megpróbálta a „feszült világhely-
zettel" indokolni az amerikai 
uralkodó körök agresszív politi-
káját. John Foster Dulles, a hír-
hedt háborús uszító is sietett ki-
jelenteni az újságírók előtt, hogy 
.z US/, fegyverkezésének fokozá-

sa „elővigyázatossági rendsza 
bály, hogy a vörös agresszió ne 
terjedjen át Koreából Jugoszlá 
viába". 

Acheson és Dulles nyilatkoza-
tai után a belgrádi banditák még 
jobban fokozták a háborús hisz-
tériát. Kezdték mesterségesen ki-
élezni a helyzetet a szomszédos 
r.épi demokratikus országokkal. 
Különösen Albániával szemben 
viselkednek agresszív módon, de 
ehhez a mesterséges hisztériakel-
téshez tartozik a romániai szer-
bek üldözéséről és a magyaror 
szági délszlávoknak a határsáv-
ból való kitelepítéséről szóló ha-
zug fecsegés is. Titóék úgy szól 
ván naponta provokációkat ren 
deznek az albán határon. Rankc-
vics jugoszláv belügyminiszter 
nemrég parancsot adott a bolgár-
jugoszláv határon, tilos öveze 
létesítéséről s hatályon kívül he 
lyezték a bolgár-jugoszláv határ, 
forgalmi egyezményt. A bolgár-
jugoszláv határon Rankovics 
ügynökei provokációs szándékkal 
agyonlőttek egy békésen dolgozó 
parasztot. 

Az amerikai katonai klikk ter-
veinek megfelelően Titóék tovább 
militarizálják Jugoszláviát, nő 
vélik színesfém-kivitelüket Ame-
rikába. A jugoszláv stratégiai 
nyersanyagokból az amerikai mi-
litaristák gránátokat és bombá-
kat gyártanak békés koreai vá-
rosok és falvak lerombolására 
emberéletek elpusztítására. 

A Tito-klikk most már nyiltar 
résztvesz az ú. n. Athén—Bel 
grád-tengelv összekovácsolása-
ban. Ez a tengely, mint az At 
lanti Szövetség kiegészítője, élé 
vei elsősorban a kis. békeszerető 
Albánia ellen irányul, melyet a 
jugoszláv provokátorok és a gö 
rög monarchofasiszták szeretné-
nek felosztani esrvmá.s között, má 
sodsorban Bulgária ellen, amelyet 
a belgrádi és athéni kalandorok 

a török reakcióval szövetségber 

szándékoznak elnyomni, harmad 

sorban a magyar és a román né-

pi demokrácia ellen s termesze 

tesen végső fokon mindenütt e 

fcékefront szilárd bástyája, a szo 

cialista Szovjetunió ellen. 

Mindezt az aljas szerepet pedig 
olcsón vállalja a Tito-banda. A 
„Business Week", az amerikai 
bankkörök folyóirata, nemrég igv 
irt: „Tito az Egyesült Államok 
és Nyugat-Európa legolcsóbb 
fegyvere a Kelet-Európa ellen 
irányuló hidegháborúban". A bel-
grádi kényúr eddig mindössze 53 
millió dollárjába került a Wall 
Streetnek, vagyis sokkal keve-
sebbe, mint amennyit a görögor-
szági katonai beavatkozásra köl-
tött. Ez a megállapítás a napná! 
világosabban leleplezi Titót. mint 
a legolcsóbban megvásárolható 
amerikai szolgát. 

Az üyen olcsó szolgákat azon 

ban még azok is megvetik, akii 

felhasználják piszkos közreműkö 

désüket. A népek pedis már vi-

lágosan látják azt az aljas sze 

repet, amelyet a belgrádi bandr 

tölt be az amerikai imperialisták 

rabló terveiben. 

A bolgár vasutasok üdvözlő távirata 

Sztálin elvtárshoz 
Vasárnap a bolgár vasutasok n°pja 

alkalmából a szófiai Bolgár-Szov-

jet Barátság Parkban rendezett ün. 

nepi gyűlés táviratot intézett Sztá-

linhoz. 

„Az egész vasutas munkaközösség, 

amely a Bolgár Kommunista Párt 

vezetése alatt egységesen a Hazafias 

Arcvonal zászlaja köré tömörült, 

minden erővel résztvesz a szocializ-

mus építésében és szélesen kibonta-

koztatja 0z új kezdeményezéseket és 

mozgalmakat a közlekedés terén" — 

írja többek között a távirat. 

„Az angol-amerikai imperialisták 

brutális támadására az egész dolgo. 

zó néppel együtt még állhatafosabb 

munkával felelünk. A munka front-

ján teljesítve Georgi Dimitrov vég-

akaratát. a szocializmus felépítését 

országunkban. A nagy Szovjetunió-

val való örök és megbonthatatlan ba. 

rútság nevében, az ön. a mi szere, 

tetf tanítónk és atyánk iránti határ-

talan szeretetünk nevében és a béke 

nagy ügye nevében megígérjük ön-

nek, drága Sztálin elvtárs, hogy 

még elszántabban és nagyobb ener. 

giával dolgozunk, hogy a közieke. 

dést biztonságossá és ahogy ön ta-

nította nekünk: olyan „pontossá te-

gyük, mint egy óraszerkezet." 

Nagyszerű eredmények a Rákosi Mátyás müvekben 

a béke-müszak első napján 
'A' Rákosi Má'iyás művekben a 

dolgozók jól felkészültek a koreai 
hétre. Előkészített munkadarabok 
és nyersanyagok segítették a dolgo-
zókat felajánlásaik teljesítésében. 

A röpgyűléseken újabb, lelkeshan-
gú felajánlások születtek: A fémön-
töde öt százalékos többtermelést, a 
gépek jobb kihasználását, a selejt 
csökkentését ajánlotta fel. A ko-
vácsológyárban a dolgozók nyolc-

vannégy százaléka vállalva a terme-
lés növelését a koreai hétre. 

A koreai hét első napján a Martin 
2. villanj+emence dolgozói a csapo-
lást 86 perccel előbb végezték el, 
mig a 4. villanykemence dolgozói 
negyvenkét perccel rövidítették meg 
az első kemencecsapolás idejét, 

A Rákosi művek üzemei páros 
versenyre híViák ki egymást a béke 
műszakra, az üzemi háromszög vö-

rös selyem zászlókat ajándékoz a 
legjobb eredményt elért üzemeknek 
és dolgozóknak. A „Többtermeléssel 
segítjük Korea harcát" feliratú bé-
kevándorzászlót a legjobb ered. 
ményt elérő üzem, mig a „Nemzet-
közi proletár együttérzéssel Koreá-
ért" feliratú „becsület" vándorzász. 
lót a legjobb egyéni teljesítményi 
elért dolgozó kapja. 

Scelba rohamrendőrségének terrortámadása 
az Olasz Kommunista Párt helyiségei ellen 

As üsemi dolgosok küldöttei ma megvitatják a beállott helysetet 

• Augusztus 6-ra virradó éjjel 
nagy rendőregységek egyidőben 
rohanták meg a Kommunista 
Párt hét római kerületi tagoza-
tának és római városi központ-
iának helyiségét. A rendőrség 
körülvéve a kerületi szervezetek 
ípületeit, majd „fegyver és rob-
banóanyag" keresésének provo-
kációs ürügyével betört a helyi-
ségekbe. A rendőrök vandá] mó-
don szétrombolták a helyisége-
ket, okmányokat és különféle 
sajtóanyagokat vittek el és 30 
embert letartóztattak. 

Róma rendőrfőnökhelyefese, 
aki ezt a szégyenteljes „müve-
letet" irányította, kijelentette, 
hogy a házkutatásra az adott 
okot, hogy több római filmszín-
ház előtt, ahol a koreai háború-
ról szóló szovjetellenes amerikai 
filmhíradót vetítették, petárdák 
.robbantak". 

Az Unita közli, hogy a tusculá-
nói kerületi pártszervezetben, 
amelynek épülete korábban fa-
siszta szervezet birtokában volt, 
befalazva megrozsdásodott töl-
ténytárat találtak. A rendőrség 
felhasználta ezt az ujabb ürü-
gyet, nagy erőket összpontosított 
a Párt Róma városi központjá-
nak helyisége elé és ott is ház-
kutatást tartott 

A Kommunista Párt Róma vá-
rosi titkársága éjszaka összeült 
és közleményt hozott nyilvános-
ságra, amelyben leleplezi a rend-
őrség jogsértő cselekményeit. A 
titkárság javasolja a Párt vala-
mennyi tagjának, magyarázzák 
meg a dolgozóknak és a polgá-
roknak az augusztus 5_ről 6-ra 
virradó éjszaka történt esemé-
nyek okait. 

A demokratikus népi erők 
széles frontja fejezze ki tiltako-
zását és verjen vissza minden 
kísérletet, amely a visszatérést 
szolgálja a fasiszta rendhez és 
nz imperialista háborút előké-
szítő politikához. 

Ugyanezen éjszaka ülést tar-
tott a római szakszervezeti tit-
kárság is. A titkárság elhatá-
rozta, hogy augusztus 7-re össze-
hívja a Róma tartomány üzemei 
szakszervezeti bizottságainak ak-
iváját, hogy megvitassák a de. 

mokratikus szabadságjogoknak a I sértése következtében 
rendőrség részéről történt meg- I helyzetet. 

beálló 

A tápaiak táviratban jelentették Ráköti elvtársnakt 

Befejezték a ferménybegyüjtést 
Tápé dolgozó parasztsága a mind. 

szenti és szegvári versenykihívás 

után nagy lendülettel fogott hozzá 

a terménybegyüjtéshez. Az eredmény 

tus 20 előtt, már augusztus 7-én be-

fejezték a terménybegyüjtést. Ez al. 

kalommal a kővetkező szövegű 'áv-

nem is maradt el, mert jóval augusz- iratot küldték Rákosi elvtársnak: 

Rákosi Mátyás elvtársnak, az MDP főtitkárának Budapest. 

Tápé község dolgozó parasztsága az előirányzott begyűjtési ter-

vet a mai napon kenyérgabonából ,A" és „B" jegyre 100 százalékra, 

jegyre pedig 140 százalékra teljesítette. Tápé dolgozó parasztsága 

továbbra p minden igyekezetével a dolgozók államának erősítésén, a 

szocializmus építésén és a béketábor erősítésén dolgozik. 

Függetlenségi Népfront, Tápé. 

Az a ludat, hogy a magyar nép osztozik 
a koreai nép örömeiben és szenvedéseiben, 

további harcokra lelkesíti népünket 
A Koreai Munkapárt központi lapja a magyar 

orvoskiildöttség megérkeséséröl 

ben. további harcokra lelkesíti A Le Dong Szin Mun, a 
Koreai Munkapárt központi 
lapja vezércikkében foglalko-
zik a magyar orvoscsoport 
megérkezésével. A ]ap rámu-
tat arra, hogy a Magyar Nép-
köztársaság erős bástyája a 
nemzetközi ' béketábornak, 
ezért tudja oly meleg szeretet-
tol s aktivan támogatani a füg-
getlenségéért harcoló koreai 
népet. Az a tudat, hogy a ma-
gyar nép osztozik a koreai 

a koreai népet. Korea dolgo-
zói forró baráti kézszorítással 
köszöntik magyar testvérei-
ket és az amerikai imperialis-
ta támndók és bérenceik feleit 
kivívandó győzelemmel vála-
szolnak a baráti segítségre. 

A lap beszámol munkatár-

sának a Koreába érkezett ma-

gyar orvosokkal folytatott be-

szélgetéséről és közli a ma-

nép örömében és szenvedései- gyar orvosok fényképét. 

Elkezdődött a cséplés Szovjet-Észtországban 
Szovjet-Észtország kolhozaiban elkezdték az ú j termés cséplését. 

Hektáronkint átlag nem kevesebb, mint 100—120 pud (egy pud 16.38 
kilogram) rozsot és búzái készítettek elő a csépiéshez. Ilyen termést 
nem ismert azelőtt Észtország parasztsága. Csak a szovjet uralom alatt 
kezdett bőséges termést adni Észtország terméketlen földje. Ebben ar 
évben több mint háromszor annyi műtrágyát használtak, mint 1939. 
ben. Sok kolhoz kétszer-háromszor akkora termést aratott, mint a há-
ború előtt. 

'Ál la mtitkári k i n e v e z é s 
A Magyar Közlöny augusz-

tus 8-i száma közli: A Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa 
a minisztertanács elnökének 
elterjesztésére Szávai Nán-
dor vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumi államtitkárt á1-
lamtitkári tiszte alól felmen-
tette és dr Jóború Magdát, az 

MNDSz volt főtitkárát, a mi-
nisztertanács elnökének előter-
jesztésére vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumi állam 
titkárrá. Csergő János buda-
pesti lakost pedig nehézipari 
minisztériumi államtitkárrá ne4 

vezte ki. 
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Tájékozatlanság a nemzetközi jogban" 
Az „Izvesztyija" vezércikke 

Közel huszonhétmillió múzsa gabonát 

csépeltek el már as országban 
Az utóbbi napok e-sős időjá-

rása az ország nagy részében las-
sította a cséplés menetét. Péntek 
estig az ország területén 266.815 
vagon gabonát csépeltek el. A 
megyék közül Békés megye ve-
zet 25.707 vagon elcsépelt gabo-
nával. A járások közül a kis-
kunfélegyházi járás már teljesen 
befejezte a cséplést. Szolnok me-
gyében már 40 község végzett a 
csépléssel. 

A tarlóhántás munkája igen 
jól halad Hajdú megyében, ahol 
megyei át'agban már hetvennégy 
százalékra teljesítették. A me-
gye járásai közül a derecske! és 
nagylétai már teljesen elvégezte 
a tarlóhántási munkákat. Szol-
nok megyében is nagyobb lendü-
lettel indult meg a tarlóhántási 
munka és a megye területén ed-
dig 253.170 holdon végezték el, 
ami az előirányzott terület 68 
százaléka. 

A begyűjtésben a megyék 
közül továbbra is Hajdú-Bi-
har vezet, ahol ujabb négy 
község jelentette be. hogy a 
begyűjtés meghaladja a száz 

százalékot. 
A hajdú-bihari városok versenyé-
bon Hajdúnánás vezet 144 szá-
zalékkal, második Hajdúszoboszló 
122 százalékkal. A hajdú-bihari 
községek közül eddig 54 község 
teljesítette száz százalékon felül 
beadási kötelezettségét. Komá-
rom megyében Dömös község 
130 Kecskéd 125. Tokod 114, 
$ckod 106 százaié:?ra teljesítet-
te a begyűjtést. Szolnok megyé-
ben is jól halad a begyűjtés 
munkája. Eddig 542.373 mázsa 
kenyérgabonát szállítottak be a 
szövetkezeti raktárakba, amiből 
470.043 mázsa buza. A megye 
do'gozó parasztsága eddig 63.71 
százalékra teljesítette előirány-
zatát, Pusztamonostor 1498, Ti-
sr.aderzs 146.3 százalékra teljesí-
tette a begyűjtést. 

A beadási kötelezettség telje-
sítésénél meglátszik a jó 
? rervező és íjépr.evelő munka 
hatása. Igy Battonyán, ahol a 
beadás vontatottan haladt, a 
népnevelő munka megjavítá-
sa. következtében napi négy-

Kanada népe sem akar 
harcolni a koreai nép ellen 

Éppenúgy, mint az USA népe, 
a kanadai nép sem akar részt-
verni a koreai nép elleni agresz-
Bzióban. 

A koreai háború céljaira folyó 
„önkéntesek'' verbuválása nem 
kielégítő menete arra kényszerű 
tette a katonai hatóságokat, hogy 
i"mét csökkentse a hadseregbe 
felvettekkel szemben támasztott 
követelményeket. Claxton, nem-
zetvédelmi miniszter augusztus 
4-én közölte, hogv megszüntették 
a ..meghatározott képzettség iga-
rclásának" feltételeit. 

Magjelent a Falusi Népnevelő 
legújabb száma 

A Népnevelő e számában a 
következő fontos cikkel? van-
nak: Sweh János, az Országos 
Agit.-Prop. Osztály munka-
társi : Augusztus 20-ig fejez-
zük be a gabonábegyü jtest. 
Bánki János fejérmegyei 
szervező titkár: A klerikális 
reakció és a kulákság elleni 
harc fokozásával szélesedik <' 
gibonnheadási verseny moz 
rálőni. Bugár Jánosné. az Or-
szágos Ágit.-Prop. Osztály 
munkatársa: Népnevelőink 
munkája a termelőszövetke-
zetek fcjlesz'ése érdekében. 
Zs'dá'k András makói járási 
titkár: Hogyan segítik elő a 
céplőgépckiiól dolgozó nép-
n' velők a gabona gyors be-
O'Várát a makói járásban. Tet-
tekkei segítsük a szabadsá-
gáért harcoló hős koreai né-
pet. Ezenkívül képes mellék-
letet közöl n Szovjetunióban 
lévő parasztküldöttség hozzá-
tartozóinak munkájáról. 

öt vagonról kilenc-tíz vagon-
ra emelkedett •< begyűjtési 

teljesítmény. 
A Párt népnevelői mellé beosztot-
ták a pártonkívüli dolgozókat is. 
Az üzemi dolgozók meggyőzték a 
dolgozó parasztokat arról, hogy 
mennyire fontos, hogy egyenesen 
a gép mellől vigyék be a raktár-
ba a gabonát. 

A gépállomások traktorosai kö-
zül kiemelkedik Jenei Ferenc le-
tétleni traktoros eredménye, aki 
csatlakozott az ötvenvagonos 
mozgalomhoz és szombatra már 
túlteljesítette vállalását. Ötven 
vagon gabonát csépelt el. Elért 
eredményét táviratban jelentette 
a magvar nép szeretett vezéré-
nek. Rákosi Mátyásnak. 

A nagyüzemi gazdálkodás elő-

Az Országos Takarékpénztár NV 
fölhívja mindazok figyelmét, akik 
ötéves tervkölcsönt jegyeztek, hogy 
a kötvények a közeljövőben kerül-
nek elsőízben sorsolásra. . Ez alka-
lommal min.egy Tó.000 nyeremény 
közölt egy 100.000 forintos főnyere-
ményt is kisorsolnak. 

Minden kölvényjegvzőnek első-
rendű érdeke, hogy a sorsolásban 
részlvegyen s így a sorsolás előtt 
még kettő időben kötvénye birto-
kába jusson. Mindazok, akik terv-
külcsünt részletre jegyeztek, kötvé-

A 

A Koreai Népi Demokrati-
kus Köztársaság néphadsere-
gének főparancsnoksága au-
gusztus 6-án reggel kiadott 
jelentésében közli, hogy a né-
pi hadsereg egységei vala-
mennyi fronton folytattál? ke-
mény harcaikat az amerikai 
csapatok ellen. 

Az amerikai légierő és ha-
dihajók barbár módon bom-
bázzák és tüzérségi tűzzel lö-
vik a békés városokat és fal-
vakat. iskolákat és kórháza-
kat, kulturális intézményeket 

és lakóházakat rombolnak 

Augusztus 5-én egy ameri-
kai hadihajó tüzelni próhá't 
a nyugati part mentén fekvő 
Piakendo (Hakuerei) szigeté-
re. A népi hadsereg parti üte-
geinek tüze azonban elűzte a 
hajót. 

Augusztus 5-én 8 amcriktV 
bombavető bombatamadá-t 

A Reuter jelenti a koreai arc-
vonalról augusztus 7-én: 

„Az éber északkereai parancs-
nokság hétfőn magához ragadta 
a kczdeményeiést és súlyos össz-
pontosított tűzzel bolygatta meg 
az amerikaiaknak a koreai hábo-
rúban megindított első nagyobb 
támadási tervét. 

Az északkoreai tüzérség halá-
los pontossággal folyiatt3 súiyos 
tüzelését — állapítja meg a tu-
dósító, majd hozzáfűzi, hogy —; 
az amerikai erők nem tudtak el-
lentámadásba átmenni, mert nél-
külözték a jó rádióösszeköttetést 
lógierej ükkel." 

Az amerikai „védelmi négy-
szög'' északi oldalán, ahol három 
koreai hadosztály tart cgv kelet-
nyugati vonalat, a néphadsereg a 
szombati kora délutáni órákban 
— mint a Reuter jelenti — kö-
rülzárt egy délkoreai hadosztályt. 
Dzsin-Dzsutól 19 kilométernyire 
keletre az amerikaiak szombaton 
ellentámadást indítottak, hogy 
helyreállítsák teijesen szétzilált 
vonalaikat. Ezt az ellentámadást 
bénította meg és verte vissza a 
népi erők hétfői kezdeményezése, 
amelynek következtében az észak, 
keresi csapatok újabb tért nyer-
tek. Északkoreai csapatok ettől a 
fronttól valamivel északra, egy: 
újabb p-nton átkeltek a Nakton-

nyeinek széleskörű felismerésére 
vall, hogy 

az ország minden megyéjé-
ben egyre sűrűbben jelentkez-
nek az egyénileg dolgozó pa-
rasztok termelőcsoport alakí-

tására. 

Hajdú-Biharban száznegyvenkét 
család készíti elő új termelőcso 
port alakítását és ötszázhuszon 
hét család felvételét kéri a meg 
lévő csoportokba. Sárospatakor 
huszonhárom család százhatvar 
holdon alakít csoportot. Veszprém 
megyében százhuszonnégy dolgo-
zó paraszt kéri felvételét a ter-
melöcsoport okba. Mezőtúron har 
minckilenc kis- és középparaszl 
jelentette be, hogy százhúszon 
egy holdon nagyüzemi gazdálko 
dást akar kezdeni. 

nyoiket annál a munkáltatónál kap-
ják meg, ahol utoljára teljesítenek 
részletfizetést. Azok pedig, akik 
'tervkölcsönt készpénzre jegyeztek 
és kifizetetl kötvényeiket még nem 
vélték át. az Országos Takarékpénz 
tár NV fiókjainál vehetik át. 

A munkálatoknak dolgozóik kö-
zött a kötvényeket folyamatosan — 
legkésőbb augusztus havában — 
kell kiosztaniok. 'Az a dolgozó, aki 
ennek ellenére kötvényét nem kap-
ná kézhez, jelentse ezt azonnal vál-
lalata tervkölcsönfelelősénéi. 

hajtott végre Nampho (Tin-
nampo) városa ellen. A nép-
hadsereg légvédelmi tüzérsé-
ge az ellenség 3 repülőgépét 
lelőtte. Ugyanazon a napon 
4 amerikai repülőgép táma 
dást intézett Hejcsu (Kaiszíri 
városa ellen, de az ellenséges 
repülőgépeket R légvédeim 
tüzérség tüze még céljuk el-
érése előtt elűzte. 

A Koreai Népi Demokrati-
kus Köztársaság népi hadse-
regének főparancsnoksága 
jelenti augusztus 6-á» este: 

A népi hadsereg egységei 
leküzdötték a természetes vé-
delmi vonalon elhelyezkedett 
amerikai egységek ellenállá 
sát áttörték a Nakten (Raku-
to-Ko) folyó mentén fekvő 
amerikai vonalat és a vissza-
vonuló ellenség üldözése köz 
ben folytatják előnyomulása-
kat. 

folyón és- — mint a Reuter jelenti 
— visszavonulásra kényszerítet-
téi? a 24. amerikai hadosztály 
egyik ezredét. 

Ett megelőzőleg a népi had-
sereg-erői Ceúijongnmál egy 
hegyszorosban már vasárnap visz-
szavertek e-gv amerikai támadást 
cs négy nehéz Schermann-páncé-
lost is megsemmisítettek. „Az 
erős nyomásnak kitelt déli arc-
vmal-szakaszon" — irta Julián 
Bates, a Reuter másik fronttudó-
sítója már vasárnap délben — 
„az amerikaiakat szemmellátha-
íólag visszavonták szombaton 
tartott előretolt állásaikból." 

MacArthur főhadiszállásáról 
származó jelentések ugyancsak 
megerősítik, hogy a néphadsereg 
éien haladó egységei hétfőre vir-
radó éjts-eka Tegu körzetében 
több helyen átkeltek a Naktonon 
és egy amerikai ezredet megsem-
misítettek. A Nakton középső sza-
kaszánál az amerikai úgynevezett 
Capitol-hadosztály súlyos- veszte-
ségekkel visszavonult. Moszantól 
északnyugatra ugyancsak tért 
nyertek a néphadsereg erői. Mac-
Arthur főhadiszállásának egyik 
szóvivője kijelentette: Ninco le-
heíőség a Naktonon át előrenyo-
muló népi csapatok feltartózta-
tására. 

„Tájékozatlanság a nemzetközi 

jogban" című vasárnapi vezércikké-

ben az Izvesztija megállapítja, hogy 

a koreai események az egész világ 

közvéleménye figyelmének közép-

oontjában állanak. Magától értető-

dik, hogy a Biztonsági Tanácsnak, 

amelyre a nemzetközi béke és biz. 

tonság fenntartásáért a feleiősség 

hárul, minden Intézkedés? meg kell 

lennie feladatának teljesítése érde-

kében. Ismeretes, bogy a Szovjet-

unió a Biztonsági Tanácsban elnök. 

'ésének legelső napján benyújtotta 

javaslatát a koreai kérdés békés 

rendezésére és határozati javaslatot 

/erjesztett elő, amelyben Indítvá-

nyozza a hadműveletek megszünte-

tését és a külföldi csapatok klvoná. 

sát Korea területéről. A szovj'et kor-

mány e javaslatok előterjesztésével 

következetesen folytatolt békepoli-

tikájának megfelelően járt el. 

Nagy jelentőséget tulajdonított a2 

ENSz nek, minthogy az. mint Sztá-

lin elvtárs mondotta — „komoly 

eszköze a béke és a nemzetközi biz-

tonság fenntartásának." 

Az angol-amerikai tömb azonban 

szembehelyezkedett a szovjet ja-

vaslattal. Javaslatuk Észak-Korea, 

ból kiinduló támadásról beszél, meg. 

hamisítja a tényeket, elferdíti a 

nemzetközi jog és gyakorlat általá-

nosan elismer? elveit. Megmutatja, 

hogy szerzői járatlanok a nemzet-

közi jog kérdéseiben. Az államok 

közölt fennálló külpolitikai kapcso. 

latokat szabályozó nemzetközi jog 

egyik alapvető elve, hogy a külföldi 

beavatkozás megengedhetetlen az ál-

lamok belügyeibe. Ezt az elvet 

egyetemesen elismerték A modern 

nemzetközi jog az ilyen beavatko-

zást, amely egyik államnak másik 

il la m ellen irányuló támadása for- | 

májában mutatkozik meg, a legsú-

lyosabb nemzetközi bűncselekmény, 

nek minősíti. A nemzetközi jog szi-

gorúan elhárítja egyrészről a belső 

konfliktusokat, polgárháborúkat, 

másrészről a nemzetközi konfliktu 

sokat, az államközi háborúkat. 

Soha senkinek nem jutott eszébe, 

hogy agressziónak tekintse az egy 

államon belül folyó harcot, a belső 

konfliktus?, a polgárháborút. Mig 

ellenkezőleg, idegen államok beavat-

kozása belső konfliktusokba mindig 

az agresszió tipikus megnyilvánuló. 

iának minősül. 

Lássunk néhány általánosan is-

mert tényt. Amerika északi és déli 

i l lamai között folyt polgárháború 
:dején a déliek támadást intéztek az 

és-akiak ellen. Az északiak nem 

szorítkoztak területük védelmére, 

hanem — mint ismeretes — áthe-

lyezték a hadműveleteket a déli ól-

'amok területére, szétzúzták a rab-

szolgatartók haderői? és megterem, 

'ették az Egyesüli Államok nemzeM 

egységének feltételei?. Soha senki-

nek nem jutott eszébe, hogy az 

északiakat, vagy a déliekei támadó-

nak nyilvánítsa. Midőn az angol 

kormány támogatni akarta a dcli-

Johannes Steel, az ismvt haladó 

amerikai író írja Laké Successbö': 

Szöul elfoglalásakor az észak-

koreaiak kezébe kerültek az ENSz 

koreai bizottságának okmányai, 

közöttük az 1949 február 14-cn tar. 

tott ülés jegyzökönyve is. tz az 

ii'cs a U-Szin-Man kormány és a 

délkoreai hadsereg parancsnoksága 

részvételével azt a határosa/ól hoz. 

ta, hogv 1949 júliusáig megindít-

ják a hadműveletet Észak Korea 

cVen. Röberts tábornok „megfigye-

lőként" résztvétt ezen az ülésem. 

Az ő szerepe volt az amerikai 

fcgyverszá'litmányok ütemének nö-

velése. 

A tanácskozás után megindultak 

az előkészületek a támadásra. Rud-

zon körzeteben kezdték a csapatok 

kiképzését és a határ mentén meg-

történtek a csapatösszevonások is. 

A következő héten azonban a 

eket, az angol kormánynak ert a 

politikáját a világ közvéleménye 

joggal minősítette a nemzetközi jog 

egyetemesen elismer? elveinek meár 

felelően: belügyekbe történt be-

avatkozásnak. 

1862—67-ben III. Napoleon kor-
mánya beavatkozott a mexikói 
polgárháborúba és csapatokat kül* 
dött Mexikóba. Az Egyesült Álla-
mok kormánya az idegen csapatok 
kivonását követelte Mexikóból. Eb* 
ben az esetben is nem a polgárhá-
borúban résztvevő valamelyik fél 
hadműveletei, hanem az idegen ál-
lam intervenciója minősült agreáz-
sziónak. 

Vannak újabbkelelű példák is. A 
sokesztendős kínai polgárháboiu 
idején még az USA kormánya sem 
próbálta agresszórnak nyilvánítani 
a Kínában harcoló felek valame-
lyikét — bár magának az USA-nak 
agresszív politikája Kína tekinteté* 
ben jól ismert — mert az agresszió a 
majdnem ötszázmilliós kínai nép 
ellen még a Wall-Streel kalando-
rai számára is túlságosan kocká-
zatos lépésnek látszott Koreában 
belebocsátkoztak kalandba, rémé', 
vén. hogy játék lesz számukra, 
Ezek a számítások szégyenteljesen 
összeomlottak. 

Az említett tények mutatják, 
hogy scni a nemzetközi jog. sem a 
nemzetközi gyakorlat sohasem al-
kalmazta az agresszió fogalmát 
belső konfliktusokra. Igy áll a 
do'.og Koreában is, ahol polgárhá-
ború folyik az északiak és a déliek, 
az ideiglenesen két kormánytábor-
ra szakadt koreai nép kél része 
között. Koreában agresszorok 
egyedül azok az államok, amelyek 
Korea területén tartják csapatai-
kat, beavatkoznak a harcba és 
ilymódon kiszélesítik a hadműve-
letek övezetét. 

Malik, a Szovjetunió képviselője 
a Eiztomági Tanácsban augusztus 
3-án teljes joggal jelentett® ki, 
hogy az USA koreai cselekményei-
ben megvannak az agressziónak 
mindazok az ismertető jelei, ame-
lyekel az agressziónak a Népszö-
vetség Biztomági Bizottsága ál-
tal 1933-ban jóváhagyott meghatá-
rozása tartalmaz, s amelyeket 
egész sor nemzetközi szerződésben 
is lefektettek 

Bárhogy igyekeznek js az ame-
rikai imperialisták, bárhogy ala-
koskodjék is képviselőjük a Biz-
tonsági Tanácsban, n nemzetközi 
jog legfontosabb elveinek és nor-
máinak elferdítésében; nincs olyan 
erő a világon, amely a nemzeti 
egyesüléséért és függetlenségéért 
kiizdö koreai nép felszabadító 
mozgalmát agressziónak tüntetné 
fel. A tények megcáíolh-jtatlanul 
bizonyítják, hogy a nemzetközi jog 
és nemzetközi gyakorlat szem-
pontjából az USA kormányának 
cselekményei a koreai néppel 
szemben fegyveres agresfzjót je-
lentenek és a koreai agresszióért 
az egész felelősség az Amerikai 
Egyesült Államok kormányára há-
rul — fejeződik be az „Izvesz-
tyija" vezércikke. 

dclkoreai hadsereg két zászlóalja 

átszökött Észak-Koreába. Ez volt 

az ok, amiért az amerikai tanács-

adók akkor lefújták a támadást. 

Utána hallatlan terror következet 

Dél-Koreában, amelynek folyamén 

legalább 50.000 embert vetettek 

börtönbe és körülbelül 100 falut 

égettek fel. Lakóikat agyonlőtték, 

vagy gyűjtőtáborba zárták. 

A f igyelmes totó 
a sportpólyók és 
a z ü i e m i m u l a t -
s á g o k részére 

i n g y e n e s e n 
rendelkezésre bo-
csátja az ti / toto 
siáyerek hang-
lemezeit. 

A Lottó NV (Budapest V. Szeirere-u 
12) a hanglemezeket oz i énylések 

sorrendjében küldi el. 

Nincs lehetőség as előrenyomuló 

népi csapatok feltartóztatására 
— jelenti MacArthur főhadiszállása 

Á közeljövőben sor kerül az ötéves 
tervköícsön első sorsolására 

koreai néphadsereg egysége* 
áttörték az uj amerikai 

védelmi vonalat is 

Li-Szin Man már 1919 iuliusában 

támadási akart indítani Észak-Korea 

ellen 
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HATALMAS GYŐZELEM SZÜLETETT 
. a feldisziieií szegedi üzemekben 

a koreai mii szak első napján 

Ui-fön kezdődött dolgozóink tíjabb nagy termelési csa-
tája. Ezen a napon indutt a koreai műszak, melyre dolgo-
zóink egymással versengve lettek meg munka felajánlásai-
hat, vállalták a termelékenység fokozását, a munka megja-
vítását. Dolgozóink ezen a napon még nagyobb lendülettel 
indullak harcba normájuk túlszárnyalásáért, ho9y ezzel is 
megmutassák elszántságukat: minden erejűikkel készek küz-
deni a béke megvédéséért. Uj emberek léptek ezen a napon 
a szegedi gyárakba is: még öntudatosabb, még lelkesebb, 
még 'harcrakészebb dolgozók. Uj külsőt nyertek maguk az 
üzemek is. A dolgozók érzésének és hangulatának megfe-
lelően, szerte a legtöbb szegedi üzemben, kapun, falakon, a 
munkatermekben,' a munkapadok mellett feliratok hordetik 
dolgozóink követelését: El '(kezekkel Koreától. Feliratok 
fejezik ki azt, amit minden dolgozó érez: Megvédjük a 
békét! Le a háborús gyujtogatókkal! Több. jobb munká-
raj a békéért! Ünnepi hangulat uralkodik a legtöbb sze-
gcdi üzemben, de ezt az ünnepi hangulatot a díszes kül-
sőségek mellett, legjobban az alkotó munka lázas, szorgos, 
lelkes munka jellemzi. } 

Igy indult a Dohánygyárban u koreui műszak 

Uj szín költözött hétfőn a Do-
hánygyárba is. Ezen a napon kez-
dődött meg itt is a dolgozók újabb 
harcos kiállása a béke mellett: a 
koreai miiszak. Az üzem rendes 
időben reggel fél 8 órakor indul, 
de hétfőn szokatlanul korán, már 
fél 6 kor sok dolgozó megjeleni a 
gyárban, mint például a gyártási 
üzemrész dolgozói. 

Azért jöttek be korábban, hogy 
feldíszítsék, felékesítsék munka-
helyeiket, hogy ünnepélyessé, 
külsőségeiben is kifejezővé te. 
gyék a koreai műszak meg.n-

dulását. 
A délelőtti órákban már képek, jel-
szavak virágok és zöld gallyak di-
sziielték a termeket, az esemény je-
lentőségéhez méltón ünnepélyessé 
tették a gyárat. 

Nagy lendülettel indult a munka 
is Az" a jóval több, mini kétszáz 
dolgozó, akik részben a nagyon lel-
kes termelési értekezleten, részben 
pedig írásban lette meg munkafel-
•íjánlását a koreai műszakra, 

minden erejével azon Igyekezett, 
hogv már az első nap teljesítse 

vállalását. 
Átlagosan 3-tól 10 százalékig vállal-
ták a Dohánygyár dolgozói az uj 
norma ' túlteljesítéséi • a koreai mű-
szak alkalmával, de igerclet (ettek 
az önköltség és selejt további csök-
kentésére. a munka minőségének a 
megjavítására is. . 

Délelőtt 10 órakor mar jelentések 
érkéz,ek az egves üzemrészekből a 
munkaverseny állásáról. Az eloke-
ízttőben 

Németh Istvánné és Horesny! 
Imréné egvformán 145 százalé-

' kot ért el 
a kocsányozúsban. Gazdag Dezsőné 
és Bakács: Ferencné eredménye pe-
dig 109 százalék volt. A szivarka-
gvártáshan a II. Triumpli gépnél 
dolgozó brigád ragadta magához az 
elsőséget és Gyurik László gépmes-
ter, Jákri Imréné és Bárkányi Fe-
rencné á'ivevő. valamint Barna Jó-

zös munkája eredményeképpen en-
nek a gépnek a termelési átlaga 
délelőtt 10 óráig 101 és fél százalék 
volt. 

A kéziesomagoló osztályon tíz 
órakor még Sztojka istvánné 
volt az élen 146 százalékkal és 
utána következett Szénás! Zol-
tánná 140 százalékkal. Tizenkét 
órára azonban már Szénáslné 
töri az élre 147 százalékos tel-

jesítményével. 
Már ezek a számadatok is mutál-

ják, hogy a dolgozók valóra váltják 
igéretiikei, több, jobb munkával 
lesznek hitet a béke mellett. Bizo 
nvítják ezt a tetteik mellett nyilat 
kozataik is. Németh Istvánné el-
mondotta, hogv ezen a héten újul! 
erővel fogott a munkálja, lelkesili 
az a tudat, hogy ezzel is kiáll a 
béke mellett. Sziojka fstvánpé ki-
jelentette. minden erejével arra tö-
rekszik. hogy jól sikerüljön a ko-
reai műszak's ö is igyekszik ebből 
alaposan kivenni a részét. Gazdag 
Dezső élmunkás a gyártás 1. számú 
Trilimph gépnél dolgozó brigádjá-
nak a vezetője a következőképpen 
beszél: „Mos! a koreai műszak el-
ső napján Gyurik Lászlóék vannak 
üzemünkben az élen. 

Örülök eredményüknek, de azon 
leszek, lingy a lemaradásunkat 

behozzuk és elhagyjuk őket. 
Ezen a héten a munkánk legjavát 
akarjuk adni." 

Lelkesen, örömmel végzi minden 
dolgozó a munkáját a Dohánygyár-
ban. A koreai műszak hete új ered-
ményekkel, sikerekkel teli hét lesz 
ebben az üzemben is. A munkapa-
dok a gépek mellett, a csomagolási 
osztályon, az előkészítési osztályon, 
a gyártási osztálynál és a többi he-
lyeken egyaránt a termelési ered-
mények adnak súlvt, a feliratok-
nak. amelyek a dolgozók fölött hir-
detik a békeharcoi s azt, bogy dol-
gozóink küzdenek a háborús gyúj-
togatok ellen: „El a kezekkel Ko-
reától", „Munkával Koreáért". „Le a 
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zsefné és Vágó Margit gépesnü kő- háborús gyujtogalokkal-. 

Győzelmi jelentés n Szegedi Kender fonógyárban 
A Szegedi Kenderfonógyárnak 

már a külső képe is ünnepet hir-
det. . Gyönyörű vörös és netnze-
tiszí»ii dekoráción a hatalmasbetűs 
felírás: Jirőnk hitelezője, a koreai 
műszak!"' A kapitn beérve tovább 
fokozódik az ünnepi hangulat. Min-
den üzemrész gépei felvirágozva, 
feldíszítve. A vizesfonó üzemrész-
ben például a következő felirat fo-
gadja a belépőt: „Ti ItarcoVok 
szabadsági okért, mi prdig jeletek 
együtt beként megvédéséért.'" — 
Valóságos kis diadalkapun halad-
hat az ember a gépek között, Vö-
rcs és nemzetiszínű papírszalagok-
kal kötötték össze a gépeket a dol-
gozók. annak a kifejezésére, hogy 
igy fűzi össze a világ valamennyi 
dolgozóját a proletárin'ernaciona-
liz.mus A Szegedi Kenderíonó-
gyárban meleg kis ünnepség kere-
tében indult e! a koreai műszak. 

Reggel háromnegyed 6 óra-
kor zeneszó harsant. Műhely-
ről műhelyre járt a gyári 
zenekar. A kulttirgárda kis 
műsort rög'ör.rött. Népi tán-
cokkal. énekszámokkal, szava-
lattal indították el a dolgo-

zók a koreai műszakot. 
Hasonló kultúrműsor köszöntötte 
délután két órakor az első szak-
mány kiváló eredményeit. 

Mert igen kiváló eredménye'; 
születtek meg a koreai műszak el-
ső s»akmányún4Í. Már a kora reg 

túlteljesíteni az új normákat, 
minél nagyobb segítséget 
nyújtani a koreai hősöknek 

Aztán jöttek az első eredmények. 
Koszorús István élmunkás, tüjayító 
111 százaiékot ért el. Makra Júlia 
a kártolóban 117 százalékra telje, 
sít Német Lajosnéval együtt. • Es 
ott vannak a többiek a kártolóban: 
Makra Erzsébet 107. SzéH li. Já-
nosné 106. Kiss Ili. Istvánné ás Bor-
dács Eszter 109 százalékkal. 

A kártoló igen jó eredményeire 
hamarosap megadtak a választ a 
gépgereben dolgozói is. Először ki-
sebb eredményekről, 100 százalékos 
teljesítésekről érkeztek hírek, az-
tán jöttek a túlteljesítések. Gu'.ics-
ka Hona és Csóti Gyapjas Miklós-
áé 108 százalékot értek el. Kasza 
István egy százalékkal megelőzte 
őket Ké* teljesítmény aztán meg. 
ieticjezett minden eddigi teljesít-
ményt. Talán még a hangszóró is 
hangosabban mondta be, hogy 

Knczorn Ferenc 132 százalé-
kot, Széli Mihály pedig 13? 

százalékot, ért r! 
Igv mondták a géngereben do'go-
7ói. amikor meghallották a kiérté-
kelést: 

— Koreában egyre jobban szo-
rítják a yenki rablókat a tenger 
felé. Kergetik őket a szabadság-
harcosok Koreaából. Mi így segí-
tünk kergetni!. . . 
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gdi órákba" hatalmas versengés üzemrészben is. Takács Jánosné 103 
kezdődött meg nemcsak az egyes százaléka is ezt a célt szolgálja. A 
dolgozók, hanem az egyes üzem- sí.mftóban Csóti József 107 száza-
részek között is. A jelszó mindé- lékos teljesítménnyel felel az im-
hütt egy: perialista agresszióra épperúgy, 

mint a cérnázóban Kosányi Ist-
vánné. 

De nem maradtak adósak a fe; 
leletté' a gombolyttóban sem. Zöl-
di Istvánné szombaton 110 száza-
lékra teljesítette az új normá-
ját megfogadva, hogy a koreai mű-
szak alatt még nagyobb eredményt 
ér el. Most 115 százalékra teljesít. 
Igen jó versenytársai voltak. 

Rácz Jakabné 1)8 százalé-
kot, Némefh Vincénc 121 szá-
zalékot. Götz Gyr.láné pedig 
125 százalékot ért el. A mű-
szak élén Y'astagh Istvánné 
haladt, aki 134 százalékos 
teljesítménnyel ünnepelte a 

koreai műszak első napját. 
Az üaem minden dolgozója kíván-

csian tekintett a kézigerebenczök 
felé. A termelési értekezleten igen 
szép vállalásokat tettek a kézigere-
benezök. Mindenki kíváncsi volt 
hogyan állják a sara'í. Csak két tel. 
jesilményt kell ebböj a? üzemrész-
ből megemlíteni, máris látható, hogy 
a kézigereben dolgozói nem beszél-
tek a levegőbe a termelési értekez-
leten. 

Itt született meg a koreai mű-
szak két legjobb teljesítménye. 
Boros Pál 151 százalékot, Mak-
ra Gyula pedig 141 százalékot 

ért el. 
Nemcsak a normák tulteljesüésé. 

vei ünnepeltek a Szegedi Kenderfo-
nógyár dolgozói hanem a tervtelje-
sítésben elért kiváló eredménnyel 
is. Minden dolgozó büszkén tekint a 
kártoló üzemrész felé, ahol 

Tóth Erzsébet elvtársnő már az 
1951 január 5-1 tervén dolgo-
zott a koreai műszak első nap-
ján. Tóth elvtársnő pillanatnyi 
állagszázaléka az új normában 

119 százalék. 

A második műszak dolgozói a 

hangos híradón keresztül hallhatták 

az első műszak dolgozóinak ered-

ményeit, ott láthattak a gépeken az 

elért százalékokat, olvashatták a 

legfrissebb „Villám" faliújságokat 

Nem csoda tehát, ha a munka átvé-

telekor megfogadták: „Még nagyobb 

eredmények elérésével visszük dia-

dalra a koreai műszakot." 

A Magyar Kender dolgoséi 

negitenek a koreai harconoknak 

Az ujszegedi Magyar Kender 
dolgozói is jól felkészültek a 
koreai műszakra. Nincs dolgozó 
az üzemben, aki ne volna tisztá-
ban azzal, hogy most nemcsak 
a hős koreai nép szabadságának 
megvédéséről, hanem a magyar 
dolgozók és velük együtt az 
egész béketábor nagy ügyéről, a 
béke megvédéséről van szó. Az 
elmúlt hét folyamán megtartott 
termelési értekezletek óta 

összesen 850 dolgozó leli fel-

ajánlási a koreai műszakra. 
Még a hétfői napon is tömege-
sen jelentették be a dolgozók 
felajánlásaikat. Az üzem dolgo-
zói a gépek mellett irték meg 
munkafelajánlásaikat. Az egy-
szerű, mindennapi szavakból 
álló sorok ékesszólóan beszélnek 
a dolgozók helyett. Elmondják, 
milyen szívesen s milyen nagy 
lelkesedéssel harcolnak iróik a 
békéért. Szalma Péter, az üzem 
egyik dolgozója például ezt irta: 
„A koreai nép és a béke győzel-
mére öt százalékot ajánlok fel. 
vagyis ennyivel teljesítem tul a 
normarendezés által megállapí-
tott uj normát. K'spéttr Ferenc-
né pedig igy irt: „Vállalom, 
hogy a koreai műszak befejezé-
sére a szeptember 10-i tervemet 
is teljesítem." 

Kispéter Ferencné a műszak el-
ső napján már messzi túltelje-
sítette az egy napra eső vál'n-
lását. a délelőtt folyamán 219 
százalékot éri el terve teljesíté-

sében. 

De nem maradnak le mögötte 
többi dolgozó társai sem, akik 
közül több mint 800-an tettek 
ígéretet arra, hogy az uj nor-
mákat jóval a százszázalék fö-
lött teljesitik. Simon Aranka, a 
szövőben Vállalta, hogy 

új normáját már a koreai mű-
szak elején 110 százalékra tel-

jesíti 

és ezt a lehetőséghez mérten 

továbbra is megtartja, sőt fo-
kozza. 

A zöld ágakkal feldíszített 
üzemrészben most még ujabb 
lendületet öltött a munkaver-
seny. A jólét és a béke ügyéért 
harcolnak a dolgozók. Dudás 
Margit elvtársnő igy beszél: 
„Nemcsak a hős koreai harco-
sok haladnak előre s nemcsak 
ők tudják óráról-órára felmor-
zsolni az ellenség hadállásait, de 
ugyanugy, mint ők, most mi is 
menekülésre kényszerítjük az el-
lenséget. En öt százalékkal tel-
jesítem tul az uj normámat." 

A gyár iroda: dolgozói vállalták, 
hogy a műszak eredményeit üzem-
részenként naponta kiértékelik s 

a legjobb eredményt elért üzem-
rész dolgozói megkapják a mű-
szak győzelméért elindított gyö-
nyörű vörös vándorzászlót, 
melyre Korea térképe van rá-

hímezve. 
Fönt a kultúrteremben egy hafal. 

mas háromszor három méíeres nagy-
ságú vörös térképen apró zászlócs-
kák jelzik az északkoreai hadsereg 
előrenyomulását. Ezt állandóan szem. 
me] kísérik a műszak idején a dol. 
gozók. akik 

közösen határozták el, hogy ők 
is lépést tartanak a koreai nép 

győzelmével. 

A Ruházati NV dolgozói I 

a békáért 

A szomszédos Ruházati NV dol-

gozói körében sem kisebb a béke 

győzelméért való lelkesedés, de nem 

kisebb az a segítség sem, amelyet 

ennek az üzemrésznek dolgozói nyuj4 

tanak a szabadságukért és függet. 

lenségükért harcoló koreaiaknak. 

Az iizem dolgozóinak 54 száza-
léka jelentette be már újabb 

munkavállalását. 

A műszak első napján hat órakor 

már teljes kapacitással dolgozott 

az üzem. A gyár egyik kiváló szta-

hánovistája. Erdélyi Albert elvtárs 

példát mutatott valamennyi dolgozó 

társának. A nemrégiben bevezetett 

gépújításával 

a napi nyolc munkadarab he-
lyett 56 munkadurabot készített 
el, vagyis 630 százalékra teljesí-
tette régi, rendezetlen normáját. 

Az új, szabatos normát augusz-

tus 14.én vezetik be az üzemben « 

máris vállalta Erdélyi elvtárs, hogy 

ezt a normát Hz százalékkal túltel-

jesíti. ígéretét már az első órákban 

igazi kommunistához illó tettek kö. 

vették. Régi 630 százalékát 830 szá-

zalékra teljesítette. 

Szegedi sikerek az atlétikai válogntó 
versenyen 

A román-magyar atlétikai verseny 
előtt megtartott Válogatóversenyen 
Budapesten a szegedi Postás két ki-
tűnő atlétanöje első helyezést ért el. 
Faragó a női ifjúsági magasugrás-
ban győzött 135 cm-cl. A diszkosz-
ban Szűcs 29.14-cI le'tt az első. 

A Szegedi Kender dolgozói várják 
az uj munkakönyveket 

..A munkafegyelem megszilárdí-
tása érdekében be kell vezetni az 
összes fizikai és szellemi dolgozók 
számára, akik bérből, illetve fize-
tésből élnek, az űjrendszerű mun-
kakönyvei, melyre vonatkozólag a 
minisztertanács Pártunk vezetősé-
gének kezdeményezésére határo-
zatot hozott". 

(Gerő elvtárs beszédéből) 
Gerő elvtárs beszédében em-

lített űjrendszerű munkakönyv 
hiánya ezernyi formában me-
rült már fe] a dolgozók előtt. 
Nemrégen közöltük lapunk 
hasábjain Fejér Dénes elv-
társnak, a Gyárépítési NV 
ifjúmunkásának levelét, mely-
ben egész sor hibát megemlít, 
amelyek az űjrendszerű mun-
kakönyvvel szinte automati-
kusan kiküszöbölődnek. Nem-
csak a Gyárépítési NV-nél 
áll így a helyzet, hanem így 
áll a Szegedi Kenderfonó-
gyárban is. A dolgozók vár-
ják a7. ú j munkakönyveket, 
inert tudják, ezerféle előny 
származik ebből. 

A gyárból 

az ellenséges elemek 

egész sorát távolították el a 
közelmúltban. Bér- és norma-
csalásokat követtek el, maga-
tartásukkal gátolták a terme-
lő munkát, kerékkötői voltak 
az üzemen be|iil a szocializ-
mus építésének. Az egész 
üzemben felháborodással fo-
gadták a hírt. hogy az üzem-
ből eltávolított Balogi Kál-
mánnak és Gyémántnénak sí 
került az üzemből való eltá-
volításuk után is kijátszani 
a dolgozók éberségét és fon-
dorlatos módon OTTcsalásl 
elkövetni. A dolgozók meg 
vannak győződve róla. hogy 
nem sikerülhetett volna ez 
az újabb piszkosságuk. ha 
már forgalomban lenne az ú j 
munkakönyv, melybe beveze-
tik azt, hogy az illető munkás 
hogyan került ki munkahelyé-
ről. 

Ezt a szempontot emeli ki 
Rácz Gábor is, a szárazfonó 
dolgozója:— Tudom —mond-
ja —, hogy 

az uj munkakönyv fegyver lesz 

a kezünkben azokkal szemben, 
akik közénk furakodva bom-
lasztani akarják a mi építő-
munkánkat. Fegyver az ilyen 
Balogi-félék el]en s azokkal 
szemben, akik még ezután 
akarnak — esetleg más üzem-
ből kikerülve — a sorainkba 
befurakodni. 

Elő is fordult ilyen eset a 
Szegedi KenderfonógVárban. Az 
egyik jobboldali szociáldemokra-
ta ügynök, akit a Textilkombi-

nátból igen rövid uton eltávolí-
tottak, itt, ebben a gyárban „he-
lyezkedett el." Pár napig dolgo-
zott is. csak azután került ki az 
üzemből, amikor a Textilkombi-
náttal felvették a kapcsolatot és 
rájöttek, ki az, aki ilyen simán 
be akarta csempészni magát so-
rainkba. 

— Igen sok jel figyelmeztetett 
bennünket, hogy szükség van egy 
ilyenirányú intézkedésre és 

Póriunk isméi éberen fe l f igyel i 

ezekre a jelekre. Kész bizonyít-
vány lesz ez a munkakönyv a mi 
kezünkben. Egy pillanat alatt 
meg lehet majd a bejegyzésekből 
állapítani: rendes, becsületes 
munkással áll-e szemben az em-
ber. vagy örökösen vándorló, lus. 
ta. rossz munkással. 

Ezt tartja az új munkakönyv 
érdemének Dékány Sándomé is 
a gombolyíióból. 

— Valahogy mindig az elmúlt 
kapitalista rendre emlékeztet 
bennünket a régi munkakönyv — 
mondja —. Akkor is írtak beiegv-
zéseket a munkakönyvbe. Beír-
ták többek körött azt. ha az em-
ber fel merte emelni a szavát 
emberibb keresetért. Nem is szól. 
va arr<jl, ha sztrájkolni merésze't. 
Megváltozott a munkához való 
viszonyunk, meg kel] változni a 
munkakönyvnek is. Örülök, hogy 
a régi munkakönyv eltűnik a szé-
gyenteljes múlttal együtt és az 
új munkakönyvembe olyan be-
jegyzések kerülnek majd, melyek 
azt bizonyítják, hogy én is szor-
galmas, becsületes építője va-
gyok a szocializmusnak. 

Ez a két vélemény csak jelen-
téktelen hányada annak a sok 
szempontnak, mely az üzem dol-
gozóit arra készteti, hogy érdek-
lődéssel várják az új munkaköny-
veket. Bosnyákovics Dezső elv-
tás, a III. alapszervezet párttit-
kára. elmondotta, hogy számos 
dolgozó kereste fel és kérdezte 
meg, mikor kapják meg az új 
munkakönyveket. 

Az érdeklődés azonban azt 's 
bizonyítja, hogy a Szegedi Ken-
derfonógyárban az új munka-
könyvvel kapcsolatos felvilágo-
sító 

népnevelő munka 
is jó volt. Valamennyi dolgozó ki-
töltötte már a munkakönyv igény-
léséhez szükséges kérdőíveket és 
megelégedéssel vették tudomásul, 
hogy még ebben a hónapban ke-
zükben lesz az új munkakönyv, 
jó munkájuknak állandó tükre, 
fegyver az ellenséggel szemben, a 
lógósok, normacsalók, vándorlók 
OTI-csalók s az imperialisták 
ezerféle belső ügynöke ellen. 
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Alaposan felkészülnek az uj tanévre az általános iskolai 
tanítók szakosító tanfolyamának szegedi hallgatói 

'Az általános iskola felső 
tagozata (V—VIII. osztálya) 
számára a pedagógiai főisko-
lák képeznek általános iskolai 
tanárokat. Az általános isko-
lák színvonalának emeléséhez 
nagyszámú, jólképzett új ta-
nárra van szükség. Az idén 
azonban a pedagógiai főisko-
lákról csak 122 általános isko-
lai tanárt kaptunk, a jövő 
tanévben 3J8-at és két év 
múlva 870-ct. Hosszú eszten-
dőkre vofna szükség ahhoz, 
hogy a pedagógiai főiskolák 
és a szaktanítói tanfolyamok 
pótolják a szakpedagógus hi-
ányt. Fokozza a pedagógus-
hiányt az is, hogy Pár'utilc 
helyes iskolapolitikája, dolga-
só népünk növekvő kultúrigé-
iiye következtében az általá-
nos iskolai lemorzsolódás év-
ről-évre csökken. , 

Pedagógusainknak, hogy a 
dolgozóié megnövekedett kul-
túrigényeit ki tudják elégíte-
ni, fáradhatatlanul emelni kell 
ideológiai és politikai színvo-
nalunkat, el kell mélyíteniük 
és ki kell böviteniök szakmai 
ismereteiket. Pártunk útmu-
tatásával már a nyár folya-
mán tanítóink részére tovább-
képző tanfolyamokat szervez-
tek A szaktanfolyamokon — 
amely az ország 11 városá-
ban, közöttük Szegeden is mű-
ködik — az idén 3200 pedagó-
gus vesz részt, , 

Szegeden háromszáz nevelő 
részvételével hathetes tanfo-
lyam négy héttel ezelőtt kez-
dődött meg. A nevelök, akik 

a tanfolyamon résztvesznek, az 
ország különböző részéből 
jöttek Szegedre s máris igen 
szép eredményeket értek e\, 
mind a szakmai, mind pedig 
az ideológiai képzés terén. 
Alapos, jó munkát végeznek 
a népnevelők. Az előadáso-
kon. majd az azt követő ta-
nulókörön részletesen megtár-
gyalják az egyes körkérdése-
ket, hogy őszre komoly felké-
szültséggel kezdjenek a taní-
táshoz. 

• 
A Dobrocsi tanulókörben élénk 

érdeklődéssel hallgatják a tanuló-
kör tagjai Buga Árpád és Pong-
rác Lajos caécsei nevelők szavait. 

— Felmérhetetlen segítséget 
kapok a tanfolyamon munkám 
sikeres folytatásához <— mondja 
Buga Árpád. — A jövőben nem 
okoz majd problémát, hogyan is 
magyarázzarp meg tanítványaim-
nak még világosabban és érthe-
tőbben az egyes fizikai, vegytani, 
természettudományi kérdéseket. 
De nemcsak szakmai szempont-
ból nyújt, nagy segítséget a tan-
folyam, hanem 

a klerikális reakc'ó elleni htreban Is. 
— A mult iskolai év elején — 

veszi át a szót Pongrác Lajos — 
Szabó Péter plébános nem riadt 
vissza attól sem, liogv a templo-
mot használja fel a beiskolázás és 
a pedagógusok ellen. Azt hirdet-
te, hogy ma az isKolákhan csak 
természettudományt tur.itanak s 
a kommunista nevelés leple alatt 
gyerekeinkből kassz.nfűrókat ne-
velnek. Házi agitációt folytatott 

Zsizsikes gabonát akart beszállítani 

Prónai Menyhért kiszombori Aulák 
A terménybegyiijtés nngy csatá-

jában Kiszomhoron Is napról-nap-
ra mind jobban ós jobban bontako-
zik ki a dolgozó parasztság ragasz-
kodása népünk állama iránt. Ezt 
a ragaszkodását most begyűjtési 
előirányzatának túlteljesítésével feje-
zi ki. Nem egy dolgozó paraszt 
töbhszAz százalékosan túlteljesítette 
begyűjtési előirányzatát. Balázs Já-
nos középparnszt tűnt ki legjobban 
ebben a munkában, aki 32 mázsa 
gabonát adott be „C" vételi jegyre. 
A dolgozó parasztságnak a termény-
begyűjtésben elért k ivá l j teljesítmé-
nyét látva, n falusi ellenség, n ku-
lákok még fokozottabban) erőseb-
lien lámadnak. Ellenséges agitáció-
juk nom talált talajra Kiszomhoron, 
fgy megpróbálták, hogy tönkrele-
geék a raktárban összegyűjtött, ki-
váló minőségű gabonát. Prónai 
Menyhért 86 holdas kulák 3 mázsn 
20 kg gabonát vitt be a raklárba. 
Mint minden gabonát, dc különö-
sen a kulákokét, J'rönaiéi is szem-
ügyre vették. Jól megvizsgálták a 
raktári munkások, A gyanú nem 
Volt alaptalan. 

Prónai búzájában nyllzsgilll a 
aslaslk, amely máskülönben Is 
gyoinoa éa rntskeverékcs voll. 

MÍXor kitin a kulák, hogy leleplez-
ték, még neki állt feljebb. Súlyo-
san rágnmaztn, szidalmazta a ter-
ményitvevőt. Prónnl Menyhért nem 

károsban! a dolgozó népet, hanem 
odahaza földjét sem műveli, elha-
nyagolja. s a hatóságot azzal ve-
zette félre, hogy a tarlóhántást ap-
ja végzi, holott az kupeckodni jár 
Makóra. 

Prónai Menyhért kulák aljassá-
gai? most leleplezték. Nem sikerült 
megfertőznie a szövetkezet raktárá-
ba összegyűjtött 50 vagon jó minő-
ségű gabonát. Megindították ellene 
az eljárás?. 

c«nk a gnbonaátndással akarta meg eredményével . 

Dolgozók Ál ta lános Iskolája 

nyílik me£ szeptemberben a Föld-
müvea-utcaí általános Iskolában. 
Jelentkezhetnek, akik a népisko-
la négy osztályát elvégezték. He-
tenként három este van tanítás, 
13 hónap alatt mindenki megsze-
rezheti az általános iskola V— 
VIII. osztályáról szóló bizonyít-
ványt teljesen díjtalanul. Rész-
letes felvilágosítást ad az iskola 
igazgatósága. 

A GYAPOT negyedszeri kapá 
lását végezték el a makói állami 
gazdaság dolgozói az elmúlt hé 
ten. A munkákban az Ujbarázda 
brigád tűnt ki 170 százalékos 

s ezáltal még evő^ebb aknamun-
kát fejtett ki dolgozó népünk el-
len. Az volt a célja, hogy minél 
kevesebb gyermek járjon iskolá-
ba s minél tovább tudja a fekíte 
reakció sötétségen tartani dol-
gozó népünket. Minden alkalom-
mal lelepleztük az ellenség gya-
lázatos munkáját é3 most Pár-
tunk útmutatását köyetve, még 

trSsabb harcot Indítottunk 
a klerikális reakció ellen. Meg-
szerveztük, hogy a nyári szünet-
ben az úttörők, a szülői munka-
közösség tagjai meglátogatják a 
Szülőket és győzelemre visszük a 
beiskolázást községünkben is. 

Várkonyi József jászapáti ta-
nító a tanulókörökről beszél. 

— Megtanultam a tanfolya-
mon, hogy tulajdonképpen mi is 
az a tanulókör. Ha arra gondo-
lok, hogyan szerveztem meg ott-
hon a tanulóköröket, bosszanko-
dom azon, hogy a rossz és gyen-
ge wervezés által mennyire tá-
pot adtam az ellenség aknamun-
kájának. 

Nagy lelkesedéssel számolnak 
be eddig végzett munkájukról és 
terveikről a szaktanfolyam hall-
gatói. 

— Amikor Akolhátpusztára 
kerültem, a község negy-
ven százaléka analfabéta 
volt — meséli Zombori Edit ta-
nító —. A község a kulákok és 
papok befolyása alatt állt. Ke-
mény munkát kellett végeznem 
a Párt segítségével, amig sike-
rült összehoznom az első analfa-
béta tanfolyamot. Azt, hogy ma 
már csak egy-két idős ember 
van, aki nem tud írni-olvasni, 

a pártszervezetnek köszönhetem. 
Minden problémámmal a Párt-
hoz fordultam s nem hiába. Most 
a tanfolyamon tanultakkal sok-
kal eredményesebb munkát vég-
zek majd, mind a szakmai, mind 
a felvilágosító munka terén. 

Minden pedagógus nagy ér-
deklődéssel hallgatja az ilyen be-
szélgetéseket, hiszen ezáltal is 
sokat tanulnak. A tanfolyamon 
eltöltött hat hetet igyekeznek 
valamennyien jól hasznosítani. 
Nagyszerűen bizonyítja ezt a 
szaktanfolyam hallgatóinak ko-
reai fölajánlása is. Minden ta-
nulóköri szoba ajtajára kifüg-
gesztették a felajánlásokról ké-
szült iveket. „Fizikai és vegyta-
ni kísérletek bemutatására ösz-
szegyüjtjük azokat az eszközö-
ket, amelyek szinte hulladékok-
ból is előállíthatók". „Heti 25 
óra korrepetálást vállalunk". 
„Elolvasom Krupszkája*. Peda-
gógiai tanulmány cimü köny-
vet" stb. Ezek a vállalások m'nd 
azt bizonyítják, hogy pedagógu-
saink nem sajnálják a fáradsá-
got szakmai és ideológiai kép-
zettségük fokozásához s alapos 
felkészültséggel indulnak az uj 
tanév elé. 

Nem kétséges, hogy eljön a nap, amidőn 

az amerikai nép elveti a fellebbviteli bíróság 

határozatát 
Az Amerikai Kommunista Párt vezetőinek felhívása 

Az Amerikai Kommunista Párt 
országos bizottsága nevében Fos-
ter elnöik ég Hall titkár nyilatko-
zatot tett közzé, amelyben fel-
szólítják az amerikai népet, uta-
sítsa el a fellebbviteli bíóságnak 
azt a határozatát, arnely jóvá-
hagyta az Amerikai Kommunista 
Párt vezetőinek ügyében hozott 
bírósági ítéletet és küzdjön a 
Kommunista Párt védelmében, 
amíg még nem késő megóvni az 
országot a náci Németország sor-
sától. 

A nyilatkozat kifejti, hogy az 
ítélet beismerése annak, hegy 
egyre több amerikai értette meg 

és egyre többen keresik az utat 
a szükségtelen vérontás megszün-
tetésére, 

— A harc, amely azért folyik, 
hogy a Kommunista Párt veze-
tőit ne zárják börtönbe és Dennis 
elvtárs szabadlábra kerüljön — 
elválaszthatatlan a népnek a bé* 
kéért, a demokráciáért és a gaz-
dasági biztonságért vívott harcá-
tól. Bármi történjék is, a Kom-
munista Párt továbhra is viszi 
ezt a harcot. Nem kétséges, hogy 
eljön a nap, midőn az amerikai 
nép elveti a fellebbviteli bíróság 
határozatát — fejeződik be a fel-
hívás. 

flz USfl kinai politikája könnyen romba-
tíöntbefi Nagy britannia egész ázsiai politikáját 

— irja a londoni „Observer* 

Az Observer cfmű londoni jobb-
oldali vasárnapi lap legújabb száma 
vezércikkében a formozai helyzet is-
mertetése kapcsán erélyesen bírálja 
az USA kinai politikáját, amely — 
mint megállapítja —s egyaránt fe-
nyegeti a britek és az amerikaiak 
érdekeit Ázsiában és könnyen rom-
hadön'iheti Nagybritannia egész 
ázsiai politikáját. 

*A' lap megállapítja: lehetetlenség 
megtngndni Kinától art a jogot, 
hogy fegyveres erőt küldjön For-
mozára, ha onnan bombázzák. Mit-

sem változtat ezen az a tény, hogy 
Amerika nem ismerte el a pekingi 
kormányt, mivel „akár elismeri, 
akár nem — írja szószorint az Ob-
server — ez a kormány Kina tény-
leges kormánya". 

Befejezésül az Observer megálla-
pítja: semmiesetre sem szabad azt 
célul tűzni Angliának maga elé, 
hogy az USA kedvéért egész ázsiai 
politikáját rombadön?se. pusztán 
azért, hogy Formoza esetleg meg. 
maradjon. Csang-Kai-Sek diszkredi. 
Iáit kezében 

Nagyszabású békegylilést tartottak 
Münchenben 

München város 6000 latosa 
'szombaton gyűlésen tett hitet a 
bóké megvédése mellett. 

A békeharcosok egyhangúan 
elfogadott határozatban tiltakoz-
tak a német területen folyó an-
gol-amerikai háborús előkészüle-
tek ellen ég követelték Max Rei-
mann elvtárs, a Nyugatnémet 
Kommunista Párt főtitkára men-
telmi jogának azonnali visszaál-
lítását. 

Az amerikai hatóságok utasí-
tására a müncheni rendőrség egy 

osztaga gumibotokkal támadta 
meg a gyűlés résztvevőit. A bé-
keharcosok elszántan elhárítot-
ták a rendőrök provokációit és 
a gyűlést zavartalanul folytat-
ták. 

A demokfátikus szervezetek 
képviselői felszólították gz össze-
gyűlt békeharcosokat, tegyenek 
meg mindent, hogy az egész la-
kosságot megnyerjék a békeharc. 
nak és meghiúsítsák az angol,, 
amerikai imperialisták háborús 
terveit. 

Megnyílt a közoktatásügyi dolgozók 
nemzetközi szervezetének kongresszusa 

Uj tapasztalatok a szovjet építőiparban 
A háború befejezése után a Szov-

jetunióban kibontakozott szocialis-

ta építkezés óriási sikorCi maguk 

utan vonták a dolgozók lakásvi-

szonyainak további megjavítását. 

A háborúutáni sztálini ötéves 

terv négv esztendeje alatt a v i r o 

sokban több mint 72 mil l ió négy-

zetméter lakásteret állítottak ho'y-

rc és építettek fel, A falvakban 2.3 

mi l l ió lakóház épült fel Sok isko-

lát, kórhá'-at, iidülőotthont, óvó-

dét. bölcsődét., klubot és áruházat 

is építettek. 

Megjavult a lakásépítés minősé-

ga és a* épftftmunka megszervezé-

se. A folyamatof, 

tyora módszerek elsajátításában 

Jelentűs sikereket értek el tavaly 

a moszkvai, a zaporozsjei, a mag-

hitkai építkezési vállalatok és az 

ország számos más élenjáró épít. 

kezesének kollektívái. 

Nagy változás történt a vakolók 

Munkájában. Azelőtt nők nem is 

f"g' ' ' '!< ezz"l a munkával. Do 

most, mióta a maltert géppel ke-

verik, nmióta könnyebb szerszá-

mokat használnak, a nök is hozzá-

láttak, hogy elsajátítsák ezt a bo-

nyolult munkát. 

Igy került az építfiszakmába An-

nq Gplubjeva is, akit a nyugati 

yonalsznkasa vasúti építése Igaz-

gatósága minden egyes építkezésé-

nél ismernek 

kiváló képességeiről„ 

nagyszerű eredményeiről. Oolub-

jeva teljesítménye átlagban pyole, 

szorosa a normának. 

Alihoz, hogy megseakltás (léikül 

dolgozhasson, egyszerre négy 14<to 

malterra van szüksége. Mikor a 

mennyezetet vakolja, a 4 köbméte« 

res láda 3—4 perc alatt ürül ki, 

az oldalfalaknál 1—2 pe'c alatt, 

Mozdulatai könnyűek, villámgyor-

sak. szemmel alig lehet kövein' 

őket. 

Egész brigádja igyekszik úgy 

dolgozni, mint ő. A házak belső 

Augusztus 6-án Bécsben meg-
nyílt a közoktatásügyi dolgozók 
nemzetközi szervezetének (az 
SzVSz tagozata) V. kongresszu-
sa. A kongresszusra a közokta-
tásügyi dolgozók küldöttségei ér-
keztek a Szovjetunióból, a Kinai 
Népköztársaságból, Olaszország-
ból, Csehszlovákiából, Magyar-
országról, Norvégiából. Bulgáriá-
ból, Franciaországból, Romániá-

ból, Ausztráliából és a Mongol 
Népköztársaságból. A kongresz. 
szus Henry Vallon professzort, 
a francia küldöttség vezetőjét vá-
lasztotta elnökévé. 

A kongresszus öt napig ülése-
zik, meghallgatja és megvitatja 
a szövetség vezetőségének beszá-
molóját, valamint a békéért ví-
vóit harcról és a közoktatásügyi 
dolgozók anyagi helyzetéről tar-
tandó beszámolókat 

A NÉPI DEMOKRÁCIÁK ORSZÁGAIBOL 
fl miivaliséti ág a Unfrmóny 

terjesztése a falvaatian 

vakolását folyamatosan végzik. 

Két lány felakasztja a vezető lé-

cet, másik kettq a páriíányzatot 

húzza, másik kettő felcsapja a va^ 

kolatot, a hetedik nagyoló desz-

kával megy utánuk, a nyolcadik 

a durv« szemcséket távolltja el, a 

kilencedik elegyengeti a felületet 

és a két utolsó utána símftja. A 

brigád egy ház vakoló munkála-

tait — egyemeletes, 8 lakásos ház 

3 nap alatt fejexl he, 

8 nappal előbb, mint a norma elő-

írja. 

Ugyanezekkel a módszerekkel 

dolgoztak u nehézgépipari min isz . 

tórium házaínak kb. 60 százalékán 

és n nehézipari vállalatok részére 

épített lakóházakon. 

Ilyen módszerekkel emelték a 

minőséget és gyorsították meg az 

ütemet, E módszer széleskörű al-

kalmazása is jelentősen hozzájá-

rult a szovjet emberek lakásviszo-

nyainak megjavításához. 

A Tudományi és Kultúrát Ter-
jesztő Társulat kolozsvári fiókja 
minden vasárnap előadókat kiild a 
falvakba, gkik a dolgozó parasztok 
számára a mezőgazdasági kam-
pánnyal kapcsolatos kérdésekről 
előadásokat tartanak. Az előadás 
u?án az előadók válaszolnak a dol-
gozó parasztok kérdéseire. 

Tiranában kulíurpalolát églmnak 

a munltáselí és tisrtyiselOk siánttra 

Az Albán Szakszervezeti Tanács 
kezdeményezésére Tiranában kul-
túrpalotát építenek a munkások és 
tisztviselők részére. Az első emele-
ten állandó kiállítási termei létesí-
tenek, a második emeleten lesz a 
gyűlésterem. Ebben a teremben szín-
padot ls helyeznek el. A második 
emeleten lesz ezenkívül a nagy 
könyvtárterem, s a Vudományos, ze-
nei, irodalmi és testnevelési körök 
helyisége. 'A' harmadik emelet a női 
dolgozók kulturális tevékenységének 
célját szolgálja. 

nnn miim iéva 

szanatóriumokra és JJdUlfikrj 

A bolgár kormány 900 millió lé-
vát irányzott elő 1950-re szana?ó-

riumok és üdülők építésére. Az év 
végéig több, mint százezer dolgozó 
tölti ezekben az üdülőkben szabad-
ságát. 

H'laMóan emriteilSk a rsrbSTlnráV 

DaraszKD éle színvonala 
A csehszlovák mezőgazdaság ter-

melékenysége és ezze) párhuzamo-
san a p a r a s z t s á g é l c i s z ínvona l a ál-
landóan emelkedik. A parasztok jö-
vedelme 1918 hoz viszonyítva 1950-
ben 131 százalékra emelkedett, 
1951-ben a terv szerint eléri a 148 
százalékot. 

Egyensúlyba luíol' KeleMKro 
Mfiteénvatésn 

Kelet-Kína közgazdasági terüle'ié-
nek —• beleértve Sanghajt is —, 
pénzügyi kiadásai és bevételei 
egyensúlyba jutptlpk. MárGius óta a 
bevételek erősen növekednek, a kj-
adások pedig csökkennek. 

Tervazg-'nnfn'yom lennvel munkások 
részére 

Zabrzehan megnyitották a lengyel 
munkások első tervező-tanfolyamát. 
A féléves iskolát a kohóipari köz-
pont szervezte. A tanfolyam 40 hall-
gatója a lengyel kohászati munká-
sok köréből került ki. 
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A vándorzászlói még jobb munkával 
köszönik meg 

a makói járás, Nagylak, Tömörkény, Algyő és Magyartés dolgoséi 

Nagy ünnepe volt vasárnap több csongrádmegyei községnek. 
Ünnepelték a nyári mezőgazdasági munkák élenjáróit, akik pél-
dát mutattak a csépjésben és termény-begyűjtésben. Ugyanígy jó 
munkát végeztek a tarlóhántás terén is. A megye négy járásá-
nak egy-egy községében átadták a falu dolgozó parasztságának 
az Operatív Bizottság és a DEFOSz vándorzászlait. 

Nagylakon már a kora reggeli 
órákban megelevenedett a köz-
ség. Az ünnepség színhelyére 
zárt sorokban érkeztek az úttö-
rők. tűzoltók, velük együtt a 
község és a környező tanyák 
dolgozó parasztjai. De ott me-
neteltek a nagylaki kendergyár 
munkásai, munkásasszonyai, 
ugyanígy a nagylaki-ugar dolgo-
zó parasztjai is. A nagylakiak 
megérdemelték a vándorzászlót, 
mert példamutató jó munkával 
elsőnek fejezték be a cséplést 
Csongrád megyében. Felvonult 
ezen a napon minden nagylaki 
cntudatos dolgozó paraszt, élü-
kön Bárány Mártonnal, ifj. Da. 
róezi Mihállyal, akik példamuta-
tóan teljesítették terménybeadá-

si kötelezettségüket. Hosszan so-
rolhatnánk azoknak a neveit, 
mint Szeles Péter. Kodrán Ist-
ván középparasztokat, akik túl-
teljesítették terménybeadási kö-
telezettségüket, hogy segítsék, 
erősítsék népgazdaságunkat. 

Ugyanígy gyülekeztek ezekben 
az órákban a megye más közsé-
geiben, Algyőn, Magyartésen. 
Tömörkényen és Makón is a dol. 
godó parasztok, hogy átvegyék a 
zászlókat. 

NAGYLAKON 

Pápai Ferenc községi párttitkár 
megnyitója után Holik János 
elvtárs, a csongrádmegyei párt-
bizottság küldötte mondott beszé-
det. Ismertette a nemzetközi 

A félévi elszámolás áfa sok egyénileg 

dolgozó paraszt kérte felvételét 

a makói Úttörő tszcs-be 

Termelési értekezleteken 

Alig pár napja a makói 
Úttörő termelőszövetkezet 
megtartotta félévi elszámolá-
sát. A szövetkezet tagjai ed-
digi jó munká juk nyomán 
8-2.000 forintot osztottak szét 
előlegként. A csoporttagok 
munkaegységként 15 forintot 
kaptak előlegként. Ez a pénz 
csak egy elenyésző része an-
nak a jövedelemnek, amely 
az év végén üti majd a cső-

ben többszörösen felülmúlta a 
napi előirányzatát. 
J ó munkát végeztek a hagy-
maduggatásnál, de kihintek a 
hagymaszedés idején is. Az 
eddigi elszámolás további 
lendületet adott munkájuk-
nak, még lelkesebben, oda-
adóbban végzik napi felada-
taikat. 

Az Úttörő csoport félévi 
elszámolása nemcsak a cso-
port tagjait villanyozta fel, 

A „Május I" munkacsapat a hagymaszedést végzi. 

portiagok markát. A brigád-

tagok örömmel, megelégedés-

sel gondolnak vissza eddigi 

munkájukra , a munkaver-

scnyre, amely nagyban előse-

gítette. liogy jó minőségi 

munkát s nagyobb termelé-

kenységet értek el. K i tűnt 

ebben a munkában a Május 1 

munkacsapat, amely sok eset-

hanem még inkább nagy ha-
tással volt az egyénileg doi-
gozó parasztokra. A féléves 
elszámolás óta nagy számmal 
kérték felvételüket a termelő-
csoporba. Ezek közé tartozik 
Ha j d ú Ferenc Makó, Fiumei-
utca 15 szóm alatt lakó dol-
gozó paraszt is, aki az alábbi 
levelet küldte szerkesztősé-
günkbe: 

„Én és a családom meggyőződésből lépünk a makói 
Úttörő termelőszövetkezetbe. Az elmúlt évben, de az idén 
ts állandóan figyeltük a csoport munkáját, láttuk. liogy 
kevesebb időt dolgoznak, mégis többet termelnek. Nem dol-
goznak látóstul vakulásig, mégis több jut egyik-egyik dol-
gozónak, mint nekünk, egyénileg gazdálkodóknak. A fel-
szabadulás előtt nincstelen voltam. Állandóan a kujákok-
nál cselédeskedtem, tengettem életem azon a keserves pétr 
garason, amit náluk kaptam. A felszabadulás óta saját föl 
demen gazdálkodtam, de a kulákoklól nem tudtam megsza-
badulni. mert igaerő hiányában csak hozzájuk szorultam. 
Ez pedig azt jelentette, hogy ugyanolyan cseléde lettem, 
bármelyikhez fordultam, mint azelőtt., mert többnapi robot-
munkát kellett végeznem kis földem megmunkálásáért. Most, 
hoQy látom, mit osztottak, mi jutott eddigi munkájuk ulán 
a csporttagoknak, elhatároztam, hogy családommal együtt 
szakítok az eddigi életmóddal és kérem felvételemet az Út-
törő termelőcsoportba. A jövőben én is a közös termelésben, 
a termelőszövetkezetben akarok dolgozni. 

Meggyőződtem arról, hogy ha közösen dolgozunk, 
nemcsak a magam jólétét a lapozom meQ, hanem segítem 
népgazdaságunk megerősödését. Ezért szeretnék én is csalá-
dommal együtt tagja lenni az Úttörő termelőszövetkezet-
nek, s közös erővel, Rákosi elvtárs vezetésével építeni a 
szocializmust. 

Hajdú Ferenc és családja 
Makó, Fiumei-utca 13." 

helyzetet s hangsúlyozta, hogy 
mig a koreai dolgozók fegyverrel 
vivják harcukat az imperialisták 
ellen, addig a dolgozó parasztság 
a mezőgazdasági munkák határ-
idő előtti elvégzésével támogat-
ja ezt a harcot. 

Az egybegyűlt ünneplő dolgo-
zó parasztok hatalmas tapssal 
fogadták, amikor Holik elvtárs 
átadta a jó munkával kiérdemelt 
vándorzászlót. 

ALGYON 
a DEFOSz székházban össze-
gyűlt mintegy 500 dolgozó pa-
raszt előtt Földházi Pál elvtárs, 
a DEFOSz csongrádmegyei tit-
kára mondott beszédet. 

— Mi, maöyar dolgozók, 
nemcsak szóval, hanem tet-
tel is bebizonyítottuk, hogy 
együtt harcolunk a koreai 
dolgozókkal — mondotta Föld 
házi elvtárs —, mert Korea, 
bár földrajzilag távolesik tő-
lünk, mégis idehallatszik a 
becsületes, békés dolgozók ki-
áltéisa. Mi, magyar dolgozók, 
egy tábori kórházat küldtünk 
orvosi és ápolószemélyzettel a 
koreai szabadságharcosok-
nak, amelyben a magyar dol-
dozok tízezreinek a támogatá-
sa és szolidaritása nyilvánul 
meg. 

Az algyői dolgozók is hozzá-
járultak nemcsak pénzbeli ado-
mányukkal a koreaiak megsegí-
téséhez. hanem a termelésben, a 
terménybegyüjtésben elért jó 
eredményekkel segítik a koreaiak 
harcát. Ennek a jó munkának 
eredményeként kapták a DE-
FOSz vándorzászlaját. 

TÖMÖRKÉNYÉN 
a DISz helyi szervezetének szék-
házában Labádi Lajos elvtárs 
adta át Tömörkény község dol-
gozó parasztságának a vándor-
zászlót. Beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy Csongrád megyében 
nincs olyan község, város, ahol 
a dolgozó parasztság legöntuda-
tosabbjai között ne talált volna 
követésre a mindszentiek és a 
szegváriak versenyfelhívása. 

— Ennek a versenyfelhívás 
nak nyomán Tömörkény dol-
gozó parasztsága elsőnek 
fejezte be a nyári me-
zőgazdasági munkálatokat, a 
cséplés, a terménybegyüjtési 
előirányzatot, ugyanígy a 
tarlóhántási munkálatokat is, 
amellyel kiérdemelte a nagy 
megtiszteltetést, a csongrádi 
járásban az élenjárót meg-
illető vándor zászlót. 

Hasonló ünnepség keretében 
adta át Kenács Márton elvtárs 
Makón 

A MAKÓI JARAS DOLGOZO 

PARASZTSÁGÁNAK, 

mint az élenjáró járás paraszt-
jainak az Operatív Bizottság 
vá ndorzászl a ját. 

MAGYARTESEN 

is kettős ünnep volt a vasárnap. 
A magyartésiek a szentesi já-
rásban mutattak példát eddigi 
munkájukkal, érdemelték ki és 
kapták meg a DEFOSz vándor-
zászlaját. 

Csongrád megye négy járásá-
nak földmüvesszövetkezetei is 
versenyben gyűjtik a gabonát. A 
verseny eddigi kiértékelésének 
alapján a SzöVOSz megyei ván-
dorzászlaját Klárafalva, a járási 
vándorzászlókat pedig Algyő, 
Magyartés, Oföldeák és Felgyő 
földmüvesszövetkezetei kapták. 
Ezeket a zászlókat is ünnepélyes 
keretek között adták át a föld-
müvesszövetkezeti tagok jelen-
létében. 

Valamennyi községben nagy 
számmal szólaltak fel a gyülég 
keretében egyénileg dolgozó pa-
rasztok, földmüvesszövetkezeti 
tagok és fogadták meg, hogy 
ezt a nagy megtiszteltetést, a 
vándorzászlót a jövőben még 
odaadóbb, még fokozottabb mun-
kával köszönik meg. 

vitatták meg a héten Szeged és 
Csongrád megye üzemeinek dol-
gozói az előttük álló feladatokat. 
A dolgozók ezeket a termelési ér-
tekezleteket győzelmi ünneppé 
tették azáltal, hogy itt bizonyí-
tották be: maradéktalanul ma-
gukévá tették Pártunk útmutatá-
sát, a minisztertanács ivormaren-
dezésre és alapbéremelésre vo-
natkozó határozatát. Győzelmi 
ünnepekké változtatták a. dolgo-
zók a termelési értekezleteket az-
zal, hogy itt bizonyították min-
den szónál ékesebb tettekkel, 
hogy hívei a békének, hogy a bé-
két nemcsak kívánják, hanem 
hajlandók kiállani érte a tettek 
porondjára. Számtalan dolgozó 
mondotta el felszólalásában: 
,,Mig koreai testvéreink a harc-
mezőn mérnek csapást csapás 
után az imperialistákra, addig 
nekünk a termelésben fokozott 
helytállással kell támogatnunk 
ezt a harcot." 

Voltak eddig is termelési érte-
kezletek az üzemekben, de a 
most lezajlott termelési értekez-
letek határkőt jelentenek mind-
annyiónk életében. Soha eddig 
nem mutatkozott olvan gyönyö-
rű példája a proletárinternaciona-
lizmusnak, mint ezekben a napok-
ban. Soha nem tudtuk még fel-
szabadulásunk óta belső osztály-
hacunkat így összekötni a nem-
seiközi síkon folyó osztályharc-
cal. Bizonyitják a most lezajlott 
termelési értekezletek, hogy dol-
gozóink igen rövid idő alatt mek-
korát fejlődtek. Ennek a fejlő-
désnek eredménye az, hogv min-
den öntudatos dolgozó felismer-
te: a koreai nép győizelme a mi 
megerősödésünket is jelenti. 
Amikor ezt felismerték dolgo-
zóink. felismerték, hogv ennek 
fordítottja is így áll. Ha mi fo-
kozzuk erőnket, nagyobb sikere-
ket érünk el a szocializmus építé-
sében, ezzel igen nagy-mértékben 
segítjük a kóa-eai nép harcát. 

Ez a felismerés domborodott 
ki a termelési értekezleteken. 
Dolgozóink egyöntetűen állottak 
ki a koreai nép ügye mellett 
többtermeléssel, a minőség javí-
tásával, fokozott áldozatvállalás-
sal. A Dohánygyár előkészítő 
üzemrészében és a cigaretta-
gyártó üzemrészben például kivé. 
tel nélkül minden dolgozó tett 

felajánlást. A Magyar Kenderben 
Tóth Jánosné cérnázó és Varga 
Ferenc nehézgépes szövő úgy tá-
mogatják a koreai harcosokat, 
hogy egy gép kezeléséről két gép 
kezelésére térnek át, 100 száza-
lékkal túlteljesítve ezáltal az ú j 
normát. A Szegedi Kenderfonó-
gyárban Koszorús István élmun-
kás tüjavító elvállalta, hogy 30 
százalékkal teljesíti túl a normát. 
Hegyközi József gépi kötélverő 
az ú j normában 125 százalékos 
teljesítést akar elérni. 

A „koreai hét", a sztálini mű-
szakhoz és az április 4-i felaján-
lásokhoz hasonlóan a szocializ-
mus építése jelentős állomásának 
ígérkezik. A termelési értekezle-
tek hatalmas lelkesedése bíztató 
ígéret arra nézve, hogv a bé'.ce-
műszak nem rövid ideig tartó fel-
lángolás, nem „szalmaláng" lesz, 
hanem lépcsőfok a még eddigi-
nél nagyobb sikerek felé. A mun-
kaverseny fellendítésének, állan-
dósításának, az ú j normák túltel-
jesítésének egyik igen kiváló esz-
köze lesz a kóreai műszak, mely-
nek körvonalai a termelési érte-
kezleteken bontakoztak ki. A 
munkaverseny állandósításáról 
beszélnek a felajánlások. Széli 
II. Jánosné és Király II. József-
né kártolók például elvállalták, 
hogy december 31-re befejezik 
3 951 első negyedévi tervüket is. 
Az Orion bőrgyárban Berkes La-
jos át/képzős vállalta, hogy hét-
főtől kezdve az eddigi 12 darab 
tehénbőr helyett 14 darabot 
munkál meg. A Szegedi Jutafo-
nógyárban Hódi Mihály eszter-
gályos elvállalta, hogy úgy a ko-
reai hét időtartama alatt s az-
után is teljesen selejtmentesen 
dolgozik Habik Jánosné és Vala 
Rókusné a Szegedi Kenderfonó-
gyár vizesfouói kétgépes versenyt 
indítottak. 

Lehetne sorolni szinte vég nél-
kül ezeket a felaiánlásokat. Is-
mét bebizonyosodott, hogy a ter-
melési értekezletek igen fontos 
szerepet játszanak a szocializmus 
építésében, a békéért vívott harc-
ban. Fegyvert jelentenek ezek az 
értekezletek az ellenség ellen foly-
tatott harcban és most ismét ta-
pasztalhattuk. hogv a munkás-
osztály jól forgatja ezeket a: 
fegyvereket. 

Még nagyobb szeretettel kezdtem ma 

munkámhoz 

Ma reggel még nagyobb sze-
retettel és odaadással kezdtem 
munkámhoz. Korea népe hősiesen 
harcol szabadságáért s mi, akik 
szabadságunkat a dicsőséges 
Szovjet Hadseregtől kaptuk, szo-
lidaritást vállalunk a hős szabad-
ságharcosokkal s a koreai műszak 
alatt harcot indítunk az új nor-
mák túlteljesítéséért. 

Az eddig elért 125 százaiékos 
termelésem a mai napon sikerült 
öt százalékkal túlteljesítenem, de 
a továbbiakban még fokozom tel-
jesítményem. mert ötéves tervünk 
sikerét csak így látom biztosított-
nak: a jobb és több munkával, 
a béketábor erősítésével." 

Wiilieim Józsefné, 
Szegedi Jutafonó NV, szövőnő 

x 
„Most, amikor üzemünkben isi 

megszűnt termelésünk kerékkötő-' 

je, a laza norma, a koreai műszak 
alatt harcot indítunk az új nor-
mák túlteljesítéséért. Amíg a hős 
koreai nép szabadságáért és füg-
getlenségéért harcol, mi a mun-
ka frontján harcolunk, hogv ez-
által is bebizonyítsuk az imperia-
listáknak: a béketáborhoz tarto-
zunk s eredményeinkkel támogat-
juk a koreai szabadságharcoso-
kat. A Párt és Rákcsi elvtárs út-
mutatása alapján új normámat 
a hétfői napon már 111 százalék-
ra teljesítettem. Ezt az ered-
ményt a koreai műszak alatt, de 
azon túl ig tovább fokozom, hogy 
ötéves tervünket minél hamarább 
éa sikeresen befejezzük s a ter-
melés fokozásával is minél ered-
ményesebben harcoljunk a hábo-
rús uszítók ellen. 

Polyák Lajosné, 
Szegedi Jutafonó NV, szövőnő 

A z ujszegedi Ládagyár N V do!gozói 
munka felajánlásokkal segítik 

a koreai nép harcát 

(Tudósítónktól) Az újszegedi 
Ládagyár NV dolgozói, a többi 
üzemek öntudatos dolgozóihoz ha-
sonlóan, termelési értekezletükön 
jelentős munkafelajánlást tettek 
a koreai nép megsegítése, békénk 
megvédése érdekében. 

Több mint 74 dolgozó vállalta, 
hogy ú j normáját 2—5 százatok-
kal túlteljesíti. Az üzem egyik 
legöregebb éimunkása. Pintér 
elvtárs, versenyre hívta ki az 
ország valamennyi ládaüzemének 
dolgozóját, Bata és Nővé Elek 
elvtársak az ország valamennyi 
mechanikai szalagfűrész dolgozó-
ját, Hanák elvtárs pedig a bu-

dapesti Gyapotüzem dolgozóit 
hívta ki versenyre. Számos dol-
gozót írhatnánk még meg, akik 
mind jelentós munkafelajánlást 
tettek. Mincheller főgépész elv-
társ vállalta az üzem gépeinek 
rendbentartását a műhely dolgo-
zóinak segítségével, hegy az 
üzem dolgozói zökkenőmentesen, 
minél magasabb eredményeket 
érjenek el. A koporsóüzembon 
Seres és Tarnai elvtársak szintén 
versenyre hívták lei az ország va-
lamennyi koporsóüzemének dol-
gozóit 

Oláh István. 
újszegedi Ládagyár NV 
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Ml lÖlUÉm ES M) TÖRTÉNIK? 

I D O J A R A S J E L E N T E S : Ma 

még élénk, helyenként viharos 

északnyugati, északi, holnap 

mérséklődő északi, északkeleti 

szól. Változó felhőzet. Néhány 

helyen, főleg keleten fu tó eső. 

A hőmérséklet nem változik lé-

nyegesen. 

V Í Z Á L L Á S J E L E N T É S : A Ti-

sza vizének hőmérséklete Sze-

gednél 20.3 fok. Vízállások: Ti-

szabecs —26 cm (15 százalék), 

Csongrád —340 (1 százalék), 

Szeged —126 (1 százalék), 

N A P I R E N D 

MOZI 

Belvárosi (fél 7. fél 9): Mágnás 
Miska. 

Körző (6 és 8): BicikHtolvaJok. 

Fáklya: Nyári szünet. • 

Az Egyetemi könyvtár olvasóter-

mei augusztus hó folyamán általá-

nos takarítás, rendezés és tatarozás 

miatt zárva. Könyvkölcsónzés ked 

den és pénteken 8-461 1 óráig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva dél-

előtt 9-től délután 2-ig. 

A Muzeum nyríva vasárnap és ün-

nepnapokon 9 órától 13 óráig, hét-

köznapokon 9 órától 14 óráig. 

• 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

zál-tér 9 Telefon- 35—63. 

Barcsay István: Sztálin-körút 32. 

Bulcsu Barna; Kálvária-tér 7. 

Dr. Lőbl örök. Kenéz E.: Klebels. 

berg-tér 4. 

Sclmeczy Béla; Somogyi-telep IX. 

436. 
• 

AZ ÁLLAMI Zálogház és Árve-
rési Csarnok NV, Szeged, Orosz-
lún-utoa 4. 1950 augusztus 10-én 
önkéntes árverést tart. Árverésre 
kerülnek különböző önkéntese.: fel-
ajánlott tárgyak. A kiállftás dél-
után 2 órakor, a/ árverés délután 
4 érakor kezdődik. 

x 1'Cl.ONVONAT INDUL' augusz-
tus 1.i fi" llud npeslre és vissza. — 
Részvételi jegy ára 28.70 forint. 
Jelentkezéseket 9-én 14 óráig fogad 
cl az /'ff/S? menetjegyiroda. Klau-
zál-I ér 2. 

Szakszervezeti hirek 
A Textil Ruházati helyi csoport-

nál az első természettudományi 

előadás nem ma, hanem augusztus 

15-én délután 5 órakor lesz meg-

tartva. 

* Párt hirek 

Augusztus 8-án, kedden délután 
fél ötkor instruktori értekezletet 
(ártunk, Sztálin-sétány 10 sz. alatt. 

Augusztus 8-án, kedden délután 
(i órakor titkári értekezletet tar-
tunk Kálvin-tér 6 szám alatt. 

Felhívjuk a titkár elvtársak fi-
gyelmét, hogy a jövőheti szervezeti 
megnyilvánulásokkal kapcsolat ban 
kisérjék figyelemmel a Szabad Né-
pet, amelyben erre vonatkozólag út-
mutatásokat kapnak. 

Komoly munka folyt 
a mezőhegy esi edzőtáborban 

A DLASz Mezőhegyest sze-

melte ki az idén az i f júsági lab-

darugó edzőtábor színhelyéül. A 

déli kerület 34 fiatal tehetséges 

labdarugója kéthetes táborozással 

fejlesztette tudását , hogy méltó 

utánpótlásul szolgáljon a minő-

ségi labdarúgásnak. A fiatalok 

jú l ius 17-én érkeztek az edzőtá-

borba Vukszán László elvtárs, a 

DLASz t i tkárának vezetésével. 

Az ünnepélyes megnyitáson a 

DISz vezetőségén kívül résztvett 

Mezőhegyes i f júsága is. Másnap 

már megkezdődött a komoly mun-

ka. Pontos munkaterv szerint in-

dul t meg a tábor élete. Ki tűnő 

edzők: Populás István és Pá-

linkás József irányítása mellett 

folyt az i f jak szakmai nevelése 

és ideológiai továbbképzése is. 

Egyaránt részesültek elméleti 03 

gyakorlati kiképzésben. Pár nap 

múlva társas kirándulást szervez-

tek Tótkomlósra, vasárnap kul-

túrelőadást rendeztek, amelyre 

meghívták Mezőhegyes dolgozóit 

és fiatalságát. Az edzőtábor 

résztvevői elfoglaltságuk mellett 

élénk figyelemmel kísérték a hős 

koreai nép harcát az imperialis-

tákkal szemben. Szolidaritásuk kL 

fejezéseképpen 140 forintot gyűj-

töttek össze Korea támogatására. 

Ezenkívül megigéríék, hogy sport-

eredményeik fokozásával, vala-

mint politikai és szakmai tudásuk 

fejlesztésével járulnak hozzá a 

Szovjetunió által vezetett béke-

tábor megszilárdításához. 

A táborozásban résztvevők 

ny i la tkozata i : 

V u k s z á n Lász-ló, a tábor 

vezetője: „ A fiúk minden dí-

7fóumutiUá&U&z míitáan állom meg- Udyem 

A TANULAS FRONTJÁN 
Kedves elvtársak! 

Orommal értesítelek Bennete-

ket, hogy a feladatot, amelyet 

egy évvel ezelőtt rámbiztatok, 

sikeresen elvégeztem. 

E feladat elvégzéséhez erőt a 

Magyar Dolgozók Pár t j á tó l s 

Tőletek, dolgozóktól kaptam. Ál-

landóan él bennem az a tudat, 

hogy m g Ti a munkapad mel-

lett veszitek ki részeteket a 

fzocializmus építéséből, addig én 

a tudomány frontján harcolok 

mindannyiónk boldogabb jövőjé-

ért. Most, hogy a szakérettségi 

tanfolyamot elvégeztem, igérem 

Nektek, hogy tudásomat tovább 

gyarap ;tom, tovább harcolok 

azért, hogy minél hasznosabb 

tagja legyek a társadalomnak. 

A tanulást az Egyetemen tovább 

folytatom. 

BELVÁROSI MOZI 
" TELEFON: 40.27. 

Szerdái": 

Mágnás Miska 

K O K Z O M O Z i 
TELEFON: 3.7-44 ===== 

Augusztus II ip. peniekie 

ItlClKLlTOLVAJOK 
Széchenyi F Ú K LY fl filmszínház 

TELEFON: 34 77 ===== 

N v á r i 
Előadásuk kezdete u Belvá-

rosi Moziban: hétköznap fél 7 
és fél 1) órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél 6. fél 7 és fél 9 
órakor. 

Előadások kezdete o Korzó 
Moziban: hétköznap 0 és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4. « és H órakor. 

Pénztárnyitás délelőtt lt —12 
lg, délután egy órával az elő-
adás kezdete elő'it 

A múltban mi, munkásgyerme-

kek. nem is mertünk tanulásra 

gondolni s ha mertünk is, vol-

tak megfelelő „emberek", akik 

kiverték fejünkből az ilyen gon-

dolatokat. Tudom, a szabad éle-

tet, gondtalan tanulást elsősor-

ban a Szovjetunónak, annak 

nagy vezérének, Sztálin elvtárs-

nak, Pártunknak és Rákosi elv-

társnak köszönhetem. De Nektek 

is köszönhetem, akik javasolta-

tok engem a szakérettségire. ígé-

rem, hogy továbbra is if júmun-

káshoz méltóan, példásan meg-

állom helyem a tudomány front-

ján. 

Gulyás János 

szakérettségis, volt 

Ládagyár i i f jumunkás 

Ncmhlvntalos Totó-nyereménvek 
A sportfogadások 32. fordulójára 

összesen 120.378 darab kéthasábos-
nak megfelelő tippszelvény érkezett. 
12 darab 12 találatos szelvény nyer 
egyenkint kb. 5.015 forintot. 238 
darab tl 'találatos egyenként 252, 
20(54 darab 10 találatos egyenként 
29 forintot. 

DELMAGYARORSZAG 

politikai napilap 
Felelős szerkesztő ás kiadó: » 

ZOMROni JÁNOS, 
Szerkesztő 

BODAY PAI-
Szerkesztőség: Szeged. Jókai-u. 4. 

Telefon: 35 35 és 30 03. 
Éjjeli szerkesztőségi telefon 

este 8 tói: 34-38. 
Kiadóhivatal- Szeged, Leninit. 6. 

Telefon: 31-1(5. és 35 00 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető. Priskin Sándor 

csérefet megérdemelnek, lelki-
ismeretesen követték az edzők 
utasításait, vidáman végezték 
a legnehezebb gyakorlatokat 
is. Azt hiszem, a tábornak 
sikerült feladatát, a szocialis-
ta szellemű minőségi labda-
rúgó utánpótlás nevelését be-
tölteni." 

Császár István (Sz. Lok.): 
.,Másodszor veszek részt tá-

borozáson. Itt alkalmunk van 
politikai tudásunkat kibőví-
teni 

Lantos János (Kiskunfél-
egyháza ) : „Köszönet és hála 
Pártunknak, hoOy megadta a 
lehetőséget arra. hogy mind 
szakmai, mind politikai téren 
fejlődhetünk 

Vikor József (Csongrád): 
„Nagyon bojdog vagyok, hogy 
tagja lehetek ennek az élet-
vidám, fiatalokból álló edző-
tábornak." , 

Kiiiinő eredmények 
a moszkvai ailéiikai versenyen 
Moszkvában a Testnevelés Nap-

j án rendezett moszkvai atlétikai 

versenyen mind a szovjet, mind 

a magyar atléták k i tűnő eredmé-

nyeket értek el. Szuharjev 100-on 

10.4-el beállította, 200-on 21.4-re 

javította a szovjet csúcsot. 100-on 

Szebeni második lett 10.5-ös idő-

vel, a 200 méteren 21.6-al har-

madik. Lipp, 16 93-al összszövet-

ségi és európai csúcsot áll ított 

be súllyal. Diszkoszvetésben Jó-

zsáné hatodik lett, de 42.19-es 

eredménye országos csúcs. Klics 

51.76-al megnyerte a diszkoszve-

tést. Gyarmat i Olga 100 méteren 

negyedik lett, de 12.2-es idejével 

az országos csúcsot beállította. 

A megeredt eső miatt a versenyt 

félbe kellett szakítani. 

P o s t á s - S z S z M T E 3 : 2 ( 3 : 1 ) 
Az SzSzMTE közel háromezer 

néző előtt barátságos mérkőzést 
játszott vasárnap a budapesti Pos-
tással. A szakszervezeti csapatnak 
rosszul ment a játék és annak el-
lenére, hogy az első félidőben szél 
támogatta, a vendégcsapat ért el 
három gólt, nagy védelmi hibák-
ból. Az SzSzMTE-nek Nyári révén 
csak egy góllal sikerült szépíteni 
az eredményen. Az első félidei 
csapatból csak Bénák játszott jól. 
A csatársor nem vezetett egy terv-
szerű akciót sem és az első félidő 

közepéig egyetlen lövést som küld 
tek az ellenfél kapujára. A második I játékával megérdemelte a 
felidőben a fedezetsor kivételével1 zelmet. 

az egész csapatot felforgatták'. A 

Bitó, Bénák. Hődör védelmi hár-

mast lehet kiemelni, a ragyogóan 

játszó Bénákkal az élén. A máso-

dik félidőben a fedezetsorból Gyu-

rik játszott jól, a csatársorból nem 

lehet senkit sem kiemelni. Még az 

eddig kitűnően működő Ladányinak 

se ment a játék A második fél-

idő közepén Ladányi 1 l-esből 3:2-

re javította az eredményt. A mér-

kőzés hátralévő részében csapkodó 

játék folyt, de az eredményen nem 

változtattak. A Postás tervszerűbb 

győ-

Gr szagos játékvezetői értekezlet Szegeden 

A Délmagyarországi JT orszá-

gos értekezletet tartott vasár-

nap, az Ady-téri Egyetem előadó-

termében. Az értekezleten több 

min t 200 játékvezető jelent meg. 

Frankéi Mihály, a JT elnöke, is-

mertette az értekezlet célját, ki-

hangsúlyozta, hogy az értekez-

letnek az a célja, hogy eltüntes-

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

Ma estié a Vígadóban 
/ / i g a Béla kibővítettxvnehara 

S T R H U S S - E S T E í RENDEZ 

Belőpődij nincs I 

í _ F O G L A L K O Z A S _ | 

TAKARÍTÓNŐ hetenként két-há-
romszor félnapi munkára felvételik 
Jókai-utca 11 sz. I. epi. bal. 2738 

» A D Á S - V É T E L b 

HASZNAL'I kar. és zsebórákat, éb-
resztőórákat meglepő magas áron 
veszek. Fischer órás. 
LEGSZEBB bizsutériák. dísztárgyak 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzés'! 
vállalok. Ólomkrislályt veszek. Sze-
lemé, Kelemen-u. 7. sz. 
BONTÁSBÓL tégla, cserép, faanyag 
sürgősen eladó Arviz-úica 44 sz. 

2 7 2 7 
BÚTOROK, székek, üres ládák el-
adók Bajcsy-Zsilinszky-utca 22. sz. 
I. em. 9. 2716 
AZ 1DEG-ELMEKLINIKA macskát 
vesz. 2746 
VAS* vfz- vagy gázcsövet félcollosat 
veszek. Összecsukható vaságyak, vas 
mosdó, asztalok eladók. Partizán-
utca 19 sz 2745 
ELADÓK fotelek, autógeizir, kis 
asztalok, létra, "tálalók, székek 
akasztós szekrény, rézágy sodrony-
nyal, polcok, szennyes láda, lám-
pák, előszobafal, hannai kvarclám-
pa, gáztűzhely négylúngú, és jég-
szekrény. 8 órától 4-ig Gutenberg-
utca 12. 2751 
ZONGORA fekete, kitűnő állapot-
ban eladó. Horváth M.-utca 3 sz. 
II. em 3. ajtó. 2730 
HASZNÁLT bútorokat, otománt. dí-
ványt, kisméretű ebédlő kredencet 
veszek (hibásat is) Klein, Párisi-
kőrút 45. Marx-tér sarok. 2720 
HASZNÁLT férfikalapokat veszek 
Dugonics-tér 2 sz. Kalapfestést ol-
csón vállalom. 2733 
FEHÉR redőnyös mély gyermekko-
csi eladó BT. Jósika-utca 30. I. em. 
10. ajtó. 2722 
NAPKÖZI o'ttbon, ovoda részére kis 
bútorok eladók. Deák Fercnc-utca 
8 szám, II. emelet. 2737 
ZOMÁNCOZOTT báromlángú gáz-
tűzhely eladó. Hajnóczy-utca 1 sz. 

2 7 1 7 
VENNÉK jó állapotban lévő hasz-
nált teljes hálószobabútort részlet-
fizetésre. „Pontos részletfizető" jel-
igére. 2728 
MAGÁNHÁZ Belvárosban kerttel 
magánkézből eladó. Cím a kiadó-
ban. 2726 
EGY TÜKRÖS előszobafal, két karos 
szék, óvális asztal, kél virágállvány 
vaj színű, eladó. Arviz-utca 4. 2744 
100-as háromsebességes kifogástalan 
állapotban levő Csepel motor eladó. 
Tápai-sor 24 szám. 2749 
2500 darab mezei tégla és 500 da-
rab Bón cserép van eladó. Cim a 
kiadóban. 2747 
ÓLOM vízvezeték (nyomó) csövei 
vennék. Kelemen-utca 8 sz. házfel-
ügyelő. 2742 
KEMÉNYFA' ágy, éjjeliszekrénnyel 
eladó. Megtekinthető 4—6-ig Ságvá-
ri-utca 11/b. 2741 
DIÓFA ruhaszekrény, könyvállvány, 
virágállvány, teniszütő vászontokkal, 
olcsón eladó. Petőfi Sándor-sugárút 
36 sz.. asztalosnál. 2739 

i . a k A s 

BELVÁROSBAN társbérleti 1 szoba, 
összkomfortos lakás költségmegtérí-
téssel azonnal átadó. Érdeklődni 
Sztálin-körút 61 sz., műszcrészüzlet. 

2718 
KISKUNFÉLEGYHÁZI szép belvá-
rosi lakásomat sürgősen elcserél-
ném szegedi szoba konyhásért. At-
tila-utca 6 szám. Görög Sándor. 

2732 
ALBÉRLETI szoba ágyneművel 
vagy anélkül dolgozónak kiadó. 
Makkoserdősor, Danner-telep 33 sz. 
Pinlérnénél 2721 
KERESEK 3 szobás lakást. Cserébe 
kisebb lakást adok és költséget té-
rítek. „Nyárt költözés" jeligére. 

2736 
ELCSERÉLNÉM szoba konyhás la-
kásom kétszobásért, Polgár-utca 6 
sz., földszint 5. ajtó. 2743 

t _ ü H L Ö N F £ L £ K P 

KAR. és zsebórák javítása, átalakí-
tása gyorsan, pontosan és jól. Fi-
scher órásmester, Klauzál-tér 3. 
LACZKÖ órás Széchenyi-tér, Zsó-
tér-ház. Órák javítását olcsón ké-
szítem. használt órákat és szerke-
zeteket veszek. Zsebórájából diva. 
tos karórát készítek. 
VASÁRNAP este a Kálvária-térnél 
elveszett egy retikül Kálmán Gá-
borné és Czenc Ilona névre kiállí-
tott iratok, pártkönyv, kulcsokkal 
együtt. Megtalálót kérjük, adja le a 
kiadóban 2715 

TALÁLTAK két libát. Igazolt tulaj-
donosa átveheti, IJóbiárlbasa-utca 
38 sz. alatt. 2719 
ELCSERÉLNÉM komfortos lakáso-
mat hasonlóért. Megbeszélhető ked-
den 8—12 között. Osztrovszky-utca 
17 sz. Horválhné. 2750 
E. D. 442 számú motor rendszám-
táblát 'találtak. Igazolt tulajdonosa 
átveheti a kiadóban. 
HAR'ASZTHY fcstékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin-körút 49, 
a Püspök-bazár épületbe, Mércy ki-
térővel szemben. 
PÉNZTARCA pénzzel, fontos apró 
kulcsokkal szerdán este elveszett. 
Nagyállomás, Nagykörút, Nemesta-
kács-u., Kálvária-tér útvonalon. Ké-
rem a becsületes megtalálót, a tár-
cát és kulcsokat a kiadóban adja 
le. 2735 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponyi-utca 21. Olcsó könyvvásári 
KÉK madeira masni elveszett, meg-
találó jutalom ellenében adja le 
Vásárhelyi-sugárút 19 sz. 2731 
RORKABATJAVITAS vízhatlan fes-
téssel szakszerűen készül Csordás 
bőrruhakészftő mesternél Szent Mik-
lós-utca 7, Felsővárosi templom mö-
gött. 2748 
ÖNHIBÁJÁN kívül elvált varrónő 
megismerkedne házasság céljából 
hozzáillő iparossal vagy vasutassal. 
„Negyven éves" jeligére. 2740 

O K T A T Á S 

MAYOR gyorsíró iskola új tan 
évét szeptember l0_én megnyitja. 
Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-

utca 4. 

sék az egyéni bíráskodást és he-

lyébe az egységes játékvezetést 

juttassák érvényre. Utána Jurka 

József fő t i tkár előterjesztette ja-

vaslatait. Majd Sipos Géza, az 

OSH kiküldötte kihangsúlyozta, 

hogy harcolni kell i szocialista 

sport kiéoítéséért, mei^; ezzel i3 

segítjük a hős koreai nép har-

cát. A Pá r t a sportot a kommu-

nista nevelés front jába ál l ít ja — 

mondotta —, a sporton s a sport-

szerű játékon keresztül kell ne-

velni a dolgozókat a hazaszere-

tetre. Utána Rázsó Ernő szövet-

ségi kiküldött tartott előadást 

„Mit kíván a népi demokrácia a 

játékvezetőtől?" cimmel. Előadá-

sában ismertette a sport fej lődé, 

sét. „ma már a sport nem a ki-

zsákmányolók érdekeit szolgál ja" 

— mondotta — . hanem a Mun-

kára Harcra Kész vidám dolgo-

zókét. A játékvezetőknek jó pél-

damutatással , a klübscvinizmus 

kiirtásával, önképzéssel kell segí-

teni a sport érdekeit. A játékve-

zető legyen nevelő és példamuta-

tó. akinek példaképe a Szovjet-

unió sportolója. Aki meeérti hi-

vatása fontosságát, szakmai és 

ideológiai téren is képezi magát . 

Utána Ludwig Antal szövetségi 

kiküldött tartott előadást „Dur-

va játék. ves7élve.s játék, feevel-

mezég. előszabály". ma jd Tabák 

Endre a „Lesszabály néhány 

problémája" címmel. 

Szegcdi esti Béke Kupamérkőzés 

Szombaton.- Szegedi Honvéd-
Szegedi Dózsa 8:1 (3:0). Nagysze-
rűen játszó Honvéd ilyen arány-
ban is megérdemelte a győzelmet. 
Makói VSK—Dorozsma 3:1 (2:1). 
A gólhelyzeteit jobban kihasználó 
makói csapat biztosan győzött. 

Vasárnap: Sz. Textil— Szőregi 
Rákóczi DISz 2:0 (1:0). A Textil 
nagv küzdelem után nyerte meg a 
mérkőzést. Sz. Lokomotív—ÉDOSz 
SK 4:2 (2:2). A Lokomotív 0:2-ről 
nyerte meg a mérkőzést. 

Barátságos kézilabda mérkőzések 

Debreceni MÉMOSz—Szegedi 

Szakszervezeti válogatott 11:9 
(4:6). Debreceni MÉMOSz—Szege-

di MÉMOSz vegyes 10:9 (2:6). 

Toto-eredmónyck 

1. Vasas—Textiles 2 2:3 
2. Szfv. Lok—PBTC 2 1:2 
3. Várpalota—NVSK 1 3 
4. KDSK—GyVSK 1 3: 
5. P. Vasas—Fások 1 3:' 
6. B-MTE—D. Honvéd : 4:' 
7. Kisvárda—M Acél 2 1-3 
8. Phöbus—Di. Vasas 2 0:'. 
9. Sujhely—X. ker. ÉDOSz 1 2:' 

10. Mszalka—Nyír. Lok. 1 3:1 
11. M. MÉMOSz—S. Tárna 2 0: 
12. Daugava—Moszk. Lok. 2 0 1 

Súndorfalva—Délmagyarország 

Nyomda NV 4:2 (3:0) 

'A' Délmagyarország Nvonida NV 
labdarugói vasárnap Sándorfalván 
játszottak barátságos mérkőzést. A 
sándorfalviak nemcsak a munkában 
járnak elől, hanem a sport terén is 
sokat fejlődtek. Jó játékkal meg-
érdemeljen nyertek a Délmagyaror-
szág Nyomda NV utánpóllás csapa-

2472 ta ellen, mely szintén jól mazgott. 


