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Csongrád megyében eddig 
26 község teljesítette 

az Alkotmány évlordu!ó;ára 
vállalt terménybegyüjtési 

kötelezettségét 
.. 
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UJ DIADAL 
születik ezekben a napokban, órán-
kin!, percenkint az üzemekben. Az 
elmúlt hét lelkes felajánlási moz-
galma után hétfőn reggel teljes len-
dülettel indult meg a legjobbak ál-
tal kezdeményezett koreai műszak a 
szegedi és csongrádmegyei üzemek-
ben is. 'A termelési értekezletek iz-
zó lelkesedéstől fűtött hangulata 
után már következtetni lehetett: mi-
lyen lesz majd a koreai műszak. 
Hangsúlyozzuk: csak következtetni 
lehetett, mert olyan mindent el-
söprő győzelemre, amilyen már az 
első nap, az első órákban megszü-
letett, talán senki sem számított. A 
termelési értekezletek lelkes hangu. 
tatából következtetni lehet arra, 
hogy munkásaink kivétel nélkül át-
érzik a koreai nép sorsát, tudatá-
ban vannak annak, hogy a koreai 
nép győzelme és a mi győzelmünk 
között szoros összefüggés van. 

A koreai műszak diadalának egyik 
oka kétségkívül abból a szolidari-
tásból fakad, mely a dolgozókat a 
koreai harcosokkal összefűzi. Nem 
lenne azonban helyes, ha az érem-
nek csak ezt az egyik oldalát vizs-
gálnánk meg. A koreai műszak si-
kere a proletárinternacionalizmus 
kifejezése mellett a normák rende-
zéséből fakad. Ezerszer beszéltünk 
arról, hogy a munkaversenymozgal-
mat fel kell lendíteni, ú j lendületet 
kell adni ennek a mozgalomnak. 
Jelentéktelen részletsikerek mellett 
mindez pusztába kiáltott szó ma-
radt. Mi gátolta tehát a mozgalom 
olyan méretű kibontakozását, ami 
most a koreai műszakban megmu-
tatkozik? Sztálin elvtárs még 1935-
ben válaszolt erre a kérdésre: „Gá-
tolták a régi technikai normák és a 
normák mögött álló emberek. Né-
hány évvel ezelőtt mérnökeink, 
technikusaink és gazdasági funkció, 
nártusaink bizonyos technikai nor-
mákat dolgoztak ki, melyeket mun-
kásaink és munkásnőink technikai 
elmaradottságához szabtak. Azóta 
eltelt néhány esztendő. Az emberek 
ex alatt az idő alatt nagyot nőt-
tek, technikai tudásuk fejlődött. A 
technikai normák viszont változat-
lanok maradtak. Érthető, hogy ezek 
a technikai normák most a mi új 
embereink számára elavultaknak bi-
zonyultak". 

Sztálin szavai visszatükrözték azo. 
kat az állapotokat, melyek abban az 
időben uralták a Szovjetúnió iparát. 
Ezernyi jel figyelmeztette a Bolse-
vik Pártot, hogy körül kell nézni 
a normák vonalán és a Bolsevik 
Párt nem is hagyta figyelmen kívül 
ezeket a jeleket. Ugyanígy nem 
hagyhatta figyelmen kívül a mi 
Pártunk sem a nálunk mutatkozó 
figyelmeztető jeleket. Nem tévesz. 
tette szem elöl a mi Pártunk Sztá-
lin elvtárs intelmét: ,,'A' jelenleg ér-
vényben lévő normák a mai viszo-
nyoknak már nem felelnek meg, 
elmaradtak és iparunk fékeivé let-
tek Hogy iparunkat ne fékezzük, 
ezeket a normákat új, magasabb 
technikai normákkal kell felválta-
ttunk". 

Pártunk javaslatára a miniszter, 
tanács rendezte az elavult normá-
kat. Abban a biztonságban, ahogy 
Pártunk hozzányúlt a normákhoz, 
már benne volt a koreai műszak si-
kere. Amikor Pártunk hozzákezdett 
ehhez az egyesek által „népszerűt-
lennek" kikiáltott feladat megoldá. 
sához, tudta, hogy a normák ren-
dezéíe csak az ellenség, a jobbol-
dali szociáldemokraták, a klérus 
ügynökei, a norma, és bércsalók, a 
lógósok, munkakerülők, a morgók 
és örök elégedetlenkedők előtt ..nép. 
szerűtlen feladat." Ezek verték a 
vasat eddig legjobban, ha a nor-
mákról volt szó „Hogy gondoljátok 
a normákhoz hozzányulást — mon. 
dották. — Ez munkásellenességl A 
munkások keresetére akartok tör. 
n i ! " . . . és Igy tovább. Ezek voltak 
azok, akik igen célszerűnek tartot-
ták. hogy mégha ioljunk saját elma. 
radottságunk mellett, hogy valóbnn 
fétist, szentképet csináljunk saját 
elmaradottságunkból Igen jól bele. 
passzolt ez a vonalukba, hiszen jól 
tudiák, hogy minden elavult norma 
egy-egy fegyver népi demokráciánk 
ellen, egy-egy fegvver, melynek éle 
a szocalizmus építése ellen fordul, 
zülleszti, dezorganizálja népgazda-
ságunkat. ők örültek a féknek, 
örültek, hogy meg tudják kötni az 
elavult normákkal dolgozóink ke-
zét. Ezért kiáltották ki fejlődésünk, 
nek ebben a szakaszában is „nép-
szerűtlen feladatnak" a normákhoz 
Való hozzányulást. 

Pártunk, a Szovjetúnió példája 
hyomán biztos kézzel irányítja a 
Szocializmus építését. Meglátta, fel-

ismerte, hogy mire irányul az el-
lenség és ügynökeinek manőverczé. 
se. Éppen ezért hatott oda, hogy 
feloldódjanak az előrehaladás fékei. 
Amikor a normák rendezését az 
alapbérek emelésével kötötte össze, 
bizonyságot szolgáltatott amellett, 
hogy igen jól össze lehet kölni a 
dolgozók pillanatnyi anyagi érde 
keit, életszínvonalának emelését jö . 
vőnk döntő kérdéseivel. 

A normarendezéssel lehulltak az 
előrehaladás bilincsei, megszűnt az 
a fék, mely gátolta iparunkat. Es a 
koreai harcosokkal való szolidari. 
tás mellett itt kell keresni a koreai 
műszak eddig elért sikereinek gyö 
kerét. Nézzük csak egy konkrét pél-
dán keresztül. 'A Szegedi Kender 
kézigerebenező üzemrészében a régi 
norma szerint 200 százalék volt az 
átlagteljesítmény. Már áprilisban is. 
Ennek megfelelően állapították meg 
az új normákat, vagyis az áprilisi 
200 százalékot vélték alapnak: 100 
százaléknak. A kézigerebenezők az 
elmúlt norma 200 százalékához 
mintegy oda voltak láncolva, új 
normájukat viszont már a koreai 
műszak első napján jelentősen túl-
teljesítették. Boros Pál például 151 
százalékot ért el, Makra Gyula 141 
százalékra teljesítette új normáját 
Mit jelent ez, ha nem azt, hogy a 
dolgozók a fékező erő megszűnté 
vei szabadon törnek új teljesttmé. 
nyek felé. Vagy a Pick.szalámigyár 
ban Csanádi József példája. Csaná-
di elvtárs a műszak első napján 13G 
százalékra teljesítette új normáját, 
a műszak második napján már 158 
százalékot ért el. Nyilvánvaló, hogy 
Csanádi elvtársat 'is az segítette hoz 
zá ennek az eredménynek az eléré. 
séhez, hogy munkalendületét nem 
gátolja többé az elavult norma. 

A koreai műszak első győzelmei 
bebizonyították, hogy nemcsak 
egyes munkásaink előretörése elől 
hárultak el az akadályok, hanem a 
normarendezés elhárította az aka 
dályokat munkaversenymozgalmunk 
kibontakozása útjából is. Ez a tény 
előrelátható volt. „Bizonyos — mon. 
dotta Apró elvtárs a SzOT III. tel 
jes ülésén —, hogy a koreai hét. 
a békeműszak megszervezése, ha jó' 
dolgozunk, óriási lendületet ad 
a munkaversenyeknek". Ezek a sza. 
vak már a termelési értekezleten 
igazolást nyertek, de még inkább 
igazolást nyertek most a gyakor-
latban, amikor ezernyi jele mutat, 
kőzik a munkaverseny további ki 
bontakozásának. A Textilkombinát, 
ban például 21 ifjúsági brigád in-
dított versenyt a koreai műszak el-
ső napján, s külön megszervezték a 
műszakok közötti versenyt is. Szé 
lesen kibontakozott az egyéni ver. 
seny. A legtöbb üzemben vándor-
zászlót adományoztak a legjobb dol. 
gozónak. Ez a vándorzászló szinte 
óráról-órára cserél gazdát, mindig 
annak a tulajdonában van, aki 
élenjár a koreai műszakban. 

Szeged és a megye dolgozói a 
koreai műszakban elért eredmé-
nyekkel támogatják a koreai harco 
sokat, kifejezik békeakaratukat. Dc 
ugyanekkor ezekben a napokban 
válaszolnak minden szónál ékesebb 
tettek formájában a minisztertanács 
határozatára is. Kifejezik az elért 
eredményekkel, hogy helyeslik a 
normák rendezését és még eredmé-
nyesebb építői akarnak lenni a szo 
ciatizmusnak. 

Ugyanakkor azonban, amikor 
megemlékezünk a kezdeti sikerek-
ről, a már most megmutatkozó hi 
bák mellett sem mehetünk el szó 
nélkül. Az egyik legdöntőbb hiba 

' az, hogv egyes üzemekben nem biz. 
I tosították kellp mértékben a korea' 
hét műszaki előfeltételeit. Ilyen eset 
fordult elő a Textilkombinátban é' 

| a Konzervgyárban. 'A' Varga kötél 
! gyárban és az Épületszerelő NV.né' 
lemaradtak a koreai hét szervezésé 

I ben. A Késárúgyárban nem biztosi. 
I fOtlák az eredmények kiértékelését 
! Igen sok üzemben nem támogatták 
j kel'ő mértékben a dolgozók lelke-
j dekorációs kezdeményezéseit. A fel 
I adat az, hogv azok az üzemek, ahol 
hibák mutatkoznak, sürgősen néz. 
zenek utána, vájjon nem az ellen 
ség keze idézte.e elő a hibákat. 

Hangsúlyozni kell. hogy az eddig 
előfordult hiányosságok egváltalár 
nem vonnak le a koreai műszak el-
ső napjainak hatalmas pozitívumai, 
ból. A sztálini műszak és az ápri 
lis 4-i műszak győzelmei után ú ; 

diadalt hozott ez a koreai nép har-
cának támogatására megindult lel-
kes kezdeményezés. Rajtunk áll. 
hogy az eddig elért sikereket még 
tovább fokozzuk s a koreai hetet a 
szocializmus építésének egyik mér-
földkövévé tegyük. 

Bukarestben hatalmas gyűlésen fejezte ki 
a román nép szolidaritását a hős koreai nép iránt 

A bukaresti giulesti stadionban 

40.000 dolgozó résztvóbelével tar-

tották meg a koreai nép iránt i 

szolidaritás nagygyűlését. G. 

Apostol, a nagygyűlés szónoka, 

beszédében hangsúlyozta, hogy a 

román nép munká j ának fokozásá-

val t ámoga t j a a hős koreai né-

pet, közölte, hogy a román kor-

mány 77 mil l ió lej jel k íván ja 

megsegíteni az amerikai imperia-

listák terrorbombázásainak ál-

doza ta i t a gyűlés üdvözlő táv-

iratot intézett a koreai szakszer-

vezetekhez, amelyben győzelmet 

kíván a hős koreai népnek az 

amerikai imperial isták felett. 

Erősödik a békemozgalom az egész világon 
delmi szervezetek hata lmas gyű-

lést tartottak a londoni Trafal-

gar-téren. 

e g y e s ü l t Á l l a m o k 

A vi lágháború volt katonái San 

Franciscóban békebizottságot ala-

kítottak és célul tűzték ki a bé-

kealáírásgyüjtési kampány ki-

terjesztését. 

i n d i a 

A Pak is tan Times jelentése sze-

rint a lahoreai békevédelmi bi-

s z o v j e t u n i ó 

A szovjet emberek nagy örömmel 

fogadták a Szovjetunió Békevé-

delmi Bizottságának jelentését a 

stockholmi fejhívás aláírásgyűj-

tésének sikeréről. 

Szergej Rasztorgujev mozdony-

vezető a sztahánovista békemű-

szak első napja i tó l két-háromszo. 

rosan túltel jesít i nap i normájá t . 

Egy hónap a la t t annyi szenet 

takarított, meg. hogy elég volt 

Minszk és Boriszova közöt t oda-

vissza három útra . 

c s e h s z l o v á k i a 

Vasárnap nagyszabású békegyű-

lés volt Gottwaldovban. A béke-

gyűlés résztvevői Gottwald köz-

társasági elnökhöz, Zápotoczky 

miniszterelnökhöz és a Csehszlo-

vák Kommun is ta P á r t Központ i 

Bizottságához intézett táviratuk-

ban örömüknek adtak kifejezést 

a koreai néphadsereg győzelmes 

előrenyomulásával kapcsolatban. 

a u s z t r i a 

Hivatalos adatok szerint az ame-

rikai övezetben lévő Salzburgban 

az elmúlt napokban 90.000 ú jabb 

aláírást gyűj töt tek a békefelhí-

/ásra. 

N é m e t o r s z á g 

A nyugat i szövetséges főbiztos-

ság minden megtorló intézkedése 

ellenére Németország nyugat i 

övezeteiben az elmúlt héten to-

vább fokozódott a békeharcosok 

tevékenysége. Több németországi 

városban tartottak békegyűlést, 

ahol megalakul tak a békebizott-

ságok. 

Az angol megszál ló hatóságok 

braunschweigi bírósága négy-

hónapi börtönre ítélte a 18 éves 

Heinz Kordest, mert háza fa lára 

k i í r ta : „Amerikaiak, menjetek 

haza ! " 

h o l l a n d i a 

Augusztus 4-ig Hol landiában több 

mint negyedmill ióan ír ták a lá a 

békefelhívást. A hol land nőszö-

vetség a koreai asszonyokhoz in-

tézett levelében bará t i üdvözletét 

küldte a szabadságáért küzdő ko-

reai népnek, 

f i n n o r s z á g b a n 

oddig mintegy 650.000 dolgozó 

rta alá a békefelhívást. 

a n g l i a 

A hirosimai a tombombatámadás 

5. évfordulóján az angol békévé- kerület Szakszervezeti Tanácsá-

zottság által rendezett békehét 

a lat t több mint 300.000-en írták 

a lá a békefelhívást. 

V I E T N A M 

A Vietnámi Népi Demokratiku® 

I f j úság i Szövetség táv i ra tban 

üdvözölte az Északkoreai Demo-

kratikus I f j úság i Szövetséget. —• 

„Szilárd meggyőződésünk — 

mond ja a távirat —, hogy népe-

tek Kim-Ir-Szen vezetésével dia-

dalt arat a felszabadításáért ví-

vott harcban." 

Fokozzák tevékeny sémiiket 
a partizánosztagok Dél-Koreában 

A Koreai Nép i Demokrat ikus 

Köztársaság néphadseregének fő-

parancsnoksága augusztus 8-án 

reggel közölte, hogy a néphadse-

reg egységei valamennyi fronton 

fo lytat ták kemény harcaikat az 

amerikai csapatokkal. A néphad-

sereg légierői hősiesen harcolnak 

az amerikai repülőgépek ellen. 

Folytat ják az ellenség csapat-

összevonásainak, közlekedésének 

és hadfelszerelésének bombázá-

sát, nagy veszteségeket okozva 

az ellenségnek. A Dél- és Észak-

Kenszan tar tományokban műkö-

dő partizánosztagok a néphadse-

reg egységeinek előnyomulását 

támogatva, fokozták tevékenysé-

güket és folytatták az ellenség 

mögöttes területeinek bomlasztá-

sát. 

A z amerikai légierők barbár 

módon bombázzák Dél- és Észak-

Korea városait, többek között 

Phoenjang körzetét. Augusztus 

7-én délután több mint 30 négy-

motoros amerikai bombázó há-

rom órán keresztül Phoengjangra 

és környékére többszáz bombát 

dobott. A bombázás következté-

ben tudományos intézmények és 

sok lakóház dőlt romba, a lakos-

ság körében — többek közöt t a 
betegek és iskolások között — 

halottak és sebesültek vannak. 

Bécsben 150.000 ember ünnepelte 
a békeharc jegyében a Kommunista Párt 

sajtóját 
Vasárnap a Práterben, Bécs 

legnagyobb park jában az Oster-

reichische Volkstimme, az Osz-

trák Kommun is ta Pá r t központi 

lap ja tiszteletére rendezett ha-

gyományos ünnepen több min t 

150.000 ember vett részt. Az ün-

nepség az osztrák népnek a bé-

kéért, a háborús gyújtogatok 

ellen folytatott harca jegyében 

folyt le. 

Szovjet szakszervezeti küldöttség indult 
a Német Demokratikus Köztársaság bányász- és 

vasutasszakszervezetének kongresszusára 
Kedden a Német Bányászszak-

szervezet országos értekezletére 

szovjet szakszervezeti küldöttség 

indu l t Berlinbe, a küldöttség tag-

j a i : Jevdok i j Szoroka. a sztál inói 

Trygve Le oz amerikai agresszorok 
tettestársa a koreai nép gyilkolásában 

Han-Sser-Ja koreai iró cikke 

között Han.Szer-A Nodon Szinmun című phöng-

jangi lap közölte Han-Szer-Ja-nak, 

az ismert koreai irórtak „Trygve Lie, 

az amerikai agresszorok tettestársa 

Koreában" cimű cikkét. 

„Az amerikai repülőgépek bom. 

bázzák Korea városait és falvait. Az 

amerikai hadihajók lövik hazánk 

partjait, az amerikai csapatok tapos-

sák földünket és az amerikai bom-

bák ágyú- és puskalövedékeh nyo-

mán békés koreai asszonyok, gyer-

mekek, aggok pusztulnak el" — irja 

cikkében többek 

Ja. 

,,Vájjon szemethunyhat-e az 

ENSz-nek a szervezet alapokmányát 

t'sztelő főtitkára az amerikai im-

perialisták ilyen felháborító gaztet-

tei láttán? 

Trygve Lie nemzetközi háborús 

uszitó és tettestársa az amerikai 

agresszoroknak a koreai nép gyilko-

lásában. A világ becsületes emberei 

csak  l*y értékelhetik az ENSz fótit, 

kárának mostani cselekményeit" — 

fejezi be cikkét Han-Szer-Ja. 

nak elnöke és I v án Krista l jük , a 

Szénipari Szakszervezet Rosztov-

kerületi bizottságának elnöke. 

Ugyanakkor a Német Vasutas-

szakszervezet értekezletére Bo-

risz Olimpiadi , a Szovjet Vasutas 

Szakszervezet Központi Bizottsá-

ga elnökségének tag ja és Anna 

Grigorjeva utazott. 

Hatvanhárom nemzet 
képviselteti magát 

a Diák-Világkongresszuson 
A j övő héten Prágában meg-

nyí ló diák világkongresszuson 63 

nemzet küldöttsége vesz részt. 

Vasárnap elindult Moszkvából 

a vonat, amely a kongresszuson 

résztvevő 41 kinai, 15 koreai, 12 

vietnámi és 7 mongol küldöttet 

hozza Prágába. Szerdán vár ják 

a csehszlovák fővárosba a szov-

jet küldöttség érkezését. A 

szovjet küldöttség vezetője Sel-

japin , a nemzetközi diákszövst-

ség elnöke. 
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A rossz ellátás és a fasiszta terror miatt 

a jugoszláv katonák megszöknek 

a hadseregből 

A „Napred", a Bulgáriában élő 
jugoszláv politikai emigránsok 
lapja egy jugoszláv hadnagy le-
vetet közli, aki leírja, hcgyan él-
nek a jugoszláv katonák. 

A hadsereg tagjai, kivéve a 
titóistákat, éheznek, éppen úgy, 
mint ahogy éheznek Jugoszlávia 
népei is. Azok azonban, akik Tito 
megbízható embereinek bizonyul, 
tak, ellátásukat a diplomaták ré-
szére fenntartott külön áruházak-
ból kapják. 

A rossz ellátás és a fasiszta 

terror miatt a katonák gyakran 
megszöknek a hadseregből. 

— Azt hiszem — folytatja a 

jugoszláv hadnagy —, a jugo-

szláv katonáknak Titórói alko-

tott véleményét az a gúnydal fe-

jezi ki a legjobban, amit a kluy-

csi járás határvadászai szerkesz-

tettek, de ma már mindenütt 

éneklik a hadseregben. 

Három ha'álos itéfet 
a bukaresti kémperben 

A fasiszta Tito-klikk szolgála-

tába szegődött kémek és árulók 

csoporijának bűnperében hétfőn 

délben hirdette ki ítéletét a bu-

karesti katonai törvényszék. Mi-

után a törvényszék zárt tárova-

láson megállapította, hogy Nikola 

Medics kivételével semmiféle eny-

hítő körülmény nem szól a vád-

lottak javára, a vádlottakat a 

következő büntetéssel sújtotta: 

Gyuro Baszlert, Nikola Milu-

halálra, Milos Tcdorovot, Bosko 

Laticsot és Bozsidar Sztanojevi-

cset életfogytig tartó, Milorad 

Adamovot, Szilin Miladint és An-

gel Pejovicsot 25 évi, Zsiva Pet-

rovot 15 évi, Szvetomir Rado-

szavlyevicset 12 évi kényszermun-

kára, Nikola Medicset 3 évi javító 

fogházra ítélt©. 

Az ítélet Nikola Medics kivé-

telével valamennyi vádlott va-

gyonának elkobzását is lrimon-

tinovicsot és Vidosdav Nedicset dotta. 

Szeptember 20-ig be kell adni 

az 1951. évi üzemi részletterveket 
A feladatokat miihelyértekezleten kell ismertetni 

Dolgozó parasztságunk követei 
a Szovjetunióban 

címmel a Magyar-Szovjet Társa-
ság és a népművelési minisztérium 
kiadásában képsorozat jelent meg, 
amely három plakátból áll. Az el-
ső plakát, amely a napokban hagy-
ta el a nyomdát, a nagy út előké-
születeit mutatja be. A második 
plakát arról számol be, hogy mit 
láttak, mit tapasztaltok a magyar 
parasztküldöttség tagjai a világ leg-
fejlettebb mezőgazdaságában. A 3. 
plakát azt mutatja be, hogy haza-
térve a küldöttek .hogyan adják át 
a látottakat, a hallottakat dolgozó 
paraszttársaiknak és hogyan érté-
kesitik mindennapi munkájukban a 
Szovjetunióban szerzett tapaszta-
lataikat. Ez a plakátsorozat is 
hozzájárul ahhoz, hogy dolgozó 
parasztságunk minél jobban meg-
ismerje a Szovjetunió szocialista 
mezőgazdaságát. A plakátok ára 
darabonként 2.40 forint. 

SZÉLJEGYZETEK 
A R Ó M A I A M E R I K A I ÜGYNÖKSÉG önkénteseket 

toboroz a Koreába szállítandó hadtest részére. Az ügynök-

ség elsősorban a Rómában lézengő reakciós emigránsok 

köréből igyekszik embereket szerezni. Franco, a spanyol 

fasiszta hóhér szintén hajlandó „önkénteseket" adni az ame-

rikaiak koreai háborúja számára. Reakciós emigránsok, 

spanyol fasiszták — kell-e még további bizonyíték arra, 

hogy az amerikaiak koreai háborúja fasiszta agressziót 

AZ IMPERIALISTÁK — miután megalkották az 

Athén—Belgrád tengelyt, most a török és a perzsa reakciósok-

kal egyetértésben Ankara—Teherán tengelyt is szeretnének 

összekovácsolni, közctkeleti agresszív terveik alátámasztásá-

ra. Nem tanulfák még meO Hitlen példáján, hogy milyen 

erősek a tengelyek? 

Az Országos Tervhivatal elnö-
ke ma rendeletet adott ki az 
1951. évi ipari üzemi részletter-
vek elkészítéséről. Meghatározna 
a rendelet, hogv a különböző tí-
pusú állami vállalatok milyen 
részletterveket kötelesek elkészí-
teni. Az Országog Tervhivatal az 
egyes iparágak keretszámait 195C 
augusztus 20-ig állapítja meg és 
azokat közű az illetékes minisz 
terekkel. Az üzemi részlettervek 
készítését a vállalatvezető irányi, 
tásával megfelelően elő kell ké 
szíteni. Még mielőtt az üzem ke 
retszámát az illetékes miniszter 
kiadta volna, haladéktalanul meg 
kell tárgyalni az üzem tervezi 
munkájának szervezési kérdéseit 
éí- meg kell indítani a műszaki-
gazdasági mutatók, a minőség: 

tervek valamint a munkaügy! 
terv kidolgozását, hogy a részle-
tes tervezés alaposabban és gyor 
sah'ban történhessék. Az előkészí 
tő munkába az üzemnek a válla 
latvfi-ető által kijelölt élenjáró 
murkáwit be kell venni. Az egyes 
i'remi részlettervekből az egyes 
műhelyek számára adódó felada-
tokat az üzemi részlettervek be 
nvujtása előtt mühe'.yértekesieter 
kell ismertetni. A műhelvérte 
kezlpten elhangsolt javaslatokat 
r'étő'eg az ott hozott határoza 
tokát, iegvzökönyvbe kell foglaln" 
ér, * jeev7nkönyvet csatolni kel1 

az üzemi részlettervekhez. Az el-

készült részletterveket a vállala-
tok 1950 szeptember 20-ig köte-
lesek beküldeni a közvetlen fel-
ügyeleti szervhez. 

Megjelent az Üzemi, — Városi 
Képnevelő legújabb száma 

A Népnevelő legújabb száma üze-
mi népnevelőinknek a koreai hét-
tel kapcsolatos feladatairól ír. — 
Mester Erzsébet, a „Megvédjük a 
békét" mozgalom országos tanácsa 
titkára; „A koreai héten népneve-
lőink agitációja adjon hatalmas 
lendu-etot az új normák túlteljesí-
tésének, a munkaverseny kiszéle-
sítésének" címmel írt cikket. 

Ezenkívül kiemelkedő cikkek 
még: „Hogyan harcolnák a Hof-
lierr-gyári népnevelők az új nor-
mák teljesítéséért és túlteljesítésé-
ért", „A második negyedév terv-
teljesítésének adatai, agitációs ér-

i vek népnevelőink számára", ,,A fa-
siszta Tito-banda kiárusítjia Jugo-
szláviát az imperialistáknak." 

Népnevelőink az eheti értekezle-

tükön feltétlenül beszeljék meg, 

hogy a Népnevelő e számában meg-

A francia kormány amerika parancsára 

három éven belül 2000 milliárd frankot költ 

fegyverkezésre 
A háborús/ gyújtogatok londoni 

értekezletén — mint ismeretes — 
Spofford, amerikai megbízott, kö-
vetelte, hogy az atlanti csatlósok 
jelentős mértékben fokozzák há-
borús készülődéseiket és hogy a 
nemzeti jövedelemnek legkeve-
sebb 10 százalékát fordítsák 
fegyverkezésre. Az amerikai pa-
rancsnak először az angol, majd 
a francia kormány hódolt be. 

A francia kormány szombaton 
Washingtonba eljuttatott emlék-

dékozik 15 ú j hadosztály felsze-
relésére fordítani. 

Az emlékirat szerint Francia-
ország jelenleg 695.000 embert 
tart fegyverben, akik közül 150 
ezer Indokinában szolgál.. 

A kormány emlékirata is kény-
telen beismerni, ho-7- az újabb 
hatalmas katonai kiadások ..a 
francia nép életszínvonalának to-
vábbi leszállítását jelentik és 
rendkívül nagy áldozatot köve-

irata bejelenti, hogy három év I telnek Franciaország lakosságá-
alatt 2000 milliárd frankot szán-1 tói". 

Ausztrália népe ellenzi Ausztrália részvételé! 
a koreai háborúban 

Az ausztráliai miniszterek 
legutóbbi nyilatkozataiból meg-
állapítható, hogy a Korea élűén 

adott szempontokat hogyan jut-1 irányuló amerikai agresszióban 

tatják érvényre munkájukban. 'való részvétel ürügyével a kato-

A FASISZTA TITO-KLIKK AKNAMUNKÁTA 
AZ ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG ELLEN 

(4 Tartós békéért, népi demokráciákért cikke) 

V s s z * érkezett a Szovjetunióból 
a csehszlovák parasztküldttttség 

Visszaérkezett a Szovjetunió 
b;d a csehszlovák parasztküidött-
sta. A küldöttek hazaérkezésük 
vtán köszönő táviratot intéztek 
B*redikto szovjet mezőgazdaság' 
nrn'azierhez. 

Nvo'cvankbtetes magvar 
klasszikus sorozat íe'enik meg 

az ötéves terv Ideje alatt 
A Magyar Irodalomtörténeti 

Társaság szerkesztésében 80 kö-
tetes magyar klasszikus sorozat 
j"l nik meg az ötéves terv vé-
géi?. ' 

Minden kötethez hosszabb 
bevezető tanulmányt és jtegyze 
tekét készit az Irodalomtörténeti 
Társaság. A sorozatból ezévben 
8. a jövő évben pedig 15 kötet 
jelenik meg. 

Valamennyi népi demokratikus 
ország között Albánia az az ország, 
amellyel szemben a legnyíltabb és 
legdurvább formában mutatkozott 
és mutatkozik meg a fasiszta Tito-
klikk ellenséges aknamunkája. En-
nek föoka az, hogy Albánia a szo-
cializmusnak előretolt állása az im-
perialista tábor bálországában. Al-
bániát éppen ez a helyzete teszi 
szakadatlan, gyűlölködő kirohaná-
sok céltáblájává valamennyi ellen-
•égcs szomszédja, de különösen a 
fasiszta Tito-klikk részéről. 

Tito fasiszta klikkjének ellensé-
ges magatartása az albán néppel 
szemben már annak a nemzeti fel-
szabadító harcnak az első éveiben 
megkezdődött, amelye? az albánok 
Mussolini csapatai ellen vívtak. Ti-
to. aki — mint most kiderült —, 
már akkor az imperializmus ügy-
nöke Volt — látva, hogy a Szovjet 
Hadsereg győzelmei és a balkani 
népek hazafiassága folytán mind na-
gyobb lendületet vesz a nemzeti-
felszabadító mozgalom a fasiszta 
megszállókkal szemben, — saját el-
lenőrzésének akarja alárendelni ezt 
a mozgalmat és kidolgozta egy, a 
maga irányítása alatt álló „balkáni 
vezérkar" megalakításának tervét. 
Ennek a vezérkarnak Albánia, Gö-
rögország és Bulgária nemzeti-fel-
szabadító mozgalmát kellett volna 
felölelnie. A „balkáni vezérkar' 
megszervezésének kudarca e.iclere 
egy másik változatot is lartoM ké. 
«zen Tito: mindenképpen arra töre-
kedett, hogy becsempéssze ügynök-
ségét ez országok nemzeti felszaba-
dító mozgalmainak vezetőségébe, az-
zal a céllal, hogy később ennek az 
ügynökségnek segítségével „belül ől 
vehessék be az erődöt". Tito e cél-
ból 1943-ban az albániai nemxe'.i-
felszabaditó mozgalom vezérkarába 
beküldte a jugoszláv ..kommunista" 
párt központi bizottságának egyik 
tagját, az angol kéinelliárító szol-
gálat közismert ügynökét: Vukma. 
novicsot (Tempó), aki mindenáron 
arról akarta meggyőzni a nemzeti-
felszabadító mozgalom vezetőit, hogy 
meg kelt alakítani a „balkáni ve-
zérkart". élén Titóvni. Vnkmanovics 
ugyanezzel a céllal. Görögországba 
>s ellátogatott . Titónak ez a terve 
azonban teljes kudarcot vallott, 
mert komoly ellenállásra talált. 

Mielőtt Vnkmanovics 'Albániából 
elutazott volna, azon igyekezett, 
hogy a Tito-lerv második változatát 

hajtsa végre: titóista ügynöknek 
szervezte be Kocsi Dzodze'í, aki ak-
koriban az albán nép nemzeti fel-
szabadító harcát vezető Albán Kom-
munista Párt Központi Bizottságá-
nak titkára volt. A Tito-klikk arra 
számftott, hogy Kocsi Dzodzc segít-
ségével kezébe kaparinthatja az Al-
bán Kommunista Párt vezetését. 

Az albán partizánok 1941-ben az 
egyik fasiszta gyiijtőtáborböl kisza. 
haditották Miiandin Popovics kom-
munista-internacionalista jugoszláv 
állampolgárt. Miiandin Popovics ki-
szabadítása Után tapasztalataival ér_ 
tékes segítséget nyújtott az Albán 
Kommunista Párt vezetőségének. Né-
zetei 'teljesen ellentétesek voltak 
Vukmanovjcs és a Tito-klikk néze-
teivel. Popovics ellenezte, hogy a 
jugoszláv vezetőség beavatkozzék az 
Albán Kommunista Párt belső ügyei, 
be és szigorúan elítélte ezt a be-
avatkozást. 

*A' Tito klikk Miiandin Popovicsot 
kofnoly akadálynak tartotta az Al-
bánia gyarmatosítására irányuló ter-
veinek megvalósításában s ezért 
Tito 1944 végén visszahívta Jugo-
szláviába és ott végzett vele. Az 
UDIi- ügynökei Miiandin Popovicsot 
meggyilkolták. 

Közvetlenül Albánia felszabadítá-
sa előtt Tito a JuKP Központi Ve-
zetőségének delegátusaként elküldte 
az albán vezetőséghez missziqnáriu-
s&'t, Velimir Sztojnics ezredest, ál-
lítólag azzal a céllal, hogy segítsé-
get nyújtson vezetőségünknek a ju-
goszláv tapasztalatok elsajátításá-
hoz. Sztojnics buzgón folytat,a azt 
a munkát, amelyet Vukmanovics 
kezdett el. Azon igyekezett, hogy a 
néphatalom és a párt élére Kocsi 
Dzodzér, a fő titóista ügynököt ál-
lítsa, hogv az albániai titóista ügy-
nökséget új káderekkel egészítse 
ki. hogy eltávolítsa azokat az ele. 
meket. akik ellenzik titóék albániai 
beavatkozását és a Szovjetunióval 
való együttműködés hívei, akik nem 
értenek egyet a jugoszláv vezetőség 
szovjetellenes nézeteivel, nem tűrik, 
hogy a pártba és az államappará. 
tusba szovjelellenes és trockista 
szellemet csempésszenek be. Sztoj-
nics, Kocsi Dzodzére, Szejfula Mal-
sovára és a Irockista Pandi Krisz-
tóra az Albán Kommunista Párt 
Központi Vezetőségének akkori tag-
jaira támaszkodva, elérte azt, hogy 
n Központi Vezetőségnek 1944-ben 
Berateban megtartott II. teljes ülé-
sén elítélték az Albán Kommunista 

Párt Kpzponti Vezetőségének a há-
ború idején követett helyes irány, 
vonalát, lecsaptak a pártvezetőség 
marxista-leninista elemeire, akiknek 
élén Enver Hodzsa elvtárs állolt és 
fontos posztokra trockista-titóis'ia 
elemeket állítottak. 

Kocsi Dzodze a Párt Központi 
Vezetősége káderügyi titkárának 
tisztségén kívül a minisztertanács 
helyettes elnökségét és az állam, 
biztonsági miniszteri tárcát is meg. 
szerezte; Pandi Kriszto és Szejfula 
Malsova bejutottak az 'A'KP Köz-
ponti Vezetőségének Politikai Bi-
zottságába. 

Ámde a Tito.klikknek ez a „sike. 
re" az AKP Központi Bizottságá-
nak II. teljes ülésén nem tudta vég 
érvényesen eldönteni az új Albánia 
sorsát. Az igazi kommunisták, a 
nép szabadságának igazi harcosai, 
akik Enver Hodzsa elvtárs, a Kom-
munista Part főtitkára köré 'tömö-
rültek, nem hagyhattak, hogy a né 
pi Albánia, mely véres, szenvedé 
sekkel teli harcban jött létre, jugo. 
szláv gyarmaiként fejezze bc létét 
Ezek az elvtársak szembeszálltak 
Titóék beavatkozásával Albánia bel-
ügyeibe és egyetlen percre sem 
hagyták abba a küzdelmet az AKP 
helyes irányvonalának megvédésé-
ért. 

A'z Albán Kommunista Párt ve 
zctősége akkoriban még nem ttidta, 
hogy Tito az imperializmus ügy-
nöke, nem láthatta meg Tilóban és 
klikkjében esküdt ellenségeit, s így 
nagv bizalommal viseltetett 
JiiKP vezetősége iránt. Ennek elle-
nérc az AKP vezetősége — miután 
állandóan szemben találta magát 
azzal az igazságtalan magatartással, 
amelyet a titoisták Albánia irányú 
ban tanúsítottak — helytelenítette a 
JuKP vonalát és ellenállást tnnusí 
toti a titóista kamarilla nyomásával 
szemben. Az Albán Kommunista 
Párt — noha a világ legfiatalabb 
kommunista pártja (csak 1941_ben 
alakult meg) — mégis egységes és 
erős volt és ma is az, mert ez a 
párt az albán nép nemzeti felsza-
badító háborújának tüzében ková 
csalódott ki és minden erejét egy 
kiapadhatatlan forrásból: a Szovjet 
Úriió, a Bolsevik' Párt és a nagv 
Sztájin iránti határtalan bizalomból 
meríti. Ez a bizalom sohasem hagy-
ta el az albán kommunistákat, jól-
lehet a Tito-klikk óriási erőfeszífé 
seket tett, hogy ezt a bizalmat meg. 
döntse 

nai előkészületeket szolgáló költ-
ségvetés növelését és a gazda, 
sági élet mozgósítását tervezik. 
Menzies mmiszterelnök az ame-

rikai kongresszusnak megígérte: 
'á két-háromezer főnyi ausztráliai 
I szárazföldi csapatot küld Koreá-

ba, vagy bárhová. Ennek fejé. 
ben 250 millió dolláros kölcsönt 
ígértek Menziesnek. 

Á „Sydney Morning Herald* 
mértékadó politikai forrásokra 
hivatkozva megirta, hogy ameny-
nyiben a szövetségi kormány az 
1950—51. évi költségvetésben a 
olgári célokat szolgáló kiadáso-

kat csökkenti, akkor a második 
'ilágháborura emlékeztető sivár 
korszak várható. 

A postaügyi m'niszter kijelen-
'ése szerint a katonai kiadáso-
kat, amelyek az elmúlt eszten-
dőben 60 millió fontsterlingr© 
-ugtak, ebben az évben „jelen-
tékenyen" emelik. 

Ugyanekkor tovább készítik 
az agressz'v csendesóceáni tömb 
terveit. A külügyminiszter rámu-
tatott. hogy „különleges figyel-
met kelil fordítani Ausztrália és 
az USA kapcsolataira a CsendeS-
óceáni paktum keretében." 

Szakszervezeti körök megál-
tapitják, hogy a koreai háború-
ban történő részvételre vonatko-
zó határozatot a parlament meg-
kérdezése né'kül hozták. Chifley,-
a parlamenti ellenzék vezére ki-
if'len tette, hogy a Koreába irá-
nyuló csapatküldésről szóló kije. 
'entését elsőizben Manz'es nem 
nz ausztráliai népnek tette meg, 
banem az amerikai kongresszus-
nak. „Az a benyomás alakult kí, 
hocy a miniszterelnök az ausz-
tráliai szárazföldi csapatokat 
amerikai dollárszerzés céljaira 
használta fel." 

Ferguson, a munkásoái't uí-
iélwalesi szervezetének elnöke 
kijelentette: „Nem akarjuk, 
hogy csapatainkat az amerikai 
kapitalizmus fenntartása érdeké-
ben használják fel. Nem helye-
seljük a korrupt ázsiai bábkor-
mányok támogatását sfm." 

A munkáspárt egyszerű tag-
jainak többsége élesen szembe, 
száll Ausztrália részvételével a 
koreai háborúban. Chifley és 
Ferguson kijelentését a közvéle-
mény nyomására volt kénytelen 
megtenni. 



Egyre nagyobb sikereket érnek el a szegedi 
dolgozók a koreai műszakban 

A Pick szalámigyár dolgosóinak 90 ssáxalélta túlteljesítette felajánlását — 
Műszaki hibák akadályozzák a Textilkombinát dolgozóit felajánlásuk 

teljesítésében 

„Mi a termelésünk állandó eme-
lésével harcolunk békénkért és a 
hős koreai testvéreink sikeréért. 
akik fegyverrel a kezükben védik 
szabadsagukat az amerikai impe-
rialisták ellen." Nagy vörös belük 
hirdetik e"t 

A Szegedi Textilművek 

egyik bejárata előtt. A felirat alatt 

színes rajzok is láthatók. Az egyik 

csúszott a termelésbe az üzem 
vezetősége és a műszaki dolgozók 
részéről. Nem számoltak a fizi-
kai dolgozók lelkes munkalendü-
letével. nem számoltak ilyen nagy-
méretű felajánlásokra és teljesí-
tésére és 

nem biztositották keltőképpen 

a termelés zavartalan műszaki 
előfeltételeit. Ebből következett 

kép "éppen azt ábrázolja, amikor 1 az, hogy több dolgozó akarata el-

egy hős koreai katona gránátot 

dob az imperialisták egyik mene-

külő harckocsijára. Bent az üzem 

zászlódíszbe öltözött, a kártotógc-

peken gyönyörű vörös szegíüszálak 

láthatók, felettük apró kis villám 

röplapok hirdetik a koreai műszak 

előző napi eredményeit. A gyűrűs-

gépparkkal szemben ott ragyog a 

bjketábor hatalmas erejének leg-

főbb jelképe, a Szovjet Szocialista 

Köztársaságok címierc. mellette vö-

rös drapériák, jobbról és balról Le-

nin és Sztálin eMársak arcképei 

láthatók. 

Mintha csak finpep volna az 

üzemben. Erre gondol mindenki, 

ha egy pillanatra széttekint a gyö-

nyörű szovjet gépóriások között s 

olvassa a „Villáni"-ok szövegét, 

amelyek közül például az egyik ezt 

mondja: Mcgykó Lajosné ifiúmun-

kásnö a koreai műszakban vállalta, 

hogy átlagos napi termelését 8 

kilogrammal fokozza, ezzel szem-

ben már az első nap folyamán 

52 kiló anyaggal termel többet 

— Ez csak egv a hétfői kimagasló 
eredmények közű', de menjünk to-
vább: a gyűrűsfonó dolgozói fel-
ajánlották. hogy összesen 390 kiló-
val termelnek többet, naponta,mint 
a koreai műszak előtt. Ezt több. 
imint másfélszeresére teljesítették. 
A hétfői lelkes munka eredménye 
a gyűrűsfonó dolgozói részéről 
564 kilogram kés-áru lett,, emellett 
a rendes napi termelést is elvégez-
ték. A nyujtóosztá'v dolgozói 240 
kilogram többtermelést vállaltak, 
s ezt közel 

200 százalékra tslfesitették, 

439 kilóval termeltek többet. 

Az üzem különböző részein ol-
vashatjuk a legjobb eredményt el-
érők egyéni eredményeit is. Ezrk 
között találjuk Nacsa Rozál if iú. 
munkáslányt. aki t i z kilogram több 
termelést vállalt, ezzel szemben 
29 32 kilogram áruval termelt töb-
bet. Konornyik Erzsébet, aki ha-
sonló felajánlást tett, csak néhány 
dekával maradt el Nacsa Rozál 
(mögött. 

A vállalása és a napi teljesít-
ménye i -ellett 19.8 kilogrammal 
teljesítette túl felajánlását. Itt 
van Pálfi Piroska is, aki 15 kilo-
gram helyett 25.50 kilogramra 
teljesítette vállalását. Az előfonó-
ban a leeszebb eredményt Rács-
kai Hona érte el, aki már a mű-
szak első napján amúgy is jelen-
tős vállalását több mint három-
szorosára teljesítette, génével tíz 
kiloeram he'.yett 30.18 kilogram 
fonállal termelt többet. 

Az elsők közé tartozik 

még Juhász Gizella előfonós ifjú-
munkás leány is, aki cdaadó lel-
kesedésével és törhetetlen mun-
kakészségével színién lényegesen 
túlteljesítette vállalását. A nyuj-
tóosztályon örömmel és lelkese-
déssel figyelik dolgozótársai Du-
dás Margitot, akiről szombaton 
még azrt mondották, hogy nagyon 
merész felajánlást tett. ma reg-
gel pedig már ezt mondták róla.: 
— Szinte hihetetlen eredményt 
ért el. — Dudás Margit a vállalt 
25 kilogram többtermelését már 
az első nap 58 kilogramra telje-
sítette. A szalagegyesítőn Csánvi 
Péter ifjúmunkás arra tett ígé-
retet, hogy a koreai műszak ide-
jén minden nap húsz gyapotte-
kerccsel termel többet s ezt már 
három tekerccsel túl is teljesí-
tette. 

Hosszan sorolhatnánk még 
ezeket a kimagasló eredményeket, 
de míg erről beszélünk, nem 
mehetünk el csukott szemmel a 
hibák mellett sem. Súlyos hiba 

lenére sem tudta teljesíteni fel-
ajánlását. A kártolóban például 
gyakran előfordul, hogy nincsen 
kellő mennyiségű szalag-gyüjtő-
kanna, több gép áll anyaghiány 
miatt, sokszor félóráig is. Van-
nak olyan kártológépek, melyéket 

mint Me°ykó Lajosné és if.iú-
munkástársai elmondják —, ép-
pen most vesznek javítás alá. 
Ugy mondják, köszörülés miatt le 
kell állni rövid időre. Az ilyen 
és hasonló zavarokból származott 
az, hogy például 15 kártológép 
állt lekapcsolva a termelésből 
Ennek tudható be, hogy a kártoló 
dolgozói a felajánlott 488 kilo 
gram többtermelésüket az első 
napon csak 295 kilogramra tud-
ták teljesíteni. Csak azok a mun 
kások tudtak jó eredményt elérni, 
akik abban a helyzetben' voltak, 
hogy gépeik körül nem mutatkoz-
tak hasonló hibák, zavartalanul 
termelhettek. Ugyanilyen 

szervezési hibák 

mutatkoztak meg az előfonóban 
is, ahol a dolgozók a rossz üzem-
szervezés folytán összesen 238 
kilogram híján tudták teljesíteni 
vállalásaikat. Ebben az esetben 
még közrejátszott az is, hogy 
egyes dolgozók nem értékelve a. 
műszak jelentőségét, a jó nép-
nevelő és felvilágosító munka hiá-
nyában többet vállaltak: mint 
amennyit teljesíteni tudnak. 

Ezek voltak a kimagasló ered-
mények mellett a Szegedi Textil-
művek NV-ben a koreai műszak 
tanulságai. Okvetlen fontos, hogv 
az üzem dolgozói, a pártszervezet, 
a DLS"1- fiatalok leszűrjék ezek-
ből a tapasztalatokat és felismer-
jék minél előbb hibáikat, amelye-
ket ott követtek el, hogv nem kö-
tötték szorosan össze az elméle-
tet a gyakorlati munkával, a fi-
zikai és a műszaki dolgozók rend-
kívül ielentős munkai elajánl ásai 
kezdetben seim voltak esrvbehan-
golva s az eltérések okozták a 
megmutatkozó hibákat. 

A Pick sza'ámiqyárban 

a koreai műszak során már az 
eleő nap a dolgozók 90 százalé-
ka túlteljesítette az uj normát. 
A dolgozók egymással verseng-

nek, ki teljesít többet és jobbat 
a termelőmunkában. A koreai 
műszak jelentőségéhez méltók 
azok az eredmények, melyek 
már hétfőn születtek, igy Forró 
Antal sztahanovista 145, Hárs 
Ferenc élmunkás 145, Juhász 
Imre 129 és fél, Csanádi József 
kötöző 136.3, ifj. Szálkai János 
141 és Diószegi János 141 szá-
zaléka. 

A versenylendület a keddi na. 
pon sem hagyott alább, a dol-
gozók még tovább fokozták ter-
melékenységüket. De nem is le-
het ezen csodálkozni, hiszen tud-
ják és érzik a koreai műszak je-
lentőségét, a békeharc fontossá-
gát. 

— Mindnyájan azon leszünk, 
hogy valóra váltsuk igéretünket 
— mondotta ifj. Szálkai János 
—. Nekem, mint pártvezetőségi 
tagnak, még külön is igyekez-
nem kell, az élenjárók között kell 
lennem, hogy példát mutassak 
dolgozó társaimnak. 

Ugyanígy vélekedik Diószegi 
János népnevelő is, aki Szálkai 
elvtárssal együtt a csontolóban 
dolgoz'k. Tisztában van azzal, 
hogy 

a népnevelő munka 

eredményességéhez tartozik, 

hogy amire ösztönzi, agitálja 
dolgozótársait, azt ő maga is 
megtegye. 

— Dolgozó társaim, akikkel 
beszélgettem — jelentette ki — 
azt mondották., hogy mindent 
megtesznek a koreai műszak si-
keréért. Tudjuk mi azt, hogy ez 
a hét egy ujabb kiállás lesz a 
béke mellett és ujabb csapást 
mérünk jó munkánkon keresz. 
tül az imperialistákra. 

Hárs Ferenc élmunkás, párton-
kívüli dolgozó is nagy lelkese-
déssel végzi munkáját. Minden 
figyelmét a munkájára irányítja, 
fürge, gyors mozdulatokkal dol-
gozik. Igyekszik munkája legja 
vát adni. hiszen Koreáért is har-
col, a békéért is küzd, mint 
ahogy azt a felirat is hirdeti 
előtte: A koreaiak harca a mi 
harcunk, békéjük a mi békénk! 
Átérzi a felirat jelentőségét és ő 
is igy vélekedik: „Hasonlóan 
többi dolgozó társamhoz, én is 
elősegítem munkámmal a ko-
reaiak eredményes harcát." 

A többi üzemrészben is ilyen a 

dolgozók hangulata. Pécsi Sándor 

például felajánlotta, hogy a koreai 

műszak alatt új normáját 5 száza-

lékkal túlteljesít i. Ezzel szemben 

már az első napon 110, majd a má-

sodik napon 125 százalékot irt el. 

Harc kérdósőnek tekinti 

teljesítményének fokozását és ezt 

ki is jelenti dolgozótársai előtt: 

„Most a munkapad mellett harcolok 

a békéért, a háborús gyújtogató im-

perialisták ellen, de, ha kell, fegy-

verrel is kész vagyok megvédeni jö-

vőmet, békénket. Együttérzek a hős 

koreai néppel, mert tudom, hogy ná. 

lünk is milyen borzasztó volt az el-

nyomatás időszaka a munkásság szá. 

mára s ez újra bekövetkeznék, ha 

az imperialisták tervei sikerülnének. 

A korealak a mi jövőnkért is har-

colnak s csak kötelességem teljest, 

tem, ha ebben segítek nekik. Mun-

kámmal is hozzájárulok ahhoz, hogy 

a koreai nép is megszabaduljon a 

rabságból s az imperialistákat ki-

űzve, megkezdhesse szabad országa 

felépítésé1!. Messze van Korea, de a 

proletárinternacionalizmus és a szö-

vetség a békeharcban nem ismer ha-

tárokat." 

Csanádi József ugyancsak 5 száza-

lékos túlteljesítés1! ajánlott fel. A 

hétfői napon már 136.3 nál tartott, 

kedden már 

158 8 százalékot ért el 

Kedden, amikor a napi mun-
káját kiértékelték, beszélgetés so-
rán azt is elmondotta, hogv mi-
ért igyekszik minél többet ter-
melni. 

— A mi túlteljesítésünk, közte 
az enyém is, azt jelenti — ma-
gyarázta a többieknek —, hogy 
emelkedik termelékenységünk és 
ezen keresztül erősödik népgaz-
daságunk. Igy válik lehetővé, 
hogy mind újabb és újabb beru-
házások lehessenek. fejlődjék 
iparunk, emelkedjék életszínvona-

lunk. De ami a legfontosabb, .a 
több- és jobbtermelésen keresztül 
erősödik országunk és így tudjuk 
fejleszteni néphadseregünket is. 
Igy leszünk válóban erős bástya 
a béke frontján. 

A Pick szalámigyár dolgozói is 
megértették, hogy a békéért har-
colni kell, minden erőnkkel, min-
den tudásunkkal. Látják, hogy ez 
a harc elválaszthatatlan a szocia-
lizmusunk építésétől, boldog jö-
vőnk biztosításától. Nagyon jól 
kifejezte ezt az érzését Apró ML 
hály is, aki a vállalt 6 százalékos 
túlteljesítés helyeit 25 százalék, 
kai szárnyalta túl az új normá-
ját. 

— Gazdagabb, szebb lett az 
életünk, megszűnt a kizsákmá-
nyolás. magunknak dolgozunk — 
mondotta. — Mindez veszélyben 
forog, mert az imperialisták a 
békénkre törnek, Koreában elle-
nünk is harcolnak, a dolgozók el-
len, a szabadság ellen. Ezért fe-
szítjük meg mi is minden erőn-
ket, hogv az imperialisták gálád 
tervei ne sikerüljenek. 

Együtt küzdünk a koreaiakkai 

a békéért, a szabadságért! 
Harc foivik az üzemekben, a 

békeharc egv újabb csatája Dol-
gozóink szebbnél-szebb tettekkel 
bizonyítják be, hogy a szocializ-
musért, a békéért minden ereiük-
kei készek küzdeni. Egyember-
ként sorakoznak fel az imperialis-
ták ellen, izzó gyűlöletet éreznek 
a háborús eyujtogatókkal szem-
ben. Tudják, hogv ez a harc az 
életért, a jövőnkért. a dolgozók 
szabadságáért folyik. A szegedi 
dolgozók is bebizonyították, hogy 
öntudatos, lelkes, elszánt katonái 
a nagy Szovjetunió-vezette béke. 
tábornak. 

Zoraboii János elvtárs a szegedi Népfront Bizetíság 
elnöke 

A Magyar Függetlenségi Népfront szegedi Népi Bizottsága 
kedden délután ülést tartott. Az ülésen a Budapestre távozott 
ifj. Komócsin Mihály elvtárs helyére Zombon Jáno3 elvtársat, 
az MDP szegedi Pártbizottságának titkárát vá'ásították meg a 
Népfront B:zottság elnökévé. 

Á szovjet pcirosz'o'f bo 'dog életerő 
számol be feve'eifeen 

Bimbó István szentesi mintasazda 

világraszóló 

fi Tisz^menti Fürérzek NV szegedi üzemének dolgozói 
VERSEMRE HÍVJÁK KL 

az ország fűrészüzemeinek dolgozóit 
Mi, a Tiszamenti Fűrészek 

NV szefcjedi üzemének dolgozói 
üzemi gyűlést tartottunk s a 
gyűlésen elhatároztuk, hogy ver-
senyre hívjuk ki Magyarország 
összes fürészüzemének dolgozó-
ját. 

Az ötéves terv reánk, fürész-
üzemi dolgozókra nagy kötele-
zettséget ró, mert a hazai fűré-
szeknek kel épületanyaggal és 
fűrészáruval ellátni egyre erősö-
dő országunk épületanyag szük-
ségletét. Tudjuk, ez nem k's fel-
adat és csak ugy tudjuk való-
ban maradéktalanul teljesíteni, 
ha minden erőnkkel azon le-
szünk, hogy minél jobbat, minél 
többet és minél olcsóbbat termel-
jünk. 

Versenyfelhívásunk feltételei a 

következők: 

1. A fenyőrönk kihasználása 

70 százalékon felül. 

2. A mennyiségi vágásban az 
elérhető legmagasabb százalékot 
teljesítjük. 

3. A rendeléseket pontosan és 
mindenkor időre leszállítjuk. 

Reméljük, a hazat fűrészüze-
mek dolgozói magukévá teszik 
versenyfelhívásunkat és csatla-
koznak hozzá. Mig hős koreai 
testvéreink kemény harcot viv-
nak szabadságukért s egyben a 
világ minden békeszerető dolgo-
zójának szabadságáért, addig mi, 
magyar dolgozók versenyben 
dolgozunk békénk megvédéséért, 
a hős koreai nép támogatásá-
ért, Pártunk és szeretett Rákosi 
Mátyás elvtársunk irányítása 
mellett. 

A verseny, amelyet az illeté-

kes ipari főosztály értékel majd 

ki, 1950 december 31-ig tart. 

Wéber József 

párttitkár 

Lebák József 

vállalatvezető 

Józsa Lajos 

UB titkár 

Förgeteg Szilveszter 

termelési felelős 

A Szovjetunióban tartózko-
dó magyar parasikíildöttség 
tagjai gyakran kiüdenok le 
veleket, amelyekben beszámol-
nak azokról a csodás é|mé 
nyékről, melyeket a vi lág leg-
nagyszerűbb, legfejlettebb 
mezőgazdaságában tapasztal-
nak. Ezek, a dolgos parasa'i 
kézzel sietve leírt sorok elra 
gadtatással beszélne!* a szov-
jet kolhozparasztok derűs, 
gondtalan életéről és gyönyö-
rű alkotásairól. 

A csongrádmegyei küldöttek 
között ott szívja magába az 
igazi tudományt Bimbó Ist-
ván szentesi mintagazda 's, 
aki legutóbb két levelet kül-
dött a Tiszaparton dolgozó 
feleségének és családjának. A 
nagy szovjet hazából írt levél 
egyike igy hangzik: 

„Kedves feleségem és csa-
ládom 

Tudatom veletek, hoGy jól 
érzem magam. Ma t órakor 
érkeztünk a Volgához, egé-
szen közel van Kantoka vá-
rosa. Csak egy pár napig tar-
tózkodunk itt, azután utazunk 
tovább. Egy kolhozt már 
meglátogattunk, de amint lát 
tam, az minden képzeletemet 
felülmúlt. Lehetetlen leírni 
mindent, ami szépet itt lát-
ni és tanulni lehet. Bátran 
mondhatom, hogy tanulni és 
tapasztalni csak a Szovjetunió 

állattenyésztés 
eredményeire, a kolhozpa-
rasztok életére! Így szól a-le-
vél: 

„Kedves ft leségem és csa-
ládom! 

Itt-tartózkodásom ideje alatt 
tiszta kép tárul elém a szo-
cializmus e hatalmqs országá-
ról. Saját szemeimmel láttam 
clyan fejlett szövetkezetet és 
állami gazdaságot, amilyen 
máshol a föld kerekén el sem 
képzelhető. A Szovjetunióban 
a tehenészet is a legfejlettebb 
fokon áll. Nem ritkaság az 
olyan tehén, amelyik napi 
átlaga 60—61 liter. A tehenek 
élősúlya 7—10 mázsa között 
van, a bikák átlagos súlya 
8—11 mázsa. Néni túl maga-
sak, de erős csontozatúak. A 
tehénittálló a legmodernebb 
kivitelű, Gyönyörű épület, ce-
menlvályuval, önműködő ita-
tóval, betonpiaccal ős padolt 
fekvőhellyel ellátva. 

A szovjet ember lakása két 
szoba, konyha, fürdőszoba, 
kamra és gyermekszobából 
áll. Rádió még véletlenül sem 
hiányzik egyik házból sem. 
Az emberek ruházata teljesen 
hason/ó a miénkhez, nagyon 
szép tiszta, ugyanúgy, mint a 
lakásuk. Minden kolhozpa-
rasztnak saját 1—4 darab te-
hene van, ezenkívül szám 
disznó és baromfi szaladgál 

napfényes kolhozaiban lehet , az udvaron. Napi keresetük 
igazán. A „12 Vörös Október" | 20—25 rubel pénzben vagy 
elnevezésű kolhoz lakóit látni 
kell és beszélni kell velük 
ahhoz, hoGy megértsük a szov-
jet ember igazi örömét. Van 
olyan tehenük, amelyik átla-
gosan 46 liter tejet is ad. 
Igyekszem nagyon sokat ta-
nulni, hogy amikor hazaté-
rünk, a magyar dolgozó pn-

'er menyben, amelyből gond-
talanul megélnek a szovjet 
emberek. 

Akármerre járunk, mieJe-
nit tt határtalan és őszinte sze-
retettel fogadnak bennünket. 
Szívesen mutatják meg gabo-
nájukat, amely hektáronként 
29—30 mázsát ad a jó talaj-

rasztoknak részletesen beszá-(előkészítéssel és észszerű trá-
molhassak. Többet most nem gyázással. Majd ha hazamé-
írok. csókol szerető férjedé 

Bimbó István második le-
vele valamivel hosszabb, eb-
ben részletesebben kitér az 

gyek. mindent elmondok, hogy 
minél több magyar dolgozó 
paraszt kövesse a szovjet pa-
rasztok példáját." 
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Bármerre megyünk, a szovjet emberek szeretete 

vesz körül bennünket 
Érdeklődéssel várják haza elnöküket a Szovjetunióból a gyálai „Komszomol" tszcs tagjai 

Nagy kitüntetés érte a gyálai 
Komszomol termelőcsoport tag-
jait, amikor megtudták, hogy el-
nökük, Farkas Dezső, a paraszt-
küldötteéggel a Szovjetunióba 
megy tanulmányútra. 

Amikor elbúcsúztak tőle, július 
16-án, az itthonmaradók megfo-
gadták, hogy az elnök távollété-
ben is jól dolgoznak, növelik a 
csoport iövedelmét és taglétszá-
mát is. Vállalásuknak ezideig 
még hiánytalanul eleget lettek. 

Amikor Farkas Dezső elment a 
Szovjetunióba, még csak 13 tag-
ja volt a Komszomol termelőerő, 
portnak. Pár hét alatt 19 taggal 
szaporodott a csoport létszáma. 
De gyarapszik 

a jövedelmük la. 

Szállítják már a szerződött pa-
radicsomot a Konzervgyárnak. 
Szép termésre van kilátás. Dc 
szép a csoport paprikája, gya-
potja, napraforgója Is. 

Vecsernyés Géza vette át ideig-
lenesen a csoport vezetését. Ami-
óta az elnök a Szovjetunióban 
van, minden nap. Ígéretükhöz hí-
ven, egy munkaegységet jegyez-
nek be a könyvébe. Vecsernyés 
Géza ezenkívül vállalta, hogv mi-
re Farkas Dezső hazajön a Szov-
jetunióból, taglétszámukat hu-
szonöttel emelik. 

A termelőcsoport tagjai, de a 
falu dolgozó parasztjai ís, alig 
várják itíár, hogy Farkas Dezső 
hazatérjen. Kíváncsiak, mi hírt 
hoz abból az országból, ahol a 
világon legelőször vívta ki sza-
badságát a dolgozó nép. Kíván-
csiak a szovjet ember életére de 
főként 

a kolhozok életére 

és eredményeire. Móra István dol-
gozó paraszt például a legutóbbi 
kisgyűlésen kijelentette, hogv 
megvárja, amíg Farkas Dezső ha-
zaion és ha tényleg úgv van. 

Gyapotkisérleti telep létesül Székkutason 
Iepc Szckkutason épül. amelynek a 

munkálatait a vásárhelyi Magas-
Csongrád megye talajviszonyai-

nál fogva nagyon alkalmas gy«-
pottcrmelésre. Ezért kormányza-
tunk elhatározta, hogy Hódmező-
vásárhelyt és környékét gyapotter-
jnelő központtá fejleszti ki- A gya. 
pottcrmclcsi központ kísérleti fő-

építési NV már végzi is. Szeptem-

ber 30 a után 1 milHó forintos 

költséggel teljesen megépül a gya-

potkisérleti központ. 

Dolgozó parasztságunk 
életszínvonalának emelkedését tükrözik 

vissza a Vásározó N. V. eredményei 
Több mint fél éve alakult a 

Vásározó Nemzeti Vállalat szege-
di telepe. A telep fő célkitűzése, 
hogy dolgozó parasztságunkat el-
lássák elegendő mennyiségű jó, 
olcsó áruval. Ez az újabb szocia-
lista szektor hivatva volt arra 
is, hogy az áruk elosztása és a 
falvakba való juttatása terén fel-
számolja a spekulációt és a dol-
gozó parasztság érdekeinek meg-
felelően működjék. 

A telep igyekezett betölteni a 
Bzerepét s az elmúlt hónapok so-
rán szép eredményeket ért el. 
Ezek az eredmények köszönhetők 
egyrészt annak, hogy a vállalat 
dolgozói egymással versengve 
igyekeztek több, jobb munkát vé-
gezni, de az eredmények vissza-
tükrözik dolgozó parasztságunk 
életszínvonalának, vásárlóképes-
ségének nagymérvű és állandó 
emelkedését is. 

Igv vált lehetségessé, hogy 
a harmndik negyedévben a 
telep tervelőirányzatát már 
közel tízmillió fórin.'ban ál-
lapították meg A telep két 
részlegének dolgozói Igyekez-
nek ezt r célkitűzést megvalő-
ftttftnl. Július hónapban nél-
dául az egyik részleg 143.1, 
a másik pedig 124.6 százalék-
ban téliesítetté előirányzatát. 
A Vásározó NV szegedi telepe 

Csongrád és Bács-Kiskuil megye 
községeibe és városaiba viszi el 
a .jobbnál jobb árukat, a teztiliát, 
kötszövött árukat, készruhákat, 
c'pöket, edényeket és egyebeket. 
Dolgozó parasztjaink mindenütt 
ezivesen fogadják őket. Erről 
Számolnak be minden egyes út 
titán a telen dolgozói. A falvak-
ban már várják őket és mindig 
kérdezgetik, hogv mikor mennek 
el újra. De ez érthető is mert 
tudják, hogv a Nemzeti Vállalat 
nem csapja be őket. 

— Nem az a célunk, hogy be-
csapjuk, rossz árukat adjunk a 
dolgozó parasztságnak — mondot-
ta például egy alkalommal Barát 
József —, hanem az, hogy az ipa-
ri dolgozók által termelt jó áruk-
ból pontosan, becsületesen kiszol-
gáljuk őket. 

A dolgozó parasztok nagv ér-
deklődósét és vásárlóképességét 
mutatja, h e v átlagosan eev-egv 
vásárban tc't'i tízezer forint ér-
tékű árucfk'r-t vesznek meg. — 
Egyes községekben különösen 
Szép eredményt értek el a szegedi 
telep dolgozói. Az utóbbt időben 
például Szent csen 117, Kiskundo-

forint értékű szövet, ruha, cipő 
és egyéb áru került a dolgozó 
parasztok birtokába. 

A telep minden egyes dolgozó-
ja egyéni versenyben van egy-
mással. A versenyben élenjárnak 
a kommunisták. A legutóbbi ki-
értékelésnél is az egyik elvtárs, 
Breszlauer Ferenc lett az első 
149 és fél százalékkal. Utána kö-
vetkezett Szalóki Béla 104 és Kiss 
Jánosi 105 százalékkal. A ver-
senyeredményeket a faliújságon 
és üzemi értekezleteken tudato-
sítják, de megtárgyalják a ver-
seny szempontjait a rendszeresen 
megtartott Szabad Nép baráti 
kör ülésein, az újságcikkek olva-
sása után. Most különösen nagy 
lendülettel folytatják a versenyt, 
mert az aratás és cséplés befejez, 
tével dolgozó parasztságunk még 
több, még jobb árut akar vásá-
rolni. 

ahogy azt olvassa az újságokba. 
brosúrákban, akkor ő is belép 3 
termelőcsoportba. Már pedig, ha 
személyesen nem is számolt még 
be a Szovjetunióban szerzett ta-
pasztalatairól Farkas Dezső, a le-
velei, amelyeket írt, azt bizxmmt-
ják, hogy az újságok és brosúrák 
mindazt, ami a Szovjetunióban 
van, még nem is tudják teljes 
értékében leírni. Legutóbbi leve-
lében, amelyet a csoport tagjai-
nak írt. ez áll: 

„Kedves Ifjú Barátaim! Lc sem 
tudom írni azt az érzést, amit 
érzek ebben az országban ahol a 
világon talán legjobban evüiöli a 
nép a háborúra uszító tőkéseket. 
Ugy kellene a népnek összefogni 
minden országban, mint a Szov-
jetunióban. Kedves Tagtársaim! 
Felejthetetlen élmény lesz ez a 
tanulmányút számomra. Szeret-
ném. ha valaha lehetővé válna 
számotokra is. hogv szétnézzetek 
a Szovjetunióban. Igv ti is sze-
mélyesen meggyőződhetnétek ar-
ról. ami ebben az országban tör-
ténik. Akkor látnátok csak iga-
zán, hogy hosszú éveken keresz-
tül mennyire félrevezette dolgozó 
népünket a reakció Én személye-
sen győződtem meg arról, hogy 
amit a Magyar Dolgozók Pártja 
tanít, az mind igaz és valóság. 
Nem lehet azt papírra leírni, amit 
itt ezalatt a pár hét alatt átélünk. 
Ha majd hazamegyek, szóban 
mordom el mindazt, amit itt 
most leírni nem tudok. Arra kér. 
lek benne! eket, távollétem alatt 
is állandóan tanuljatok, hogv 
mindannyian olyanokká tudjunk 
válni, mint * szovjet emberek és 
olyanná tudjuk fejleszteni ter-
melőcsoportjainkat mint amiive. 
neket itt. a Szovjetunióban lá-
tunk. 

A komszomolisták nagyon ér. 
deklődnck a magyar ifjúság iránt. 
Amerre megyünk, mindenütt na-
gyon barátságosan fogadnak ben-
nünket. De nemcsak az ifjúság, 
hanem bármerre megyünk, a szov-
jet emberek meleg szeretete vesz 
körül bennünket. 

Elvtársi üdvözlettel: 
Farkas Dezső 

i » 

Ez a rövid levél is bizonyítja, 
hogy a Szovjetunióban lévő pa-
rasztküldöttség többet lát és ta-
pasztal, mint amire számított. Ez 
a tanulmányút újabb lendületet 
ad majd termelőszövetkezeti moz-
galmunk fejlődéséhez. 

A BÉKE ÜNNEPE UTÁN 
Irtai Cseh András tb. kanonok, plébános 

A katolikus alsópapságnak az 
a manifesztációja, melynek a 

Budapesti Tulamányegyetem aulája 
augusztus 1-én színhelye volt, mél-
tán nevezhető ,,Ünnepnek". Ennyi 
pap még soha nem Járt az egye-
temre — jegyezte meg valaki szel-
lemesen —, de ennyi pap sem int 
még egyszerre az egyetem kated-
ráján. 

Ismerjük, hogy az országos bé-

kemozgalom mily óriási arányú 

volt a közelmúltban. Mily lelkesek 

voltak szónokaik és hallgatóságuk 

egyaránt. De a katolikus papság 

részvételét hiányolták, úgyis mint 

hallgatókét, úgyis mint előadókét 

A papság mozgalmátrak megin-

dítói legalább igy látják a dolgot. 

De az alsó papság megmozdulá-

sának sokkal nagyobb a jelentősé-

ge: önön becsületének védelme ez. 

Most már ott áll az ország színe 

előtt tagadhatatlanul, mint a béke 

papsága, akik épp oly fényes bi-

zonyságot tettek a néppel való egy-

etértésükről és a nép sorsáért való 

lelkiatyai gondjaikról, mint azok, 

akik eddig páratlanul állottak az 

élen. A papaság mostani kiá"ása 

az állam és egyház megegyezése 

mellett magában hordja a cél si-

kerét is. 

Az augusztus l-í gyűlés előtti 

napon még, mintha nem bíztunk 

volna a vállalkozás sikerében. Hét-

főn este mindössze még csak vagy 

36 papot tudtak összeszámolni, akik 

a vidékről már feljöttek. S a re-

ménységünk ingadozott. Feltünk, 

hogy nem leszünk többen majd öt-

ven—hatvannál, s akkor súlyát 

veszti az értekezlet a papok, a 

Kormányzat és a Hívek előtt s 

minden hozzáfűzött várakozásunk 

összeom'-ik. 

ellemcsen csalódtunk: Mire 

az egyetem felé indultunk, 

számunk nőttön.nőtt és az egye-

tem aulájában már a'lg fértünk. 

Többszázan összegyültünk az or-

szág minden részéből. 

Az értekezlet 10 óra után kez-

dődött és az első része délután 2 

óráig tartott. Majd délután 4 óra-

kor folytatódott az értekezlet és 

este 8 órakor fejeződött be. 

A délelőtti értekezleten — ame-

lyen Darvas József miniszter ís 

résztvett a Népköztársaság kor-

B I C I K L I T O L V A J O K 
A Korzó Moziban szomba-

ton mutatták be a „Bi-
ciklitolvajok" című olasz fil-
met. Ez a nagyszerű filmal-
kotás meggyőző erővel tárja 
fel a kapitalista társadalmi 
rend fekélyeit és bűneit. Be-

zálogházból. Alig van vala-
mijük. utolsó ruhadarbjaihat 
kell zálogba tenni, hogy An-
tonio megragadhassa a pla-
kátragasztói állást. Bemutalja 
a film a zálogház épületében 
felhalmozott értékeket, ame-

mutatja az elnyomott delgo-1 bfek olyan nagy oszlopokat és 
zók mélységes nyomorát, le-! raktárakat alkotnak, mint 
leplezi a klerikális reakciót amilyen az olasz dpfpozók 
és bemutatja az imperialista 
gyarmatosítók igazi arcát. 

Hűen vissztükrözi az ckisz 
dolgozó nép rettenetes nyomo-
rát, az elnyomást, de ugyan-
ez a szörnyű helyzet tükröző-
dik vissza abból is, ami „hi-
ányzik" a filmből. A cenzúra 
miatt nem mutathatja be a 
film a kivezető utat, nem be-
szélhet az imperializmus, a 
nélkülözés és háború étlen 
küzdő olasz munkásosztály 
hősies harcáról. 

Antonio Riccí, a film hőse 
nincs egyedül, mert a kizsák-
mányolt dolgozók milliós tö-
megei sorakoznak fel mögötte 
s a filmben ezeknek a dolgo-
zóknak a való életét láthat-
juk. 

Antonio Riccinek ugyan 

c o r r ii 8 c g e. Minden-
nél többet mondanak ezek 
a váahó képek és Antonio 
megalázott, szomorú arca, 
amellyel búcsúf vesz utlosó 
néhány holmijától. 

Antonio Ricci kerékpárját 
azonban ellopják. Reggeltől 
estig keresi a tolvajt, Scelba 
és De Gasperi rendőrei nem 
segítik, csak néhány munkás-
társa megy vele megkeresni 
az ellopott kerékpárt. A bi-
cikli utáni hajsza alkalmat ad 
arra, hogy Antonio végigve-
zesse a nézőket az „Örök vá-
ros" munkásnegyedein, a 
temnlomok és paloták melletti 
szűk utcákon. A porban és 
piszokban játszó rongyos 
gyermekek, az omladozó laká-
sok számot adnak a nép ki-
áltó nyomoráról. Számot ad 

olyan ,.áldásokat" juttatott a ez a film a nyomor vámsze-
Marshallterv. mint sokmillió 
társának — munkanélkülivé 
vált. Sok éhezés és nyomorú-
ság után régre vl nkátragasz-
tói álfást kap, ifístve kapna, 
ha lenne biciklije. A biciklije 
azonban a zálogházban van. 
A film első része arról szól, 
milyen körülmények között 

trozwmán 45 és Kiteleken 35 ezer' váltja vissza kerékpárját a 

dóiról is, leleplezi a klerikális 
reakciót, leleplezi azokat, akik 
a nép húsán élősködnek, ki-
használják a hiszékenységü-
ket, az utolsó krajcárt is ki-
csavarják kezükből s hatal-
mas pénzért végzik a népbu-
títást, a lélekmérgezést. 

Antonio a hajsza közben 
betéved agy templomba is, 

ahol „jótékonysági" akcióval 
egybekötött mise folyik. Egy 
elhízott római ügyvéd azzal 
akarja kifejezni jó keresztény 
mivoltát, hogy zsilettkészülék-
kel borotválja az erre rászo-
rulókat. Bársonyba, selyembe 
öltözködött úri höWyck hit-
vány krumplilevest osztanak 
a templom udvarán s közben 
vezénylik az ima szövegét; 
„Vígan járom a szegénység 
és a nélkülözés útját". A kép 
láttán düh fogja el a nézőt, 
határtalan megvetést érez az 
úri képmutatók iránt, akik 
nem tudják kellőképpen el-
leplezni igazi céljukat, amely-
lyel a szegényeket le akarják 
fegyverezni, rá akarják bírni 
őket, hogy ,.víQan járják a 
nélkülözés útját". 

A film végén a véksőkiq 
elkeseredett Antonio ellop egy 
másik biciklit, gondolva, így 
talán állását továbbra is meg 
tudja tartani. A rendörségtől 
csak zokogó kisfia menti meg, 
akit meQsajnál a bicikli tulaj-
donosa, aki éppen olyan sze-
gény, mint Antonio s nem 
adja Bruno apját rendőrkéz-
re. Az apa és a fia minden 
reményt feladva kétségbeeset-
ten, sírva mennek hazafelé. 
De nem egyedül mennek, ve-
lük van Togliatti elvtárs Párt-
ja. az Olasz Kommunista 
Párt s egészen a végső győze-
lemig elkíséri őket a moszk-
vai, a budapesti,~a szegedi, a 
bukaresti és a többi szabad 
dolgozók segítsége. 

Csépi József 

mányának megbízásából és élénkeq 

figyelt minden mondott szóra és 

nem egyszer szívből tapsolt — a 

felszólalásokra jelentkezett szó, 

nokok szerepeltek. 

A gyűlést mint elnök, dr. Szé-
chy Antal provikárius, bu-

dapesti plébános nyitotta meg. A 
kérdést minden oldattól 17 szónok 
világította meg: dr Horváth Ri-
chárd cisztercita szerzetes, Faddy 
Ot-timár fercnccscndi háziőnök, 
Csongrád, Preész József budapesti 
herminamezői segédlelkész, Po~8* 
gai Pclbárt, Szeged-felsővárosi mi-
norita lelkész. Balogh István plé-
bános. orszgy. képviselő. P. Rácz 
Károly hittanár, majd Darvas Jó, 
zsef kultuszminiszter beszélt. A 
Magyar Népköztársaság kormánya 
nevében köszöntötte az értekezle, 
ten megjelenteket, a néphez hű, ha-
zafias katolikus papok mozgalmát, 
„Szeretnem mindjárt az elején 

megmondani azt, hogy a Népköz* 
társaság kormánya helyesli ezt a 
mozgalmat, céljával, törekvéseivel 
egyetért.,. és örömmel támogat, 
ja, szívesen segái fejlődését, ered-
ményes előrehaladását" — mon-

dotta. Dr. Körének József és P, 
Balázs A- minorita egri hitoktató 
plébános, majd Csík Bánfalvi Kele-
men nyírbátori hitoktató szólt. 
Utána P. Matula Szerafin szentesi 
kapucinus szerzetes, továbbá Kö-
vér Gábor bercgccbaráti plébános 
beszélt. Az északmagyarországi 
papság és hivek nevében felszólalt 
dr. Láng Alán premontrei plébános, 
Halmos Béla segédlelkész, majd 
Kajnár Ferenc hitoktató, dr. Do-
nátti József plébános. Bódis Andor 
plébános volt az értekezlet utolsó 
szónoka. Dr. Horváth Richárd vá-
laszolt a felszólalásokra. 

A felszólalások befejeztével 
^ Gábris Oracián 5 pontból 

álló határozati javaslatot terjesz-
tett elő a következő nyilatkozat 
előrebocsátásával: , 

„Az értekezleten résztvett és az >. 
ország valamennyi egyhdzmegyé-
jéhez tartozó katolikus papok és 
szerzetesek kijelentik, hogy hűsé-
ges papjai a katolikus Anyaszent-
egyháznak és annak fejének, hü 
állampolgárai a népi demokratikus 
magyar államnak. Papi és állam-
polgársági kötelességüknek tekintik 
lelkipásztori hivatásuk teljesítését, 
a dolgozó magyar nép nagy or-
szágcpi'ő munkáidnak támogatá-
sát és a tartós béke biztosításáért 
indított harcban való tevékeny r(sz„ 
vételét." 

P égi igazság, hogy a nemzet 
egysége ott nyilvánul meg, 

ahol a nagy eszményekért egy. 
aránt lángra gyul milliók lelke 63 
r.aggyá akkor váük a hon és a nép, 
ha ez lángra tudja lobbantani a 
kishitűek, tenni nem merők, a ne-
hézségektől félők lelkeit. A kato-
likus alsópapság a maga részéről 
Is komoly léptekkel megindult 
azon az úton. melyen a Béke a 
nagyság útjait építők haladnak. 
Ezt jelenti nz öt pontból álló nyi-
latkozat, amely kifejezi az alsó-
papság akaratát az egyház és az 
állam közötti sürgős és teljes meg-
egyezésről, a papságnak a népi de-
mokrácia állama, a Magyar Nép-
köztársaság Iránti hűségéről. A 
határozat kifejezi, hogy az érte-
kezleten résztvett párok mindent 
•megtesznek az ötéves népgazdasági 
terv megvalósításáért, „szembe-
szállnak minden olyan kiitSő és 
belső reakciós törekvései... mely 
az ötéves terv megvalósítását, a 
szocializmus építését hátráltatni. 

szabotálni igyekszik„Fenntartás 
nélkül támogatják a magyar nép 
békrh"rcdt.. Ezért egyhangúlag 
csatlakoznak a stockholmi békcfel-
hlváshoz és felszólítják mindazon 
paptestvérciket, akik e felhívást 
még alá nem írták, tekintsék az 
aláírást sürgős katolikus köteles-
ségüknek." 

Népnevelőink munkáját 

segíti elő 

a 

Népnevelő 
füzet olvasása 
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Csongrád megyében eddig 26 község teljesítette 
az Alkotmány évfordulójára vállalt terménybegyüjtési 

kötelezettségét 
A csongrádmegyei községek 

dolgozó parasztjai versenyben 
teljesitik hazafias kötelességüket. 
Egymásután adják be gabonáju-
kat, mert senki sem akar lema-
radni abban a versenyben, ame-
lyet a mindszentiek és szegvá-
riak indítottak el Alkotmányunk 
ünnepének tiszteletére. 

Megyénk 56 községéből ed-

dig 26 teljesítette az október 

Z-ig előirányzott begyűjtési 

keretét. 

A' mindszentiek és szegváriak 
versenyfelhívása nyomán vala-
mennyi község vállalta, hogy 
augusztus 20-ra teljesiti begyűj-
tési kötelezettségét. 

Ma már megyénk községei 

közül 26 a túlteljesítésért 

versenyez, 

ezekben a községekben a dolgo-

zó parasztok lendületesen vi-

szik tovább a versenyt, hogy 

minden szem felesleges gaboná-

jukat beadják a raktárba. A töb-

bi községek napról-napra fokoz-

zák teljesítményüket, egymás-

után zárkóznak fel az élenjárók-

hoz, példát adva ezzel Pártunk, 

népi államunk iránti hüségükről. 

Nem múlik el nap, hogy egy 

vagy két község, esetleg több ne 

jelentené Rákosi Mátyás elvtárs-

nak, hogy teljesítette augusztus 

20-ra, Alkotmányunk ünnepére 

vállalt kötelezettségét. 

Augusztus 12-ig lehet 

mázsánként 4 forintos 
prémium 

mellett kenyérgabonát beadni. 
Nem csoda hát, hogy dolgozó 
parasztságunk egyre fokozódó 
gyorsasággal szállítja a termé-
nyeket a begyűjtő helyre. A rö-
vid határidőre való tekintettel 
néhány napos késedelem jelentős 
anyagi veszteséget jelent dolgo-
zó parasztságunknak. Ezért 
egyenesen a géptől kell indulniok 
a terménybeszállitó kocsiknak, 
hogy a beadott gabona után 
még 4 forintos prémiumot él-
vezzen a gazda. 

Megyénk községeiben a csé-
peltetők nagyrészben közvetlenül 
a cséplőgéptől tesznek eleget be-
gyűjtési kötelezettségüknek. 

Különösen kitűntek ebben a 
munkában a felgyőiek, klá-
rafalviak és ferencszállásiak, 

de még hosszan sorolhatnánk 
azokat a községeket, ahol alig 
adódott egy vagy két csépeltető. 
aki nem a géptől vitte volna be 
gabonáját a földművesszővetke-
zet raktárába. 

Ahogy szaporodik a száz szá-
zalékot teljesítő községek száma, 
ugy szaporodik azoknak a dol-
gozó kis- és középparasztokrihk 
száma is, akik nemcsak 10—20, 
hanem 100—200, sőt 

500 százalékkal is 
túlteljesítik 

begyűjtési kötelezettségüket. 

Kübekházán Török Mihály két-
holdás kisparaszt 500 százalékra 
teljesítette begyűjtési kötelezett-
ségét. Búzatermését az utolsó 
szemig beszállította a földmű-
vesszővetkezet raktárába. Fej-
adagot családja részére a csép-
lőgépnél keresett búzából hagy-
ta meg. Ocskó Péter 8 holdas és 
Gera Mihály 9 holdas kisparasz-
tok pedig 400 százalékra teljesí-
tették begyűjtési előirányzatu-
kat. Forráskuton Móra Lajos 2 
holdas 250. Szűcs Gergely pedig 
150 százalékos teljesítést ért el. 
Ferencszálláson egyre jobban 
szaporodik azok száma, akik 
több mázsa gabonát adnak be 
begyűjtési előirányzatukon fe-
lül „C" vételi jegyre. Domonkos 
Bálint 13, Csányi Antal 12, Fe-
kete Pál 10, Dinnyés Sándor 8 
és Kajti István 7 mázsa gabonát 
adtak be ,.C" vételi jegyre. Do-
rozsmán Sámson Sándor 210, 
Maróti János pedig 250 száza-
lékos teljesítéssel járnak elől jó 
példával. 

De nemcsak a 4 forintos juta-

lom buzdítja dolgozó parasztsá-

gunkat és gyorsítja a verseny-

tempót, méginkább lelkesitőleg 

hat az állam bőkezű kétmilliós 

jutalomkerete. Ebből a keretből 

pedig igen nagyszámú — ver-

senyben győztes — dolgozó pa-

raszt részesül jutalomban me-

gyénkben is. 

Katona István és felesége beléptek 

a szegedi „Táncsics" 6 lermelőcsoportba 
A szegedi Táncsics termelőcso-

port különösen jó példát muta-
tott eddigi munkájával az egyé-
nileg dolgozó parasztoknak. A 
csoport tagjai vállalták, hogy 10 
kat. holdon átlag 18 mázsás ter-
mést érnek el és a búzavetésük 
többi részén, mintegy 32 holdon 
pedig átlag 14 mázsát termelnek. 
Vállalásukat teljesítették: 10 
holdról 180 mázsa búzát takarí-
tottak be. Ezt úgy érték el, hogy 

a csoportot, ne tanulmányoznák 
a kollektív munkát és nagv szám-
mal jelentkeznek a látogatás ta-
pasztalata alapján felvételre a 
csoportba. 

Szeged-Alsóvároson lakik Ka. 
tona István egyénileg dolgozó 
kisparaszt. Néhány hold földjén 
gazdálkodott, 1 holdon kertész-
kedett. Öntözgette kis kertjét, de 
látja, hogy a termés eredménye 
jóval a termelőcsoporté alatt ma-

Kedves Rákosi Elvtárs! 
fyji, a szegedi Dohánygyár dolgo. 

zó/ elhatároztuk, hogy a hós 

koreai nép megsegítése érdekében 

csatlakozunk a koreai hét munkatel. 

ajánlási mozgalmához. A Gazdag-

brigád versenyfelhívása nyomán egy. 

re jobb és jobb eredmények szület-

nek már a „Koreai hét" első napjai, 

ban is. 

A Jakatosműhely dolgozói; Bárka-

nyi János, Zsiga József és Páré Fe. 

rcnc augusztus 15-re tervezett egy, 

az előkészítési osztályon használa-

tos szállitó görkocsij augusztus 7-re 

a koreai hét kezdetére elkészítették, 

hogy a zavcrla'an munkát biztosit, 

sák. Az előkészítés kocsányozási 

osztályán Horesnyi Imréné vállalta, 

hogy napi teljesítményét 10 száza-

lékkal emeli. Ezt augusztus 7-én 10 

százalék helyett 55 százalékkal tel-

jesítette. Országh Barnabásné ko. 

csányozónő vállalta, hogy napi telje, 

sitményéf 10 százalékkal emelehe-

lyett vállalását 7-én 61 százalékra 

teljesítette. Csiszár Jánosné kocsá-

nyozónö kéf százalékot ajánlott tel, 

eszel szemben 50 százalékkal emelte 

teljesítményét. 

J^ csomagolási osztályon Szfojka 

Istvánné kézicsom igolónö vál. 

lalta, hogy napi teljesítményit ezer 

darab szivarkával emeli ég ezt 7-én 

tizennégyezer darabbál teljesítette 

túl. Szénás} Zoltánné csomagolónő 

vállalta, hogy napi teljesítményét 

kétezer darabbál emeli és es( 7-én 

12 ezer darabbal teljesít ette túl. A 

fizikai dolgozó^ vállalásához csatla. 

kozott a műszaki értelmiség is azzal, 

hogy a fizikai dolgozók felajánlásai, 

nak teljesítéséhez minden műszaki 

előfeltételt megteremt gondoskodik 

a folyamatos, gyors anyagellátásról, 

hogy egész héten a munkamenet za-

vartalan legyen. Es a hét a harc he-

te, a munkával való harcé Korea 

felé tekintünk mindannyian, szegedi 

dohánygyári dolgozók, figyeljük a 

hős koreai csapatok előrenyomuld, 

sát s tudjuk, hogy minden perc, amit 

a koreai műszakban munkával eltöl-

tünk, a koreai szabadságharcosok 

győzelméhez rövidíti meg az utat. 

koreai nép vérét ontja s nagy 

árat Hzet szabadságáért. Az 

ellenség, az amerikai imperializmus 

vak dühe határtalan, mert tudja. 

Fiatalok az élen a Magyar Kenderben ! 
A DISz alakuló kongresszusán Rákosi elvlárs kijelölte az ifjúság 

feladatát és főfeladatként jelölte meg: meg kell változni az ifjúság 
munkához, termeléshez való viszonyának. Az ifjúságnak kell a frontát-
törőnek, a Sziahánov.mozgalom kiszélesílőjének, az új technikai nor-
mák túlteljesítőinek lenni. Hogy mennyire értette meg a fiatalság eze-
ket a feladatokat, annak bizonyítására kitűnő erőpróba áll most előtte: 
a koreai-műszak. 

'A' Magyar Kenderben a fiatalok már az első napon megmutat-
ták, hogy lelkesen állnak a koreai nép szabadságharca mellett és teljes 
erővel harcolnak munkájukkal a békefront erősítéséért. 

Például a cérnázó üzemben Tóth Jánosné ifjúmunkás volt a sok 
nagyszerű felajánlás egyik elindítója és az egész gyár egyik legértéke-
sebb felajánlását tette: a cérnázó gépen vállalta a koreai műszak alatt 
100 orsó helyett 200 orsó kezelését. 

Az első nap eredményei, a legkiválóbban teljesítő ifjúmunkások: 
Tóth Jánosné 230, Varga Irén 185, Csóti Ilona 135 százalék, cérnázók. 
Sebők Magda 175, Molnár Antalné 180, Karsai Istvánné 130, Sziráki 
Klára 155 százalék, copsolók. Széli József 150 százalék, szövő. Pontyik 
Ferenc 190, Tóth János 135 százalék, felvetők 

Ezek a fiatalok átérzik a koreai nép szabadságharcának óriási 
jelentőségét és tudják, hogv minden százalék, minden másodperc, min. 
den megtakarított dekagram nyersanyag azt az ökölcsapást erősíti, 
amellyel a hős koreai nép vág arcába az amerikai imperialista agresz-
fczoroknak. 

Kedden a déli műszakváltáskor Tóth Jánosné vette át a cérnázó 
(izemben az első nap legjobban teljesítő üzemének vándorzászlóját és 
hiegigérle. hogy ez a héten nem kerül le gépéről. 

A Magyar Kender fiataljai ezen a héten megmutatják, hogy meg-
értették a DISz megalakulásának hatalmas jelentőségét, az új feladato-
kat. Rákosi elvtárs útmutatását és a minisztertanács legutóbbi határo-
zatát. Az új normákkal is a termelés élenjárói, a békefront élharcosai 
lesznek. 

Balogh Dezső 
ifjúmunkás. 

hogy a játszmát elvesztette. Falba 

ütközött erős, áltörhetetlen tálba, 

amelyef a világ békeszerető dolgozó, 

inak egysége alkot. S ebbe az erős 

acélfalba mi, a szegedi Dohánygyár 

dolgozói is beletartozunk. Beletar-

tozunk törhetetlen békeakaratunk, 

kai a hős koreai nép iránti szerete. 

tünkkel és szolidaritásunkkal s 

munkánkkal, a
m ely elősegíti a világ 

összes dolgozóinak leghőbb vágyát, 

a szocializmus mielőbbi felépítését. 

Jgérjük Rákosi elvtársnak, aki 

minden lépésével értünk és a 

béke biztosításáért fáradozik éjt, 

napállá téve, hogy szorgalmas és be. 

csületes munkánkkal tanulással le-

szünk segítségére. Éljen a béketábor 

vezetője, a nagy Szovjetunió és an. 

nak szeretett vezére, a nagy Sztálin! 

Éljen dolgozó népünh vezetője a 

Magyar Dolgozók Pártja és szeretett 

vezérünk, Rákosi elvtárs! Éljen a 

hős koreai nép éljen a világ összes 

békeszerető dolgozója! 

Szabadság! 

A szegedi Dohánygyár dolgozóinak 

nevében: 

Balázs Teréz párttitkár, 

Simovics Mihály vállalati igazgató, 

Jákri Imre üb-titkár. 

Katona István új belépő és családja 

tavasszal kétszer műtrágyáztak. 
Mind a 312 holdon teljesítették 
vállalásukat. Ebből a termésből 
500 mázsát szállítottak be a 
földművesszővetkezet raktárába. 
Termésük nemcsak mennyiségi-
leg, hanem minőségileg is kitűnő, 
mert a búza fajsúlya 83.5 száza-
lék. Ez azt jelenti, hogy orszá-
gos viszonylatban is szép ered-
ményt értek el. 

Erre a terméseredményre nagv 
számmal figyeltek fel az egyéni-
leg dolgozó parasztok. Nem múlik 
el nap, hogy iie látogatnák meg 

radt s azt is belátta, hogy azzal 
a szaktudással, amivel ő rendel-
kezik, nem egy hold földet, ha-
nem 15-öt is el tudna irányítani 
szakszerűen és sokkal több jőve. 
delmet tudna előállítani mások-
nak is, nagának is. Ezért elha-
tározta, bog" belép a kecskéste-
iepi Táncsics termelőszövetkeze-
ti csoportba. Jövőre már nem 
egyénileg küszködik, hanem a 
többiekkel közösen dolgozik a 
többtermelésért, mind a maga. 
mind népgazdaságunk megerősí-
tésére. 

Gyilkos fasiszta bandita-merénylet az Argentínai 
Kommunista Párt buenos-airesi szervezetének 

titkára ellen 
Augusztus 4-én a Buenos 

Aires környékén lévő Quilmes 
városában több, önműködő fegy-
verrel felszerelt álarcos bandita 
behatolt a Kommunista Párt he-
lyi szervezetének helyiségeibe és 
lelőtte Jorge Calvot, az Argen-

tínai Kommunista Párt huenos-

airesi tartományi bizottságának 

titkárát. A banditák ezenkivüi 

megölték Pedro Angel Selli mun-

kást és súlyosan megsebesítették 

Gardilia Bernsteint. 

1919 AUGUSZTUS 7 
Tegnap volt 31 esztendeje, 

hogy Iiískundorozsma gyászos 
napra ébredt. A dicső emlékű 
Tanácsköztársaságot a külföl-
di intervenciós hadseregek 
északról és keletről, valamint 
délről megtámadták és a hő-
siesen harcoló Vörös Hadse-
reget a támadó túlerő felmor-
zsolta. A bukáshoz hozzájá-
rult a belső ellenség, a földes-
urak. gyárosok, és jobboldali 
szociáldemokraták összefogott 

Haladéktalanul szerelje fel a posta 
a nyilvános telefonállomásokat! 

Valószínűen feltűnt már min-
denkinek, hogy Szegeden, a töb-
bi nagyvárossal ellentétben, 
egyetlen utcán sem lehet látni 
nyilvános telefonállomást. A tele-
fonállomások pedig jelentékenyen 
megkönnyítenék, meggyorsítanák 
a dolgozók egymással való érint-
kezését. Nemcsak a dolgozóknak 
tűnt fel ez a vitás helyzet, ha-
nem az illetékeseknek, a Városi 
Tanácsnak is. Éppen ezért a Vá-
rosi Tanács ülésén határozatot 
hozott, hogy felelősségre vonja a 
postát ebben a kérdésben. 

A helyzet ugyanis az. hogy a 
posta már jóval ezelőtt kapott 6 
felszerelhető nyüvános telefonál-
lomást. A fülkék is készen álla-
nak, a készülékek is, csak éppen 
a felszerelést húazák-halasztják. 
A Városi Tanács határozata meg-

állapítja, hogy a posta ezt a 
kérdést bürokratikusán kezelte s 
holmi „tantuszhiányra" való hi-
vatkozással idáig késleltette a 
nyilvános telefonállomások fel 
szerelését. A Városi Tanács a 
dolgozók nevében felszólította a 
postát, taladéktalanul lásson 
hozzá az állomások felszerelésé-
hez. haladéktalanul tegye jóvá 
a hibát. 

A nyilvános telefonállomásokat 
Szeged legforgalmasabb helyein 
állítják fel. 

A do'gozó parasztság 
boldog jövőjének 
útját mutatja 
a 

„Szabad Föld" 

aljas árulása, amely után 25 
évig nyögtük a fasizmus jár-
mát. 

Harmincegy évvel ezelőtt, 
1919 augusztus 7-én indult el 
Szegedről nemzel gyilkolásra 
készen a Horthy-fasizmus, 
Amerre járt, mindenütt vér 
jelezte útját. Kiskundorozs-
mán Móra Ferenc, Horváth Ferenc 
tanító és Horváth pékmeste-
rek voltak az áldozatok. Ezek-
nek az áldozatoknak emléke 
legyen intő minden magyar 
dolgozó számára. Számtalan 
azoknak a dolgozóknak szá-
ma, akik a román imperialis-
ta fogolytáborba kerültek, 
mint vörös katonák, vagy a 
Csillagbörtön celláit járták 
meg. A Horthy-pribékek uz 
útszéli fákra aggatták fel a 
kommunistákat — népünk 
legjobbjait, akik a magyor 
nép szabadságáért akkor fegy-
verrel küzdöttek. 

Ezt a világot akarják azok 
visszahozni, akik normalazí-
tással, szabotálással, a dolgozó 
nép eflen elkövetett bűnökkel 
gyengíteni akarják a munkás-
ság hatalmát. Ezt a világot 
akarja Amerika Koreában 
megteremteni, amikor aljasul, 
rátört a koreai népre. De 
amint Korea megmutatja, 
hogy hatalmas erő a nép ere-
je, ugyanúgy mi is megmu-
tatjuk népünk minden ellen-
ségének. 

Nagy Ferenc 
Kiskundorozsnia. 
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Ml TÖRTÉNI ÉS Hl TÖRTÉNIK? 

IDÖ JÁ RAS JELENTÉS: Mérsé-
kelt délketoti, déÜ szél, változó fel-
hőzet, egy-két helyen kisebb zá-
poreső lehet. A hőmérsékleti to-
vább emelkedik-

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza 
vizének hőmérséklete Szegednél 
20.2 fok. Vízállások: Szolnok —230 
cm. (1 százalék), Csongrád —344, 
(1), Szeged —229 (1.) 

NAP IREND 

MOZI 

Belvárosi (fél 7. fél 9): Mágnás 
Mi fka. 

Korzó (6 és 8): Biciklitolvajok. 
Fáklya: Nyári szünet, * 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 
zál-tér 9 Telefon- 35—63. 

Barcsay István: Sztálin-kőrút 32. 

Bulcsu Barna; Kálvárla-tér 7. 
Dr. Lőbl örök. Kenéz E.: Klebels. 

berg-tér 4. 

Selmeczy Béla; Somogyi-telep IX. 
486, 

* Párthirek 

Felhívjuk a titkár elvtársak fi-
gyelmét, hogy o jövőbeti szervezeti 
megnyilvánulásokkal kapcsolatban 
kisérjék figyelemmel a Szabad Né-
pet, amelyben erre vonatkozólag út-
mutatásokat kapnak. 

Kis- és nagy pártjelvények érkez-
tek, Kaphatók a Pártbizottságon-

x KÜlONVONAT INDUL augusz-
tus 13 án Budapestre és vissza. — 
Részvételi jegy ára 28.70 forint. 
Jelentkezéseket 9-én 14 óráig fogad 
el az IRUS~ menetjegyiroda, Klau-
zál-tér 2. 

x PAPRIKAHASITÁSHOZ, csi-
pedeshez értó szakmunkások je-
lentkezzenek a Paprikabeváltónál, 
Szövetkczcti-útnál (Átrakó kis-
vasút.) 2781 

A Muzeum nyitva vasárnap és ün-
nepnapokon 9 órától 13 óráig, hét-
köznapokon 9 órától 14 óráig. 

Kiosztották a jutalmakat 
a Gázmű h V élenjáró dolgozóinak 

Esti Béke-Kupa középdöntő 
mérkőzései 

Csütörtökön este bonyolítják 
le a Vasutas Stadionban a szege-
di esti Béke-Kupa középdöntő 
mérkőzéseit. A mérkőzéseket a 
dolgozókra való tekintettel ko-
rábban kezdik. Fél 7 órakor a 
vasárnapi győztesek, a Sz. Loko-
motiv és a Sz. Textil mérkőznek; 
fél 9 órakor a szombati győzte-
sek, a Honvéd és a Makói VSK 
csapnak össze. A nagy érdeklő-
déssel várt küzdelem esélvesei a 
honvéd, amely biztos győztesnek 
látszik, míg a másik mérkőzésen 
szoros eredmény várható, azon-
ban a hazai pálya előnye a Lo-
komotiv javára billenti a mér-
leget. 

Szerdán és pénteken edzenek 
az SzSzMTE ifik 

Az SzSzMTE ifjúsági labdaru-
gó csapatta szerdán és pénteken 
délután 5 órától tartja edzéseit az 
újszegedi SzSzMTE-pályán. 

x ÁRAMSZÜNET. Közo-jük ér-
dekelt fogyasztóinkkal, hogy 9, 
10, 11-én a Béke-telepen (volt Aig-
ner-telep) fontos há'ózati munká-
latokat végzünk. Ezeken a napokon 
reggel 7 órától, 16 óráig áramszü-
netet tartunk. 

Kimondhatatlan hálával gondolok 

a Magyar Dolgozók Pártjára 

(Tudósítónktól.) Az elmúlt hét 

termelési értekezletén a Szegedi 
Gázmű KV dolgozói termelési 
értekezlet keretében vitatták meg 
a második negyedévi terv eredmé-
nyeit és hibáit, de részletesen ki-
tértek a minisztertanács határo-
zatának megtárgyalására is. — 
Hogy a dolgozók megértették és 
he'yesnek tartják a miniszterta-
rács határozatát, arra bizonyí-
ték a sok-sok munkafelajánlás a 
f'zikai és szellemi dolgozók részé-
ről. 

A munkafciajánlások után ün-
nepélyes iierctek között osztották 
ki a jutalmakat a második ne-
gyedévi terv élenjáró dolgozói 

között. Jutalomban részesült: 
Herczeg Imre elvtárs gázfűtő és 
csoportja. Herczeg Imre elvtárs 
150, Csányi I I . István, Borbély 
Mátyás elvtárs 90—90 és Papdi 
Ferenc elvtárs 70 forint jutalom-
ban részesült A jutalmazottak 
között volt még Csányi I . István 
élmunkás és Vaskó József is. 
akik 200 forintos takarékbetét 
könyvecskét kaptak. 

A jutalmazottak és az üzem 

dolgozói az értekezleten többször 

lelkesen éltették a Szovjetuniót, 

annak nagy vezérét, Sztálin elv-

társat, Pártunkat és Rákosi Má-

lyás elvtársat. (M, Gy.) 

Tettekkel is bebizonyítjuk: 
a béke tábor mellett állunk 

Mi, az ujszegedi Ládagyár NV 
szabász- és kocsilcrakó brigád dol-
gozói átérezve a koreai nép sza-
badságharcának jelentőségét, elha-
tároztuk, hogy szolidaritásunk ki-
fejezésére a magyar dolgozók ko-
reai hét munkafeiajánlási mozgal-
mából mi i« kivesszük részünket, 

A korzai hét keretében egyéni 
és brigád felajánlást tettünk. A 
szabászbrigádból Pintér elvtárs az 
ország valamennyi ládaüzemit ki-
hívta versenyre, az összes gépek 
alkalmazásával. Mindkét brigád 
tagjai vállalták, hogy eddigi ter-
melésüket a koreai műszak alatt 
túlszárnyalják, s az új normákat 5 
százalékkal túlteljesítik. 

Hétf5n rPggcl mindannyian nagy 
szorgalommal kezdtünk a munká-
hoz. Állandóan az volt gondola-
tunk. hogy most, mig mi nyugod-
tan. békésen termelünk, a koreai 
nép veszélyben van, szemtől-szem-
be harcol az imperialista agresz-
s sorokkal. Öntudatosan és fegyel-
mezetten végezzük munkánkat és 
éppen ennek tudható be eddigi 
eredményünk is. A szabászbrigád 
107, a kocsilerakóbrigád pedig 106 
százalékra teljesítette új normáját. 

BELVÁROS! MOZI 
===== TEI.EFON: 40-25 = = 

Szerdái": 

Mágnás Miska 
K U R Z O M O Z » 

TEI.EFON: 33-44 
Augusztus ll-ip, tn-ntekív 

BlCUiUTOLVAJOK 

Széchenyi f fl K LY fi filmszínház 
TELEFONI 34 77 ===== 

I S J v á r i í T i i n o t 

Előadások kezdete a Belvá-
rosi Moziban: hétköznap fél 7 
és fél » órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 0 
órakor. 

Előadások kezdete n Korzó 
Moziban: bélköznap B és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4, « ét H órakor. 

Pénztárnvilás délelőtt 11 — 12 
tg, délulán egv órával az elő 
adás kezdete előd 

ígérjük, nem állunk meg ennéí az 
eredménynél, hanem a koreai mű-
szak még hátralévő részében, de 
azon túl is tovább fokozzuk terme-
lésünket, hogy tettekkel is bebizo-
nyítsuk, mi is a hatalm-as Szovjet-
unió, a béketábor mellett állunk. 

SzabdS3- és kocsilerakó brigád. 

Postás—SzSzMTE 

atlétikai verseny 

A vasárnap megrendezett Pos. 
tás—SzSzMTE klubközi atlétikai 
verseny eredményei: 300 m if i : 
1. Keszthelyi (Postás) 43.1; 2. 
Vincze (SzSzMTE) 43.6; 3. Solti 
(SzSzMTE) 43.6. — 600 m: 1. 
Solti (SzSzMTE) 1.41.2; 2. Ur-
bán (SzSzMTE) 1.41.6; 3. Vincze 
(SzSzMTE) 1.42.6. — Magasug-
rás: 1. Chambré (Postás) 165; 2. 
Bakos (SzSzMTE) 160. — Serdü-
lő 100 m: 1. Gecsényi (SzSzMTE) 
12.8; 2. Búzás (SzSzMTE) 12.9. 
— Serdülő magasugrás: 1. Ge-
csényi (SzSzMTE) 150; 2. Bú-
zás (SzSzMTE) 145; 3. Lázár 
(Postás) 145. — Női ifjúsági 100 
méter: 1. Pataki (Postás) 135; 

2. Raumsberg (Posíés) 14. — 
Női 200 m : 1. Dér (Postás) 
28.9. — Női távolugrás: 1. Pa 
taki (Postás) 476. — Női ser-
dülő magas: 1. Baga (SzSzMTE) 
120 cm. 

DELMAGYARORSZAG 

politikai napilap. 
Felelős szerkesztő és kiadó: 

ZOMBORI JÁNOS. 
Szerkesztő: 

RÓDAY PÁL. 
Szerkesztőség: Szeged. Jókal-n. 4 

Telefon: 35-35 és 30 03. 
Éjjeli szerkesztőségi telefon 

este 8 tói: 34 38. 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u. 6 

Telefon: 31-16, és 35 00 
'A'z x szel Jelzett közlemények 

díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szrged. 

Fe'e'ős vezető: Priskin Sándor 

örömmel és szeretettel gon-
dolok vissza életem első üdülé-
sére, a röjtökmuzsai DlSz-
táborban. Mint nz újszegedi 
Ládagyár NV ifjiímunkása, 
jó munkámért kétheti gond-
talan pihenőt élveztem ezen a 
szép helyen. 

Felejthetetlen marad szá-
momra ismerkedési estünk, 
amelyen az üdülőtábor DISs-
leányaival és az ott nyaraló 
japán és albán elvtársnőkkel 
eOyütt hosszan, melegen ün-
nepeltük Pártunk nagy vezé-
rét, Rákosi elvtársat. 

Otthonunk egy volt grófi 
kastély volt. amelynek tetején 
aratás és cséplés idején tűz-
örségi szolgálatot is teljesítet-
tünk. Mi, ifjúmunkások, köte-
lességünknek éreztük, hogy 
jövőévi kenyerünkre felügyel-
jünk, nehogy az ellenség óvat-
lan pillanatban felgyújtsa azt. 
Amikor esténként a tábortü-
zek lángjai fellobbantak Röj-
tökmuzsa határán és a DISz-
fiatalok rögtönzött műsoruk-
kal felejthetetlen szórakozást 
nyujottak az ott lakó dolgo-
zóknak. láttam, milyen jó ne-
künk. Mi már munkánk után 

nemcsak megkapjuk az igazi 
ságos bért, de szabadságunk 
ideje alatt is eljuthatunk arra. 
a vidékre, ami régen csak 
Horthy hűséges urai részére 
nyújtott félüdülést. 

A koreai szabadságharca J  

sok tábori kórházára mi is 
gyűjtöttünk. Négy alapszerve-
zetbe osztottak be bennünket 
s így versenyre hívtuk egy-
mást a gyűjtésben. A Sz fahá-
novalapszervezet, amelyben 
voltam, 250 forintot gyűjtött 
össze, szinte percek alatt a hős 
harcosok megsegítésére. 

Kedves elvtársak! 'Amíg 
élek, kimondhatatlan hálával 
gondolog a Magyar Dolgozók 
Pártjára, amely lehetővé tette 
minden becsületes dolgozó ré-
szére az üdülést. Bennem is. 
Pártunk e nagy gondoskodá-
sa által még jobban megerő-
södött az a tudat, hogy a 
dolgozóknak ma már érdemes 
fokozni mind a mennyiségi, 
mind a minőségi termelést, 
mert Magyarországon is „leg-
főbb érték az ember". 

Takó Magdolna 
Ujszegedi Ládagyár NV, 

ifjúmunkása. 

Apróhirdetések 
l _ F O G L A L K O Z A S _ | 

BEJÁRÓNŐT felveszek. Pusztasze-
ri-utoa 26. sz. 2767 
KÉT férfi részére bútorozott szo-
ba kiadó. Hajnal-utca 27. 2766 
GYAKORLOTT bejárónőt bizo-
nyítvánnyal felveszek. Bajcsy Zs-
utca 22. I. 3. 2788 
MINDENES bejárónőt délelőtti 
órákra felveszek. Kiss Ernő-utca 5. 
II. em. 4. 2752 
BETEGAPOLASBAN, háztartásban 
jártas gyermekszerető nő elhelyez-
kedne azonnal is. „Betegápolás" je-
ligére. 2784 

t APAS-Vf iTEL E 

LEGSZEBB bizsutériák. dísztárgyak 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzés? 
vállalok. Ölomkrislályt veszek. Sze-
lemé, Kelemen-u. 7. sz. 
HASZNALT kar. és zsebórákat, éb-
resztőórákat meglepő magas áron 
veszek. Fiscber órás. 
HASZNÁLT és tört ezüstöt, régi 
ezüs? pénzt veszek Bárdóczky ezüst-
műves, Nagy Jenő-utca 3. 
KERÉKPÁR varrógép, Írógép javí-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra, kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 
11 szám 
ŐRASZERKEZETET veszek. Javí-
tások felelősséggeL olcsón készül, 
nek. Csiszár órás , Kölcsey-utca 2 
szám, 

MODERN, kisméretű ebédlőbútor, 
iaépek, szekrények, asztalok, jég-
szekrény, előszobafal, befőttesüve-
gek stb. elköltözés miatt oicsó 
áron eladók. Megtekinthető Dózsa 
György-utca 7. II. 7. szám alatt, 

2786 
GJYERMEKKETREC kifogástalan 
és egy használt összecsukható 
asztal eladó. Sajka-utca 3 I. em. 

2789 
NAGYON erös vászon, munkaruhá-
nak, zsáknak való és motorkerék-
pár takaró eladó. Liszt-utoa 19 
ÜTMÉTERES deszkák eladók. — 
Teleki-utca 15. 2762 
KOMBINÁLT szobabútor eladó. — 
Megtekinthető Osztrovszki-u. 2c. 
III. em. 7. 2757 
SARKANY-utca 29. sz. ház tokás-
átadással eladó. 2725 
MAGÁNHÁZ e adó. Liszt-utca 17. 
Érdeklődni Római-körűt 4i 2750 
KOMPLETT háló. konyhakredeuc 
eindó. Sajka-utca 3. alagsor 1. 

2754 
ANTIK biedermaier vitrin és egy 
könyv- és Iratszekrény eladó. — 
Sztálin-körűt 52. I. em. 4. középső 
csengő 2759 
SZALAGFŰRÉSZT használatra 
bérbevennék, esetleg megveszem. 
„Szalag" jeligére. 2755 
RUHASZEKRÉNY, konyhakredenc, 
csónak és székek eladók. Kistisza-
utca 9. szám. Szilvássyné. 2734 

VILÁGVEVŐ Orion rádió és zene-
gép eladó. Mérei-utca 7. szám. II. 
emelet 6. „ 2753 

FEHÉR hálószobabútor eladó. Klau. 
zál-tér 7. szám, érdeklődni a házfel-
ügyelőnél. 2563 
ELADÖ táskaírógép, tapétaajtó, 
vaskályha, előszobafal. Ady Endre-
tér 6. szám. „ 2729 
NAGY Singer szabógép, előre-hátra 
varrós eladó. Szent Miklós-utca 7. 
szám. 2770 
EZÜST gyermek evőeszköz tokban 
és Jozefinehüíte ólomkristály tál el-
adó. Sztálin-krt, 79. szám, I. emelet 
4/a. 2774 
FÉREGMENTES modern ebédlő el-
adó. Pálíi-telep 1. szám (Vágóhíd 
mellett). 2773 
HASZNALT férfi kalapokat veszek. 
Dugonics-tér 2, szám. Kalapfestésí 
olcsón vállalok. 2733 
ELADÓ egy gázrezsó, egy majdnem 
új gyermek sportkocsi és egyéb bú. 
tordarabok jutányosán. Oroszlán-u 
6. szám. 2779 
ELADÓ üvegezett és fiókos üzletbe, 
rendezés, ablaktok üvegezve, kájyba. 
Sztálin-krt. 90. szám. 2780 
MÉLY gyermekkocsi eladó. Dr. Han. 
gay, Ba'íthyány-utca 6. (volt Zerge-
utca) földszint 2. ajtó. 2785 
KEVESET használt konyhabútor el-
adó. Teréz-utca 40. szám. 
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KÜLONBEJARATU bútorozott szo-
ba férfi részére augusztus 15-re 
kiadó. Cím a kiadóban- 2787 
BELVÁROSI szoba, konyhás, ó-
szágtartásos lakásom elcserélném 
ugyanilyen külvárosiért „Jószág-
tartás" jeligére. 2760 
KERESEK egy bútorozott szobát 
fürdőszoba és konyhahasználaltal 
.,200" jeligére. 2758 
KÜLÖNBEJÁRATÚ kisebb bútoro-
zott szobát keres nyugdíjas tiszt-
viselő- „Állandó" jelige. 2765 
UDVARI, vagy utcai szoba, kony-
hás lakást keresek kö'-tségnieg'éri-
téssel. „Utcai" jeligére. 2769 
KÉTSZOBÁS, I. emeleti félkomfor-
tos olcsóbérű lakás költségmegtéri-
téssel átadó. „Tiszapart" jeligére. 
TISZTA, lehetőleg különbejáratú 
bútorozott szobát keresek a belvá-
rosban. „Ágyneművel" jeligére 2772 
BÚTOROZOTT szoba két férft ré-
szére azonnalra, jutányosán kiadó. 
Oroszlán-utca 6. szám ajtó 6. 2777 

ti K Ü L Ö N F É L É K » 

ÖRDÖGH ruhaüzleiét Széchenyi-tér-
ről Klauzál-tér 3 szám alá helyez-
te át 
BANKOV László asztalosmester 
műhelyét Gutenberg János (volt 
Margit).utca 24. szám alá helyezte 
át. 
KARÓRÁK megkopott tokját, csú-
nya számlapját tökéletesen felújí 
tom Fischer órásmester, Klauzál, 
tér 3. 
SZÉP menyasszonyi ruha és fá-lyol 
kikölcsönzése. Erzsébet kalapsza-
lon, Lenin-utca 16. (Kárász-utca) 

HASZNALT zsebórából divatos kar, 
órát készítek. Órajavításokat válla-
lok, 1 évi jó'iállással, szerkezetet 
vásárolok. Koltai órásmester, Sze-
ged, Kiss Menyhért-utca 1 szám. 

SZEMÜVEGJA VITÁSOK, 
IPARI FÉNYKÉPEZÉS, 

FOTOKÓPIA: 

LIEBMANN. 
Kelemen-u. 12. Telefon 48-53. 

TALÁLT TARGYAKI Boros And, 
rás névre szóló iratok, 2 drb szem* 
üveg, női pénztárca, Kiss Mária név. 
re szóló vasúti igazolvány, tagsági 
könyv Frank Antal névre, Rózsa 
György vasúti igazolvány, ifj. Mo* 
solygó Dezső névre segédlevél, Du-
dás János névre szóló személyazo-
nossági igazolvány, parkőr szalag, 
anyakönyv! kivonat Lajtár Mihály 
névre. Igazolt tulajdonosok átvehe, 
tik a kiadóban. 

AZ ELVESZETT iratokat megkap* 
tam. Kérem még, hogy a szemüve* 
get, a kulcsot és a hajcsomagot után. 
vétte] a címemre elküldeni szíves-
kedjék, mivel nagy szükségem van 
rá. Berkesné. 2764 
KEDDEN elveszett a zálogház és 
az ügyészség közti útvonalon egy 
lefényképezett Leica film. Megtalá-
lót kérjük a zálogházban leadni. 

2775 
AKTATÁSKÁMAT elvesztettem, 
számomra pótolhatatlan, nevemre 

' szóló, nagyon fontos, de más számá. 
ra értéktelen iratokkal. Kérem a be. 
csiileteg megtalálót, hogy magas ju. 
talom ellenében juttassa el dr. Treer 
rendelőjébe, Bocskai-utca 9. Eszes 
Imre. 2783 
BŐRKABÁT JAVÍTÁS vízhatlan fes. 
tékkel szakszerűen készül Csordás 
hőrruhakészítő mesternél, Szent 
Miklós-utca 7. szám. Felsővárosi 
-templom mögött. 3565 

SZŰKÍTS könyvesholt elköltözött 
Apponyi-utca 21. Olcsó könyvvásárt 
HAZAKNÁL makaróni, spagetti, 
•tarhonya és egyéb tészták készítését 
géppel vállalom. Oroszlán-utca 6. 
szám, 2778 

ti O K T A T Á S ~ t i 

MAYOR gyorsíró iskola új tan-
évét szeptember l0_én megnyitja. 
Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-
utca 4. 2472 
AUTÓMÜSZAKI intézet gépiármű-
vezetőképző tanfolyamot indít. Je-
lentkezni lehet Rendőrpalota II. 
em. 12 aj?ó. 
MAYER LUJZA gyorsíróiskolájá-
nak vizsgázott növendékei részére 
a bizonyítványok megérkeztek. — 
Átvehetők az iskolában. Kazinczy 
utca 6. Az új iskolai évre a beha-
tások megkezdődtek. 2761 
KEZDŐ gyors- és gépírótanfolya-
rnok kezdődnek augusztus 15-én 
dr. Rosenbergné gyorsíróiskolájá-
ban. Sztálin-sétány 1. Muzeummal 
szemben. 

pénteken este Salamon Béla ötfagu társulatával a Hungáriában es 


