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Az amerikai kormányküldöttség 
ugy fél az igazságtél, mint a tűztől 
— állapította meg Malik elvtárs a Biztonsági 

Tanács ülésén 
A Biztonsági Tanács auguszr 

tus 8-án Maliknak, a Szovjetunió 
képviselőjének elnökletével ren-
des ülést tartott. Az ülést Malik 
elvtárs nyitotta meg és bejelen-
tette, hogy a Biztonsági Tanács-
hoz több üzenet érkezett. 

A Koreai Népi Demokratikus 
Kö:« ársaság üzenete megállapít-
ja, hogy 

az amerikai intervenciósok 
megsértették az emberiesség 
törvényeit és a nemzetközi 
jogot, amikor békés polgári 
lakosságot árasztanak el lé-

gibombákkal. 
Kérik a Biztonsági Tanácsot, 
vessen véget az amerikaiak ter-
rorbombázásainak. Az üzenet fel-
olvasása után Malik elvtárs fel-
szólította a főtitkár helyettesét, 
hogy az ENSz koreai bizottságá-
tól érkezett üzenetet olvassa fel. 
Ekkor azonban Csan-Tin-Fu, a 
Kuomintang képviselője, majd 
később Sunde norvég küldött kü-
lönféle „ügyrendi kérdésekre" 
való hivatkozással próbálták aka-
dályozni az ülés vezetését. 

Az ülést vezető Malik elvtárs 
leleplezte az imperialisták mes-
terkedéseit és kijelentette, hogy 
Dél-Korea képviselőjének meg-
hívása szorosan összefügg a ko-
reai nép igazi képviselőjének 
meghallgatásával. Mint a Szov-
jetunió képviselője határozottan 
kifejtette a szovjet álláspontot, 
amely szerint 

a Biztonsági Tanács köteles-
sége mind a két felet meg-

hallgatni. 

Az amerikai uralkodó körök be-
folyására tett javaslat alapján 
annakidején csak a Li-Szin-Man-
féle klikk képviselőit hívták meg 
a Biztonsági Tanács ülésére. Az 
egyoldalúan kifejtett állítások 
alapján jogellenes határozatokat 
hozfak. Malik elvtárs rámutatott, 
hogy ez az eljárás nem a szabá-
lyok objektív alkalmazása és 
nemcsak a Biztonsági Tanács 
gyakorlatával, de a józan ésszel 
is ellenkezik. 

Arra az állításra válaszolva, 
hogy Észak-Korea képviselői 
semmibe vették as ENSz szerve-
zetét, Malik emlékeztetett a% 
ra, hogy 1947-ben éppen az an-
gol-amerikai imperialista tömb 
akadályozta meg, hogy Észak-
Korea képviselői résztvegyenek a 
Biztonsági Tanács munkájában. 
Malik végül is kijelentette, hogy 

a Szovjetunió nemcsupán ha-
tározati javaslatot nyújt be 
a koreai kérdés békés rende-
zésére, hanem az ENSz alap-
okmányának megfelelően kö-
veteli, hogy ezt a kérdést 
mindkét fél meghallgatásá-
val igazságos módon vitas-

sák meg. 
A Szovjetunió képviselője ezt 
mondotta: „Az amerikai kor-
mány és az amerikai küldöttség 
úgy fél az igazságtól, mint a 
tűztől, nem átalják elferdíteni az 
igazságot és nyilt nyomást gya-
korolnak a tanács többi tagjá-
ra". 

A szovjet küldött felszólalása 
után az ülés folyik. 

Pak-Hen-En, a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság külügyminisztere felhívása 

a Biztonsági Tanácshoz 
Pak-Hen-En, a Koreai Népi De-

mokratikus Köztársaság külügymi-
nisztere telhívást intézett a Bizton-
sági Tanácshoz, amelyben többek 
között ezeket írja: 

Az amerikai beavatkozók, a ko-
reai nép leigázására irányuló tö-
rekvésükben arcátlanul megsértik 
a nemzetközi jogot és az emberi er_ 
köles szabályait. Az amerikai re-
pülőgépek vadul támadnak védte-
len városokra, ahol soha sem vol-
tak és nincsenek is katonai cél-
pontok, Az amerikai repu-őgépek 
puskából és gépfegyverekből lőtték 
Phöngjang békés lakosait. Többiz; 
ben elrepültek a város főbb utcái 
fölött, miközben gépfegyverből tü-
zeltek. A bombázások és lövöldözé-
sek következtében megsemmisült a 
közkórház, valamint a politechni-
kai iskola sok épülete. A július, 13-1 
Vonszsn elleni támadás után ki-
gyulladt a rizsraktár. Az égő rak-
tár körül egybegyűlt lakósok meg 
akarták menteni az épü'etben tevő 
rizskészletét, de két amerikai harci 
gép géppuskából lőtt a rizsraktár 
körül összegyűlt tömegre. A táma-
dások következtében Vonszan vá-
ros legnagyobb része teljesen meg-
semmisült, rombadölt több iskola 
*s 5 kórház. 

Namphoban körülbelül száz sze-
mély pusztult el és sebesült meg, 
•öbb mint 500 lakóház és kulturális 
épület semmisült tneg a bombázá-
sok következtében. 

Július 4-én amerikai repülőgép 

négyízben vette gépfegyvertűz alá 

Dél-Phöngjang tartományban, Mu-

nori faluban a mezőkőn dolgozó pa-

rasztokat, Az áldozatok között volt 

Kim parasztasszony és gyermeke. 

Az asszony a rizsföldek közti mezs-

gyén szoptatta gyermekét. Az ame-

rikai légierő rendszeres támadáso-

ka1! intéz az ipari központok ellen 

és elpusztítja azokat a vállalatokat 

is, amelyek semmi kapcsolatban sem 

állnak a hadiiparral. Így például a 

Phöngjang elleni támadás Idején el-

pusztították a keményítőgyárat, tex. 

tilgyárat, szövőgyárat, gumicipőgyá-

rat és kenyérgyárat. 

MacArthur vezérkara napi hadije. 

lentéseiben beszámol arról; hány 

száz tonna bombát szórnak le a ko-

reai városokra és falvakra és kan-

nibált cinizmussal úgy állítja be eze-

ket a tetteket, mint „jótéteménye-

ket" a koreai nép iránt. 

A Koreai Népi Demokratikus Köz-

társaság kormánya úgy véli. hogy 

amennyiben a Biztonsági Tanács visz. 

szautasítja olyan intézkedések el-

rendelését, amelyek véget vetnek az 

amerikai beavatkozók koreai ke. 

gye'.lenkedéseinek, úgy a Biztonsági 

Tanácsnak azokra a tagállamaira, 

amelyek akadályozták az ilyen In-

tézkedések elrendelését és az ameri-

kai beavatkozókra hárul a felelős-

ség a fentemlítet"! gaztettekért. 

A szegedi üzemekben továbbfolytatódik 

a koreai műszak győzelemsorozata 
Ti/l int az egész országban, úgy a szegedi üzemekben is továbbfoly-

tatódik a koreai műszak győzelemsorozata. A nagyüzemek-

ben éppúgy, mint a kisebb üzemekben sorra túlteljesítik a dolgozók a 

vállalásokat s még nagyobb mértékben túlszárnyalják az új normákat. 

A feldíszített üzemekben a zúgó gépek mellől üzenik a szegedi dolgo-

zók a koreai harcosoknak: ,,Segítünk benneteket!" Segítik a k o r e a* 

szabadságharcát azáltal, hogy még nagyobb sikereket érnek e\ a terme-

lés frontján, a szocializmus építésében. Minden szegedi üzem egy-egy 

csatatér az imperialista háborús uszítók ellen vívott harcban és mint 

Koreában, itt is nap, mini nap. óráról-órára vereséget szenvednek a 

háborús gyújtogatok. A k o r e°i műszak harmadik napján egyre nagyobb 

lendületet veti o munkatempó, az üzemek szebbnél-szebb győzelmekről 

számolnak be. 

fi néphadsereg főparancsnoksága augusztus T-i jelentése 
A koreai népi hadsereg 

egységei valamennyi arcvona-
lon heves harcot vívtak az 
amerikai és a liszinmani ka-
tonaság ellen. A népi hadse-
reg Iszong (Gidzio) térségé-
hen előnyomuló egysége; 
megsemmisítették az ebben a 

térségben makacsul ellenállt 
amerikai gépesített ezred na-
gyobb részét és felszabadítot-
ták Iszangot, az ellenség fon 
tos védelmi pontját, nagy 
szállítási csomópontot. A nép-
hadsereg egységei nagy hadi-
zsákmányra tettek szert. 

A SZEGEDI KENDERFONÖ-
GYARBAN a versenv mostmár 
teljes terjedelmében kibontako-
zott A versenv élén még mindig 
a kézigerebenező üzemrész áll. 
Itt Makra Gyula 167, Király Jó-
zsef 163, Boros Pál pedig 148 
százalékos eredményt ért el. Erő-
sen a sarkukat tapossák azonban 
a gombolyító dolgozói. Németh 
Vincéné 136, Zöldi Imréné 134, 
Vastag Istvánné ugyancsak 134 
százalékkal halad az élen ebben 
az üzemrészben. Nem sokkal ma-
rad el mögöttük a finomító üzem-
rész sem. Dandermann Sebők 135 
százaléka és Széli Mihály 134 
százaléka igen előrelendítette 
őket a versenvben. A tűjavító-
ban Koszorús István jár az élen 
130 százalékos teljesítménnyel, a 
cémázóban Kosányl Istvánné 110 
százalékkal. a vizesfonóban Vata 
Kókusné 119 százalékkal, a szá-
razfonóban Bezdán Gyuláné 118 
százalékkal. Igen érdekes küz-
delem alakult ki a kártolóban 
Schwarcz Lajosné és Makra Jú-
lia között Fej fej mellett halad-
nak. Schwarczné elvtársnő 112 
százalékával csupán 1 százalék-
kal előzte meg Makra Júliát. 

A MAGYAR KENDERBEN a 
vándorzászló birtoklásáért folyik 
a küzdelem. A legjobb eredményt 
két napon keresztül a cémázó 
érte el, úgyhogy szerda délelőtt 
még ők voltak a vándorzászló 
birtokosai. A cérnázóban ez alatt 
az idő alatt 60 százalékkal szár-
nyalták túl az előző héten elért 
napi átlagot. A szövődében a 
multheti átlag 5.4 százalékos túl-
teljesítését vállalták. Ez napt 
1,055.000 vetésszámot jelent. Ez. 
?el szemben hétfőn már 1,323.000, 
kedden pedig 1,901.000 vetés-
számot értek el a szövődében. 

Az egyéni versenyben is igen 
kiváló eredmények születtek. — 
Kispéter Ferencné szövőnőnek 
például 66.000 vetásszám volt a 
r.api átlaga. Ezzel szemben a 
koreai műszak harmadik napján 
már 138.000 vetésszámot ért el. 
Sarnyai Mária 57.000 vetésszá-
mát 10.000-rel akarta túlteljesí-
teni s ma már 104.000-es napi 
vetésszámnál tart. Sebők Vera a 
multheti 66 000 vetéeszám helvett 
ma már 127.000 vetést teljesít 
naponta. Berta Józsefné cémázó 
napi 75 kilcgram termelés he-
lyett 121 kilogramot termel. — 
Tóth Jánosné orsózó 100 orsó he-
lyett 200-at kezel s 17 kilogram 
helyett napi 37 kilogramot ter-
mel. 

A Magyar Kender erőműtele-
pén is kiváló eredmények szület-
tek a koreai műszakban. Szívós 
István faesztergályos vállalta, 
hogy a tárcsás facsévékből napi 
60 darabot készít el a koreai mű-
szak ideje alatt. Ezzel szemben 
r.api 100 darabot készít. Kókai 
Imre mintaasztalos a koreai mű-
szakra tett összes felaiánlásait 
már 80 százalékra teljesítette. 
Tápai Szilveszter, Berta István 
és V. Farkas István kovácsok 
200 százalékos átlageredménnyel 
már teljesítették a kereai mű-
szakra tett valamennyi vállalá-
sukat. Jakab Ferenc villanyszere-

lő 200 százalékos átlagteljesít 
ménnyel szerdán délután 2 órára 
szintén teljesítette valamennyi 
vállalását. 

A DÉMA CIPŐGYÁRBAN a z 

egyik legjobb teljesítményt Ró-
zsahegyi István, a gépterem egyik 
dolgozója érte el. Rózsahegyi Ist. 
ván 160 százalékot ért el. Szoro-
san mögötte halad a gépterem 
másik két dolgozója is. Szőllősi 
Sándor 153, Kocsis József pedig 
136 százalékkal. A csákozó üzem 
részben Gladits Gyula stancoló 
még Rózsahegyi Istvánnál is na 
gyobb teljesítményt. 163 százalé-
kot ért el. A szabászatban 147 
százalékkal Ilkovits Miklós .iár az 
élen, a tűzőüzemrész legjobbja 
Racsán Mihályné 153 százalék-
kal. a kikészítő üzemrészben 
Wittmann József javító a leg-
jobb dolgozó 122 százalékkal. Az 
üzemrészek közötti versenyben a 
csákozó jutott az élre 108 száza-
lékos átlageredménnyel. 

A DOHÁNYGYÁRBAN i s 

újabb kimagasló eredmények szü-
lettek a koreai műszak során. Az 
élen Bakacsá Ferencné jár 170 
százalékos teljesítménnyel. Hores-
r.yi Imréné 162 százalékot. Or-
szágh Barnabásné 160 százalé-
kot, Németh Istvánné 155 száza-
lékot, Rinóczi Károlyné 151 szá-
zalékot ért el. A dohánygyárban 
úgyszólván valamennvi dolgozó 
jelentős mértékben túlteljesítette 
vállalását és naponta fokozzák az 
elért eredményeket. Igy akarnak 
élenjárni abban a versenyben, 
melyet szegedi viszonylatban ők 
indítottak el. 

A TEXTILKOMBINATBAN Igye-
keztek kiküszöbölni a koreai mű . 
szak kezdetén megmutatkozó hihá-
kat. Felgyorsították a gépeket és 
ennek eredményeképpen csodálatos 
eredmények születtek a gyönyörű 
szovjet gépeken. A gyűrűsfonó 
üzemrész például a felajánlott napi 
390 kilogram helyett 834 kllogra. 
mot termelt. A nyújtó a felajánlott 
napi 240 kilogram áru helyett 463 
kilogramot termelt A mindent el-
söprő sikert legjobban az egvéni 
teljesítményeken keresztül lehet "fel. 
mérni. Megykó Lajosné 8 kilogram 
túlteljesítést ajánlott fel és 115 kl 
logrnmmal teljesítette túl elő'rány-
zntát Ugyanígy Kueska Kálmánná 
is 13 kilogram helyett 113 kilo 
gramot teljesített. Biliik Anna 20 
kilogram túlteljesítést vállalt s tel-
jesített 158 kilogramot. 

A GYUF'A'GYÁRBAN Pintér Vin. 
ce és csoportja vette ki részét leg-
jobban a koreai műszak sikerébűi. 
Munkájukat 134 százalékra teljesí-

tették azáltal, hogy még jobban, 
még észszerűbben megszervezték a 
munkát. A verseny igen változatos, 
mert az egyes dolgozókat, illetve 
csoportokat csak pár százalék v á . 
lasztja el egymástól. Pintér Vincé-
éket például igen szorítja Konya Ist . 
ván 133 százalékkal. Kónya István-
nak ketten is a nyomában vannak. 
Lipták Jánosné és Csanádi Antal 
132 százalékra teljesítenek. Az ő 
nyomukba Szalma Andrásné és cso-
portja zárkózott fel 129 százalék, 
kai. 'A' Gyufagyárban ez a jelszó: 
utolérni és elhagyni az élenjárókat. 

A SZEGED! CIPŐGYÁRBAN Is q 
koreai szabadságharcosok győzelmé-
hez méltó eredményeket hozott q 
koreai műszak. A szabászatban Ká-
dár Imre és Botos István 198 szá-
zalékos eredményt értek el új nor. 
máik tiilteljesflésében. Újítással, 
észszerűsítéssel. a munka jobb meg-
szervezésével érték el ezt a kiváló 
eredményt. A tüződében Duna J á . 
nosné 189 százalékos teljesítményi 
ért el. 

'A' BUDAPESTI GYÁRÉPÍTÉS! NV 
dolgozói a munka bonyolult és 
komplikált volta miatt nem tudlak 
konkrét személyszerinti munkavál-
lalást tenni a koreai műszakra. 100 
százalékos minőségi munkát és 5 
százalék önköltségcsökkentést vál. 
Ialtak a koreai harcosok támogatá. 
sára. A munkában Császár István 
kőművesbrigádja, Gróf József állvá-
nyozó brigádja. Tóth Sándor segéd. 
munkásbrigádja és Róth György 
sztahánovista főművezető járnak 
élen. 

A TISZAMENTI FŰRÉSZEK sze-
gedi (izeménél az öt gatter között 
bontakozott ki a verseny. A legjobb 
teljesítményt a II. gatter dolgozói 
érték cl. A műszak első nap ján 104 
százalékot, a második napján pedig 
108 százalékot teljesítettek. Első 
napi teljesítményét csupán az V. 
gatter fokozta, a többi gatteroknál 
a második napon már lemaradás 
mutatkozott az első naphoz viszo-
nyítva. Sürgősen meg kell vizsgálni 
ennek az okát. 

'A' KÉSARUGYÁRRAN 'is igen nagy 
lelkesedéssel folyik a verseny. A 
dolgozók még lelkesebben dolgoz, 
nak most, hogy a rendszeres kiér-
tékelést kézbevelte az üzem vezető-
sége. Lelkesíti őket, hogy például 
Rátfai Pál 190 százalékos teljesítést 
ért el, Motzwickler Sándor újításá-
val 200 százalékra teljesítette mun. 
káját. 

A MÁV DOLGOZÓI Is méltókép. 
pen veszik ki részükei a koreai mű-
szakból. Ezt bizonyltja 10-én 11 
órnknr Ceglédről érkező 3600 ton-
nás túlsúlyos vonat, mely felemelt 
menetsebességed. 500-as mozgalom, 
ban közlekedik. A mozdony veze-
tője Vol'mann Gellért élmunkás. 
Tegnap este 10 órakor Indult a 
szegedi állomásról ünnenélyes kere. 
tek között a négyezredik 500 as vo. 
nat. A MÁV dolgozói minden üzem-
részben igen jelentős munkatelic. 
sitményckkel segítik a koreai nép 
harcát. 

* 
Végig a szegedi üzemekben min-

denütt soha nem látott lelkesedés-

sel, soha nem látott munkatempó-

val találkozik az ember. A szegedi 

dolgozók elhatározták hogy még 

túlszárnyalják az eddigi eredménye, 

kel js. még nagyobb sikerekkel bi-

zonyítják, hogy egyetértenek a mi-

nisztertanács határozatával és egvü't 

akarnak küzdeni a k o r e ai hősökkel 

a békéért. 

Lemondott a dán kormány 
fi fegyverkezés gazdasági csSd szélére sodarla az országol 
Hans Hedtoft dán nl'niszter. 

elnök bejelentette a kormánya 
lemondását. A. minisztertanács a 
k'rálytó] óz országgyűlés felosz-
latását és uj választások ki-
kitüzését kéri. 

A Ríuter iroda tudósítója sze-
rint a dán kormány bukását az 
országban egyre fenyegetőbben I 
kibontakozó gazdasági válság | 

terv mellett a gazdasági csőd 
szélére sodorta Amerikának az a 
legutóbbi követelése, hogy kény-
szerkölcsönnel, valamint a köz-
vetett és közvetlen adóztatás 
erős fokozásával teremtsék elő 
a katonai kiadásokhoz szükséges 
összegeket. 

Az uj választást előrelátható-

okozta. Az országot a Marshall- lag szeptember i-jál: ki. 
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Uj hídfőállásokat létesített 

a néphadseres a Nakton mentén 

Az északkoreai csapatok 
kedden megrohamoztak a 
Nakton folyó felső folyásánál 
lévő amerikai védőállásokat 
és Topgutól északra ú j hídfő-
állást létesítettek. Az ú j átka-
lés Vegvantól délre történt — 
jelenti a Reuter Iroda Mac 
Arthur főhadiszállásán mű 
ködö tudósítója. 

A lipcsei rádi phöngjangi 
jelentés alapján közli, hcaty a 
néphadsereg páncélos é|ei ,r> 
kilométerre állnak Taegutól. 

Az A F P harctéri tudósító-
ja jelenti, hogy a naktoni arc-
vonalon súlyosbodott a hely-
zet. Az északkorcai erők négv 
helyen törték át az .arcvona-
lat. A keleti partvidéken be-
kerítés veszélye fenyegeti 
Déhapgi támaszpontot. 

Az amerikai 8. hadsereg 
főparancsnokságának hivató 
los jelentése beismeri, hogy az 
északkoreai harckocsik Taegu 
közvetjen közelébe érkeztek. 
Az amerikaiaknak a déli arc-
vonalszakaszon indított ellen-
támadásáról az A P haditudó-
sítója megállapítja, hogy az 
az amerikai hadsereg legzür-
zavaro^abb napja volt. 

Az amerikai katonák szá-
mára a helyzet teljesen zava 
ros — írja az A P tudósítója. 
Nincsen megfelelő térképük 
és így azt sem tudják, hogy 
előttük vagy mögöttük áll az 
ellenség. A helyzetet a tenge-
rész-gyalogosok ezredese így 
jellemezte: ..Katonáink addig 

_ menetelnek, míg össze nem 
a', e-snek. Ennél többet senkitől 

sem lehet kívánni ." 

A koreai néphadsereg főparancsnok-
ságának augusztus 8-án este kiadott 

hadijelentése 
A Korea: Népi Demokratikus 

Köztársaság néphadseregének fő-
parancsnoksága augusztus 8-án 
este kiadott hadijelentéaében 
közli: 

A néphadsereg egységei ke-
mény harcot folytatnak az ame. 
rikai és a Li-Szfn-Man csapatok 
elíró az egész arconalon. 

A néphadseregnek a keleti 
parton élőnyomuló egységei 
Osongszongtól (Kinzio) d?ke tel-
jesen megsemmisítettek egy el-
lenséges ezredet. A néphadsereg. 

nek ugyanebben az irányban elő-
nyomuló csapatai bekerítettek 
egy nagyobb ellenséges csopor-
tot és csatát kezdtek annak meg-
semmisítésére. Az ebben a tér-
ségben folyó harc eredménye-
ként a néphadsereg egységei 
megsemmisítették az ellenség 18. 
ezredét, egy gépesített ezredet, 
egy tüzérosztályt és más ellen-
séges egységeket. A hadizsák-
mány között négy darab 105 mi-
liméteres löveg és 70 motoros 
jármű van. 

Fellázadnak as amerikai katonák 
a koreai hadszíntéren 

A koreai események fejlődé-
r:;ő! szóló szemléjében M. Pet-
rov alezredes a Krasznij Flotban 
ezeket írja: „A beavatkozók ál-
tal Dzsindzsiutól keletre meg-
kísérelt támadás kudarcáról szó-
ló értesüléseket maguk az ame-
r'ka'ak is megerősítik, sőt nyug-
talanságukat fejezik ki emiatt 
angol lapok is." 

A szemle irója rámutat, hogy 
az amerikai csapatok között 
bontási folyamat indult meg. Az 
amerikai parancsnokság kényte-
len különleges „biztonsági ala-
kulatokat" létesíteni, amelyek-

nek az a feladatuk, hogy leszá-

moljanak azokkal a csapatokkal, 

amelyek önkényesen visszavo-

nulnak, vagy e! akarják kerülni 

a harcot. 

A 8. amerikai hadsereg 24. 

ezredében az egyik zászlóalj ka-

tonái megtagadták a harcot és 

elhagyták állasakat. A fellázadt 

katonák ellen egy csapattestet 

vonultattak fel. MacArthur pa-

rancsára agyonlőttek 28 ameri-

kai katonát, akiket azzal vádol-

tak, hogy ők buzdították vissza-

vonulásra társakat. 

273,122 895 aláírást számláltak össze eddig 
a világ minden táján a stockholmi 

békefelhivás mellett 
Joliot-Curie, a Béke Hívei Ál-

landó Bizottságának elnöke, köz-
leményt adott ki a stockholmi 
békefelhívás aláírási mozgalmá-
nak eddig összeszámlált eredmé-
nyeiről. 

Az egész világon beszélnek a 
Béke Hívei. Világkongresszusának 

Állandó Bizottsága által Stock-
holmban kiadott felhívásáról. A 
három hónap óta folyó mozga-
lom eredményeként, mely egyéb-
ként egyes országokban csak 
most kezdődik, a mai napig 
273,122.895 aláirást számláltak 
össze. Ehhez a számhoz hozzá 

kell még adni sok ország szava* 

zási eredményeit, amelyek még 

nem juttatták el számadataikat. 

Azt lehet mondani, hogy a moz-

galom az egész világra kiterjed 

és ma több mint 75 országban 

folyik. 

A néphez hü hazafias papokat a nép állama megvédi 
Péteri József fasiszta püspökkel szemben is 
Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter nyilatkozata 

iíibőviiik a Koreába küldölt tábori kórházat 
A magyar dolgozó nép áldozatkészsége lehetővé tette, hogy 

e Koreába küldött kétsrizágyas tábori kórházat háromszázágyas 

kórházzá egészítsék ki. A kiegészítő felszerelést szállító kórház-

vonat előreláthatólag a hét végére indul. 

Amerikai repülő 
gyuitábombát dobott le Németországban 

Egy amerikai S tipusu repü-

lőgép — mtat az ADN hírügy-

nökség jetenti — a Frankfurt am 

Ma;n—Berlin vonalon repülve, 

julius 27-én 1500 méter magas-

ságban Oranienbaum helység fö-

lött, 9 kilométerre keletre Des-

sau várostól, két gyújtóbombát 

dobott ki. A két termitbomba 

közül az egyik a földreérés pil-

lanatában meggyulladt. A lánr 

gok 3—4 méter magasra csaptak 
fel. A becsapódás helyét hatal-
mas fehér füsttömog vette kö-
rül. A bombák könnyű fehér bá-
dogból voltak elkészítve, hosz-
szuk 400 milliméter, átmérőjük 
50 m;lliméter volt. 

Az amerikai háborús uszitók 
ujabb ellenséges provokációja 
mé'ységes felháborodást váltott 
ki a Német Demokratikus Köz-
társaság lakosságából. 

Rendelet a tervszerű deviza-gazdálkodásról 
A Magyar Közlöny augusztus 2-i 

számában mesejetent a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának 1950. évi 
30. számú törvényerejű rendeltte, 
amely egységes szerkezetbe foglal-
ja a« 1922. óta közel 80 törvényben 
ós rendeletben lefektetett deviza-
jogi rendelkezéseket és hatályon-
k'viil helyezi a» eddigi jogszabá-
lyokat. Egyúttal szilárd alapot te-
remt arm. hogy a deviza-gazdál-
kodás területein s hatályosan ér-
vényesüljenek a* országos terv-
gazdálkodás szempontjai. 

A törvényerejű rendelet tartal-
mazza mindazokat az általános rtw. 

közök, valamint az arany és a 
platina forgalmában fennálló kor-
látozásokra, valamint az értékpa-
pírokra és egyes külföldi követe-
lésekre vonatkoznak. 

A rendelet szerint külföldi Javá-
ra belfö'-dön őrzött bármilyen ér-
tékpapírt » rendelet hatálybalépé-
sétől számított 8 napon belül a 
Pénzintézeti Központnál a külföldi 
zárolt letétjébe kell helyezni. Min-
denki, akinek 500 grammot meg-
haladó súlyú aranytárgy van bir-
tokában, köteles azt 8 napon belül 
vételre felajánlani az óra- és Ék-

tírtkezóseket, amelyek a fizetőesz- szcrkcreskedelmi NV-nek, 

•— Köztudomású, hogy hetek 
óta tárgyalások folynak a Ma-
gyar Népközlársaság kormánya 
és a katolikus püspöki kar meg-
bízottai között. A tárgyalások 
célja: rendezni az állam és a ka-
tolikus egyház viszonyát, a köl-
csönös megértés szellemében. A 
katolikus hívők nagy többsége, 
de a katolikus papság — főleg az 
alsópapaág — többsége is akar-
ja és sürgeti ezt a megegyezést. 
A katolikus papság többsége 
egyáltalán nem tartja össze-
egyeztethetetlennek az egyházhoz 
való hűséget az államhoz való 
hűséggel és az egyház hű papja-
ként szolgálni akarja egyházával 
együtt a magyar nép ügyét a 
béke ügyét, népi demokráciánk 
hatalmas építő munkáját is. 

— Ennek a törekvésnek, ennek 
a meggyőződésnek adott hangot 
az augusztus elsejei országos ka-
tolikus papi gyűlés. Ezen a gyű-
lésen többszáz hazafias, néphez 
hű katolikus pap a megegyezés, 
a béke védelme, a népi demokrá-
cia mellett foglalt állást. 

— A gyűlésen egyetlen olyan 
felszólalás, egyetlen olyan nyilat-
kozat nem hangzott el. amely a 
katolikus egyház érdekeit, vagy 
a katolikus egyház vezetőit sér-
tené — sőt, ellenkezőleg. Ezt 
megállapíthatja minden résztve-
vő, de megállapíthatta mindenki 
más is a sajtó és rádió hű tá-
jékozta íásából. Én magam is 
résztvettem a gyűlésen s az a 
meggyőződésem, hogy a katolikus 
papságnak ez a megmozdulása ió 
szolgálatot tett a katolikus egy-
háznak, a népi demokráciának, az 
állam és a katoükus egyház meg. 
egyezésének, 

— Vannak azonban a katolikus 
egyházban — püspöki karon 
belül is —. akik nem í art iák a 
katolikus egyház érdekének a 
megegyezést, akik a katolikus 
egyház felfogásával ellentétesnek 
tartják a bákevédelmet és akik az 
egyházhoz való hűtlenségnek 
tartják azt, ha katolikus papok 
a béke és a demokrácia mellé 
állanak. Ezek közé tartozik Péteri 
József, a váci egyházmegye püs-

» pöke. 
| — Péteri püspök úr — aki a 
fasiszta rendszernek köszönheti 
püspökségét és aki maga is is-
meretes a fasizmus, a reakció 
iránti rokonszenvéről —, nem 
híve a megegyezésnek, nem híve 
a béke védelmének, a demokráciá-
nak. ám nem csupán ő maga nem 
híve, hanem egyházmegyéje pap-
jait is meg akarja akadályozni 
abban, hogy lelkiismeretük és 
meggyőződésük szerint foglalja-
nak állást. 

— Péteri püspök úr megtiltó! -
ta. hogy egyházmegyéje papjai 
résztvegyerck az országos papi 
gyűlésen, aszok ellen pedig, akik 
— lelkiismeretük szavára hall-
gatva — mégis résztvettek, haj-
szát indított é3 megtorló intézke-
déseket tett. 

— Péteri püspök úr ellensége 
nemcsak a békének. a demokrá-
ciának, hanem » lelkiismereti 
szabadságnak is. Terrorral, meg-
félemlítéssel. megtorlással akar-
ja papjait eltéríteni attól hogy 
meggyőződésük szerint foglalja-
nak állást politikai kérdésekben 
s hogy gyakorolják állampolgári 
jogaikat. 

— A magyar népi demokrácia 
természetesen nem fogja tűrni a 
lelkiismereti szabadságnak, az ál-
lampolgári jogoknak ezt a meg-
tiprását. Az országos papi gyű-

lésen mondott beszédemben ki-
jelentettem, hogy a Magyar Nép. 
köztársaság kormánya megvéd 
mindenkit, aki a nép mellett, a 
béke mellett, a demokrácia mel-
lett áll. Megvédjük minder.ki lel-
kiismereti szabadságát, demokra-
tikus meggyőződését, állampolgá-
ri jogát — megvédjük természe-
tesen a néphez hű, demokratikus 
katolikus papságot is. Mi, mint 
idáig is mindig, továbbra is akar. 
juk a katolikus egyházzal a meg-

zés érdekében nem türjük azt, 
hogy becsületes, katolikus papo-
kat üldözni lehessen demokra-
tikus meggyőződésükért. Én ma-
gam, mint vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, élni fogok azzal 
a jogommal s kötelességemmel, 
hogy megakadályozzam ezt a tör-
vényellenes erőszakot. A néphez 
kű, hazafias katolikus papok nyu-
godtál; lehetnek: ott áll mögöt-
tük a nén állama s megvédi őket 
mindenkivel szemben — Péteri 
Józseffel. a váci egyházmegye 

egyezést —. de éppen a megegye- fasiszta püspökével szemben is-

fl katolikus papok bérbizottságának ülése 
Védelmezik a demokratikus papok lelkiismereti 

szabadságát és állampolgári jogait 

A magyar katolikus papság or-
szágos békebizottsága augusztus 8-
án, az országos békebizottság helyi-
ségében értekezletet tartott. 'Az ér-
tekezlet foglalkozott a mozgalom 
eddigi tevékenységével. Megállapí. 
tolta, bogy indulásunkat a gyanak-
vás és a rosszindulat előzte meg és 
olyan rágalomhadjárat, mely még 
a jóhiszeműeket is megzavarta. Az 
országos gyűlés, melyet a mozgalom 
augusztus elsején a Pázmány Péter 
Tudományegyetem aulájában tartolt 
meg. minden gyanakvást eloszlatott, 
minden rágalmat megcáfolt. Mind-
azt. ami ott történi, a katolikus 
közvélemény tudomásul vette, ami-
ről az „Uj ember" legulóbbi vezér-
cikke és a „Szív Újság" is tanúsá-
got tesz. 

A mozgalom hullámai azóta mind 
szélesebben terjednek a papság és 
hívek körében egyaránt. Annál f á i . 
dalmasabb, hogy a váci püspök úr 
nem egyházi, hanem kifejezetten 

politikai magatartásuk miatt egyhá. 
zi cenzúra alá vette olyan papjait, 
akik a mozgalomban részt vettek. 

Az értekezlet megállapítja, hogy 
minden papnak, katolikus papnak 
is, vannak állampolgári jogai és 
mindenek elölt e téren is van lel. 
kiismereti szabadság. A mozgalom, 
ban való részvételt semmiféle egy-
házi, vagv erkölcsi törvény nem 
tiltja: kérjük püspök urat, hogy j ó . 
hiszemű. demokratikus érzelmű, a 
népért dolgozó, a békét szolgáló 
papjaival szemben kiadott rendel-
kezéseit szüntesse meg. Ezt kérjük 
nemcsak az igazság nevében, hanem 
azért is. mert niérgezőlcg hatna ar. 
ra a jó légkörre, melyre a kormány 
és egyház részéről folyó tárgyalá-
soknak múlhatatlanul szükségük 
van. 

Budapest, 1950 augusztus 9. 

Dr. Horváth Richárd sk. 
Dr. Korének József sk. 

T zenhal Magyarországon üdüld lengyel bányász élmunkás 
pénteken Tatabányán dolgozik egy műszakot 
a hős koreai nép megsegítéséért 

A csereüdültetés keretében a Ba-
laton melett pihenő lengyel bányá-
szok közül 16 élmunkás engedélyt 
kért a Szakszervezeti Tanácstól, 
hogy a koreai nép hősi harcának 

és munkájuk értékét Korea hős né-
pének megsegítésére ajánlják fel. 

A tizenhat kiváló lengyel bá-
nyász élmunkás augusztus 12-én. 
pétiteken reggel 6 órakor Tatabá-

megsegítéséből ők is kivehessek. nya egyik aknájában kezdi meg 
részüket, ezért nz egyik magyar [ munkáját a koreai nép megsegíté-
bányában egy műszakot dolgoznak séért. 

A hamburgi kiköiőmunkások megtagadták 
két hadianyaggal megrakott két brit hajó kirakását 

A hamburgi kikötömun leások 

kedden reggel beosztott műszaka 

megtagadta a hamburgi kikötő-

ben lehorgonyzott „Adjutant" és 

„Teal" nevű hadianyaggal meg-

rakott brit hajók kirakását. 

Annak ellenérc, hogy a ham-
burgi kikötő munkaadói egyesü-
lete 26 munkást azonnal elbccsá-
tott. a kikötőmunkások ragasz-
kodtak elhatározásukhoz. A ham-
burgi dolgozók támogatják az e1-
bocsátott munkásokat. 

Elvtársi bíróság ítélkezett egy szabotáló 
jobboldali szociáldemokrata felett 

Elvtársi bíróság ítélkezett 
az Egyesült Középítési N V 
Hunor-uteai telepén, B]onszki 
Rezső jobboldali szociáldemo-
krata művezető és társai bűn-
ügyében. Blonszki művezető 
a bűncselekmények egész so-
rozatát követte e]. Az ú j gé-
pek üzembeállítását szabotál-
ta, fontos gépjavításokat nem 
végeztetett ©1. Bűntársainak 

molt el. mint az üzem becsü-
letes dolgozóinak. Hozzászólá-
saikban a dolgozók éles sza-
vakkal ítélték el a jobboldali 
szociáldemokratákat, népünk 
ellenségeit. Az elvtársi bíró-
ság Blonszki Rezsőt a szak-
szervezetből való kizárásra ós 
a vállalattól való elbocsátásra 
ítélte. A bércsalók ügyét át-

300—350 forinttal többet szá- teszik a rendes bírósághoz. 

A Magyar-Szovjet Társaság közelebb visz 
célodhoz. Ha ismered a szocialista ember 
életét, könnyebben közelited meg magad is 

n szocialista embertípust. 
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Csütörtökön az üzemi és hivatali, pénteken pedig kerületi pártszervezeteinkben összevont népnevelő 

és tizesbizalmi értekezleteket kell tartanig amelyre hívják meg a tömegszervezetek legjobb akti-
vistáit is. Az értekezletre a titkár elvtársak készüljenek fel a titkári értekezleten megadott szempontok szerint 

Felhiváuk a titkár elvtársak figyelmét, hogy a pártnapokat szombaton a rendes Időben tartsák meg. 

A KOREAI MŰSZAK EREDMÉNYEI ÉS HIBÁI 
a Lemezgyárban 

Á műszak megszervezésében példát mutat a Jutafonógyár 
A keddi és a szerdai nap [lehet ezt tenni egy jól begyako-

folyamán, mint az ország bár-
melyik üzemében, a szegedi 
gyárakban is. ú jabb nag:, UXUIVMUU v.,, ,_,„ 

győzelmek születtek a koreai 
műszakban. Rész'etesen beszá-
moltunk arról, hogy a Ma-
gyar Kenderben, a Szegedi 
Kenderben, a Szegedi Textil-
művek NV-ben milyen feltörő 
sikereket arattak az előző na-
pokban a dolgozók a koreai 
nép győzelme és a béke meg-
védése érdekében megrende-
zett műszakban. Ezek a sike-
rek éppúgy, mint a hős ko-
reai néphadsereg győzelmei, 
napról-napra nagyobbak. Nőtt 
fön-uőnek a termelés emelését 
ábrázoló grafikonok vonalai, 
éiiizemiinkben, a Szegedi Fa-
lemezgyárban is. A dolgozók 
tömegesen teljesítik túl ó.i 
normájukat, sőt mi több. a 
koreai műszakban már kiváló 
sztahánovista eredmények is 
létrejöttek. A dolgozók külön-
külön is be akarják bizonyíta 
ni. hogy ők is épp úgy sze-
retik szabadságukat, és a bé 
két, mint a koreai nép, melynek 
fegyverei előtt még csak meg 
|»em állhatnak az amerikai im-
perialisták csapatai. 

Hogyan teüesiteite Sánta lánasné 
208 százalékra ui normáiát 

A Lemezgyárban az első 
legkiválóbb sztahanovista 
eredményt Sánta Jánosné két-
szeres élmunkósnő érié el. aki 
még a koreai hét e ött vállal-
ta, hogy ú j normáját már az 
első napon is kétszáz száza 
lékra teljesíti. Ezt a vállalko-
zását sikerrel hajtotta végre 
a hétfő" napon már 208-G szá-
zalékra teljesítette ú j normá l 
sezt kedden már217százalékra 
növelte. Ennek a rendkívül 
nagv eredménynek a láttára 
sokan felvetik a kérdést, talán 
bizony Sánta e]vtársnö nor-
má j a nem elég szoros? De 
csakhamar beigíizolódik. hog.v 
nem így áll a dolog. 
Sánta elvtársnő elmagyaráz-
za sztahanovista eredményé-
nek „titkát": 

— M íg régebben naponta 
többször mentünk anyagot 
felvételezni, addig most az 
anyagfelvételezést még reggel 
a termelés megkezdése előtt, 
egész napra elvégezzük. Do 
ez csak a kisebb része a „ti-, 
toknak". Beláttam azt ' is. hogy 
sokká] előnyösebb. ha a lemez-
l'apokat az összeillesztésen vé-
gig leragasztom. Lényegesen 
könnyebb a hosszú papírsza-
laggal dolgozni. nem kell 
annyit nodvezni és nem kei] 
folyton tépni a szalagot s így 
számtalan kézmozdulatot ta-
karítok meg. 

Hasonlóképpen észszerűsítette 
munkáját Dura József elvtárs és 
Makra László lemez javító ifjú-
munkás is. Dura elvtárs felaján-
lásakor arra tett ígéretet, hogy 
ú j normáját 40 százalékkal tel-
jesíti túl s a vállalt 140 százalék 
helyett a keddi napen már 166 
százalékot teljesített. Heves ver-
seny alakult ki közötte és Makra 
László ifjúmunkás között. Ked-
den Makra elviárs lett a győztes 
187 százalékával. 

— Mégis csak különös hallani 
ezeket a feltörő eredményeket 
már a normarendezés utáni na-
pokban. 

— Dehogyis különös — magya-
rázza Makra elvtárs —, csupán 
ti jó anyagellátáson és előkészí-
tésen muük minden. Míg régeb-
ben a javításhoz csak három vaev 
négy lemezt készítettem elő ez 
zel szemben most nyolcat, tízet 
veszek kéz alá egyszerre s a for-
dítást máskor két mozdulattal 
végeztem. Rájöttem. sokkal 
könnyebben és gyorsabban meg 

rolt mozdulattal is. 

Kiváló eredmények 
Ez a magyarázat teljesen iga — ; — 

zolja a többi kimagasló eredmé-
nyeket is. Többek között Szilá-
gvi Erzsébetét is. aki 110 száza 
lékot vállalt s szerdán reggel 
már 138 százalékkal indult. Vagy 
Fcgas Istvánnéét. aki 15 száza-
lékot ajánlott fel és 128 száza-
lékot teljesít. Kiváló eredménye-
ket érnek el a Lemezgyárban a 
különböző kollektív munkát vég-
ző gépcsoportok is. Igy például 
Csongrádi Ágoston préscsoport-
ja is már három százalékkal tűi -
teljesítette vállalását, 107 száza-
léknál tartanak. Hasonlóképpen a 
fahéjoló brigád tagjai is. Juhász 
Mátyás, Foras József, Ungi Sán-
dor, Buknicz József, Kisantal 
István, Vitályos Gábor dolgozók, 
akik átlag 112 százalékot telje 
sítettek. 

Hibák az agllációban 
Hosszan sorolhatnánk még 

ezeket a kiváló eredményeket. Az 
elsők között említhetjük meg 
Fogas Istvánt is. aki a vállalt 
110 százaléka helyett már a 134 
százaléknál tart. De nem mehe-
tünk el csukott szemmel a köz-
ben megmutatkozó hibák előtt 
sem. — Az üzemi pártszervezet 
munkáját általános lanyhaság 
jellemzi. Igy nem is csoda, ha 
ugyanezt joggal mondhatjuk az 
iizemi DISz szervezetre és a töb-
bi tömegszervezetekre is. Az elv-
társak teljesen elhanyagolták a 
dekorációt, a nagv munkaterem-
ben csak itt-ott törékenyre szá-
radt gallyacska jelzi, hogv itt ko-
reai műszak van. A helyenként 
látható feliratokat is meglehető-
sen régi por takarja. Elsősorban 
a DISz-fiatalok feladata lett vol-
na feldíszíteni az üzemet. — De 
ezt nem tették. — Ez a hibának 
csak a kisebbik oldala. Az ered-
mények népszerűsítése terén ál-
talános szervezetlenség uralko-
dik az üzemben. A pártszervezet 
agitációs felelőse és a faliújság 
szerkesztő bizottság hanyagság-
ból elmulasztotta a villámok 
megszervezését, pedig ez felbe-
csülhetetlen értékű erkölcsi erő-
vel hatott volna a termelés emel-
kedésére, mor*lhatiuk úgy is_ 
hogv a motorját adta volna a 
Lemezgyárban a koreai műszak-
nak. Az előbb említett kiváló 
eredménvek népszerűsítésére az 
egész üzem területén csak két 
fekete tábla ál1 rendelkezésre, 
nzc-kat is az, előbbi fontos rendel-
tetésükből vonták ki, azelőtt ver-
seny'áblák voltak. 

Hlánm munkrszervezós 
Do menjünk tovább. — Itt 

bekövetkezett az a hiba. amely 
már másik szegedi üzemben is 
megmutatkozott, hoey a műsza-
ki vezetőség rem számolt a ter-
melés nagyméretű emelkedésé-
vel és így egves munkafolyama-
toknál szük keresztmetszet mu-
tatkozott meg. Például a lécösz-
szerakó gép dolgozói hétfőn dél-
előtt több órán keresztül időbér-
ben tettek-vettek, mert gépjük 
az inigafiirésznél feltorlódott 
munka miatt a koreai műszak-
ban „pihent". Ebből következett 
az. hogy a gép kezelői a műszak 
első napjaiban még annyit sem 
teljesítettek, mint a mult hét 
utolsó napjain, a vállalt 103 
száza'ék helyett csak kedden ér-
ték el a 93 százaiékot. Ugyanez 
a helyzet állt fenn a hámozó 
gépnél is. ahol az anyagelőkészi-
tés hibájából másfél órát állt a 
gép és az ígért 103 százalékból 
csak 94 százallék lett. Beszélhet-
nénk még ezekről a lemaradá-

sokról s végtére mégis csak oda-
jutnánk ki, hogy a dolgozók 20 
százaléka a szervezetlenség 
miatt nem tudta teljesíteni fel-
ajánlását. 

Az üzemi pártszervezet azon-
ban felismerte mulasztásait. 
Karöltve a vállalatvezetőséggel 
és a többi tömegszervezetekkel, 
már nekilátott a Villám megszer-
vezésének. Belátták az elvtársak, 
hogy ha a korfai néphadsereg 
vezetősége is ilyen hibákat kö-
vetne él, sohasem lenne ott győ-
zelem, ellenkezőleg — vereséget 
szenvednének a béke erői. 

I Jutafonó pólilát íruát 
De nem így áll a helyzet a 

szegedi Jutafonógyár NV-ben. 
Ettől az üzemtől sokat tanulhat-
nának a lemezgyári elvtársak is. 
A Jutafonóeyárban nincs egyet-
len olyán dolgozó sem, aki va-
lamilyen hibától kifolyólag nem 
tudta volna teljesíteni vállalá-
sát. De olyan is kevés van, aki 
felajánlását tul ne teljesítette 
volna. Az itt elért eredmények 
nem hullámzóak, általánosság-
ban kis különbségektől eltérően 
egy szinten mozognak. A szövő-
dében Bihari Istvánné uj normá-
ja teljesítése mellett öt százalé-
kot vál;alt, ezzel szemben 132 
százalékot teljesített, Márta Ká-
rolyné elvársnő uj normájára 10 
százalékos, felajánlást tett és ezt 
21 százalékkal teljesítette tul. 
Ezzel napi keresetét 30 forint 
16 fillérrel emelte. Az ilyen és 
hasonló eredmények tették lehe-
tővé, hogy a Jutafonógyár dol-
gozói harmadik negyedévi tervük 
teljesítését az eddig eltelt időre 
már 136 százalékra teljesítették. 

Soha nem latolt méreteket öltött 
most ebben az üzemben a munka 
és az alkotó béke iránti szeretet. 
Ezt legjobban igazolja az is, hogy 
az új normákban elért teljesítmé-
nyek már csak alig néhány száza-
lékkal különböznek a régehbj el-
avult normák százalékaitól. Nézzük 
például a fonodát: Nyári Jánosné a 
vállalt 105 százalék helyett 109 szá. 
zalékot teljesített Itt dolgozik Csá-
nyi Józsefné is, aki — a szintén 5 
százalékos vállalás helyett — 118 
százalékot ért el, a régi norma sze-
rinti 125 százalékos átlaggal szem. 
ben. 

I „Villám" fontossága 
Miért van ez igv ebben az üzem-

ben? Egyszerű a felelet. Azért, mert 
itt jó a termelés szervezése. A mun. 
ka minden folyamatához megvan a 
megfelelő műszaki előfeltétel, szűk 
keresztmetszetnek még nyoma sincs. 
A szervezés munkájában felbecsül-
hetetlen segítséget nyújtott a Villám 
is. A különböző üzemrészekben, az 
udvaron, mindenütt megtalálhatók 
a villámláblák, amelyek felirataik-
kal erősítik a dolgozók körében a 
szocialista versenyszellemet, még 
több, jobb termelésre ösztönzik a 
dolgozókat. 'A' Villám a hibákra 
mindenkor felhívja a dolgozók fi-
gyelmét. 

Kivették-e részüket a békeharcból 
a Magyar Kender békebizottságai ? 

A békeharc egész dolgozó né-

pünk közös ügye. A béke megvédé-

se munká* és áldozatot kiván min-

den becsü'etes dolgozótól, meg 

kell érte keményen küzdeni, mert 

óhajtani még nem elegendő. Az 

amerikai • halálgyárosok, az embe-

riség ádáz ellenségei, az imperia-

listák naponta újabb és újabb há-

borús terveket szőnek, s minden 

erejükkel azon vannak, hogy újabb 

szenvedést, pusztítást zúdítsanak 

az embermilliókra. Eletünkre, sz"-
hódságunkra törnek ezek az em-
berbőrbe bújt vérengző vadállatok, 
mint azt a koreai r iép e>len indított 
gálád támadásuk is bizonyítja. 

A bckeharc kérdése tehát min-

dennapos és soha nem szünetelhe-

tő feladat. Egyre szebb és jobb 

életünk, emberi méltóságúnk, sza-

badságunk és 

boldog jövőnk a tét. 

Mindezeket veszélyeztetik az im-

perialisták, mindezeket el akarják 

venni tőlünk és újra rabszolgaság 

másik békebizottság munkájának. 

Mind a két esetben fel lehet azon* 

nal fedezni egy igen komoly hiá-

nyosságot, még pedig azt, hogy 

a koreai műszak szervezése 

nem állt a munka homlokterében, a. 

békebizo'tságok nem tették ezt szer. 

vezett formában központi kérdésük, 

ké. Az üzemi párt- és tömegszerve-

zetek munkája mellett lemaradtak a 
békebizottságok vagy ha volt is va-

lami szerepük, az másodrangú volt. 

Megállapítható tehát, hogy sürgős 

javítani való van a Magyar Kender 

békebizottságainak munkájában. El-

sösorban jobban meg kelj szervezni 

a munkát. A békebizottságok leg-

utóbb 3 hete kaptak összevon! érte-

kezleten instrukciókat munkájuk 

végzéséhez, azóta magukra voltak 

hagyva. Ezóta az értekedet óta Vízi 

Vilmos elvtárs, akinek az a feladata,-

hogy Irányítsa a békebizottságok 

munkáját, nem adott tanácsot, vagy 

szempontokat az időszerű feladatok. 
ba akarnak dönteni. A* emberisig ra nem tájékoztat!a a biz„!tságok 

élete forog kockán, rzert alltt,olta tagjait , mj tennival6juk
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A harc egyre élesebb, egyre job-

ban kiéleződik. A küzdelem egyes 

szakaszainak megfelelően kell ne-

künk is erősítenünk a békéért foly-

tatott munkánkat, az é'.et minden 

területén. Ennek a harcnak fontos 
szervei a békevédclmi bizottságok-
Tagjai a békeharc élén járó kom-
munisták és helyet foglalnak mel-
lettük a bizottságokban a legjobb, 
legöntudatosabb pártonkívüli dol-
gozók. Nagy leiadatok hárulnak 
ezekre a békebizottságókra, szer. 
Ste-niök, vezétmök kell a dolgozók 
békeharcát, a harc különböző sza-
kaszainak megfelelően. 

Mégis azt tapasztaljuk, hogy 
Vannak békebizot/'ságok, amelyek 
nem elég aktívak, fontos hivatásu-
kat nem látják el kellőképpen. 
Szemléltető példa erre többek kö-
zött az újszegedi Magyar Kender 
békebizottságainak a munkája. Eb-
ben a fontos nagyüzemünkben van 
egy iizemi bé'kevédelmi bizottság 
és üzemrészenkintj bizottságok az 
előkészítőben, a szövőben, a stop-
polóban, az erőtelepen, a kopszoló-
ban, az expedícióban és festőbon. 
valamint az irodában. Ha csak egy-
két békebizottság munkáját nézzük 
is meg, máris tapasztalhatjuk, 
hogy bizony 

sok javítanivaló van 

abban, mert hiányosságok mutat-

koznak.. 

A stoppo'óban öttagú békebizott-
ság működik. Az utóbbi hetekben a 
ténykedésük a következőkben me-
rült ki: Mintegy három hete tar-
tottak egy röpgyülést, amelyen 
Szélér Ilona elvtársnö a b'ékcbi-
zoítság titkára ismertette a koreai 

békeharc egy nagyszerű csatájának, 

a koreai műszaknak a szervezéséről 

lemaradtak a békebizottságok Ba 

végeztek Is ezirányfcan munkát, azt 

nem mint békebizottság végezték, 

hanem eselleg mint üzemi népneve-

lők. bizalmiak. 

Meg kell tehát javítani a békebi. 

zottságok működésének az irányítá-

sát. Vizl elvtárs, az üzem békevé-

delmi bizottságának a 'titkára ugyan 

néhány nap óta beteg de helyettesé.' 

nek gondoskodni kelj a bizottságok 

munkájának vezetéséről. A dolgo-

zók készek harcolni a békéért mu-

tatják ezt spon'án lelkes tetteik, 

felajánlásaik, de ennek a harcnak a 

Párt útmutatása mellett szervezeti 

tormát kel/ adni. 

Ki kell küszöbölni 

az agitáriában 

megmutatkozó hiányosságokat i». 

Röpgyüléseket rendszeresen kc ' l 'ar. 

tapi, irányt kell venni az egyéni 

agitációra is. A békebizottság le-

gyen szervezett erő, melye! Ismer, 

nek és követnek a dolgozók s 

amely fel tudja őket sorakoztatni 

döntő akciókban való tevékeny rész* 

vételre, a Párt mindenkori útmutatá-

sa mellett. A békebizottságok foglal, 

kozzanak behatóbban a termelés a 

munkafegyelem a munkaverseny kérm 

déseivef s a békeharc érdekeinek 

megfelelően hassanak oda, hogy a 
dolgozók minél fegyelmezettebben, 

minél jobb munkát végezzenek. Őr-

ködjenek éberen és leplezzék le azo. 

ka*!, akik a dolgozók sorait mog 

akarják bontani, figyeljenek tc[ az 

esetleges ellenséges hangokra és pej. 
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eseményeket. Ugyancsak néhány Jengérezzék azokat k«. A békebizott. 

Á makarenkói nevelés 
módszereivel ismerkednek 

meg tanyai tanitóink 
Kéthetes bentlakásos elméleti, 

politikai és szakmai nevelésben 

részesül Vásárhelyen 60 cson-

grádmegyei tanyai tanitó. A 

tahfolyam augusztus 15-én kez-

dődik és szeptember 1-én ér vé-

get. A tanyai nevelők ez alatt az 

idő alatt megismerkednek a ma-

karenkói szocialista pedagógia 

elméletével és módszereivel, 

hogy az uj tanévben még jobb 

nevelő munkát tudjanak nevelt-

jeik körében kifejteni. 

hete 
megkísérelték a csoportos uj-

ságolvasás, a politikai tájékoztatás 
megszervezését, azonban ez abba-
maradt. A bizottság tagiai időnkint 
és. nem tervszerűen, hanem ötlet-
szerűen elbeszélgetnek egyes dol-
gozókkal az aktuális külpolitikai 
kérdésekről. Ezeken kívül semmi 
munkál nem végeznek, mint azt 
Hegy béli Mihály elvtárs, a béks-
bizottság elnöke is elmondotta. 

A stoppolóban azt hozták fel a 
hiányosságok indokolására. hogy 
nz utóbbi időben nagyon sok volt 
a munkájuk, sok volt a túlóra, s 
nem volt idejük egyéb feladatok 
megoldására, végrehajtására. 

Az. adminisztratív és értelmiségi 
dolgozók békevédelmi bizottsá-
gának munkájáról Zombori Rozá-
lia elvtársnö beszélt. 

— Csoportos újságolvasást és 
röpgyüléseket tartunk — mondotta. 
Ezenkívül megszerveztük még a 
közös mozilátogatást. a* MSzT-vel 
karöltve, együtt tekintjük meg 
időnkint a kiváló szovjet filmeket. 
Egyéni agitdciót ezidáig még nc.m 
folytattunk, bár most tervbevettük 
a családlátogatást is. 

Röviden ez a keresztmetszete a 

ságok fon'los feladata, hogy felszí* 

molják az egyes, kevésbbé öntuda-

tos dolgozóknál a passzivitás! és 

mozgósítsák ezeket is a békeharcra, 

a több, a jobb termelésre, amely erő. 

siti népgazdaságunkat, szilárdabb 

bástyává teszi országunkat a béketá. 

bor számára s ezen keresztül védi a 

békét. Táplálják a békebizottságok a 
dolgozók szivében a szeretetet a béke. 

harc nagy vezetője példaképünk és 

támaszunk a Szovjetunió iránt. önt. 

senek biztos, rendíthetetlen hitet a 
dolgozókba, hogy mindegyik öntu-

datosan, bizakodva harcoljon a bé-

kéért, érezze, hogy ez a harc diadal-

maskodik érezze, hogy a béke ügye 

legyőzhetetlen, mert őre a Szovjet-

unió, vezetője a haladó emberiség 

nagy vezére Sztálin elvtárs. Mélyit. 

sék el a békebizottságok jf a dolgo. 

zók szeretetét győzelmeink szerve-

zője, a Párt iránt, sorakoztassák tel 

még szorosabbra a dolgozókat a Párt 

mögé. 

Végül pedig minden híkebizott. 
ság azon igyekezzék, hogy dolgo. 
zóink izzó gyűlölete az imperialis. 
ták ellen fokozódjék, elszántak, tett. 
rekészek legyenek a harcban. 



CSÜTÖRTÖK. 1950 AUGUSZTUS 19. 3 

Tul a száz százalékon 
Jó naerveaő é» népnevelő munkával biztosítják Ssőregen 

a terménybegyiijtés további sikereit 

Még kilenc nap és elérkezik a Magyar Népköztársaság Alkotmá-

nyának egyévet fordulója. Hogy mit jelent a magyar dolgozóknak az 

Alkotmány, azt bizonyltja az a lelkes mozgalom is, amely a terménybe-

gyiijtésben indul/ meg $ amelyet Mindszent és Szegvár dolgozó paraszt, 

sága indított el pár héttel ezelőtt. A versenyfelhívás híre eljutott az or-

tzág legkisebb falujába t i és dolgozó parasztságunk szinte egyemberkénl 

mozdult meg, hogy ,• dejében eleget tegyen terménybeadási kötelezettsé-

gének a dolgozók államával szemben. Nem véletlen hogy nagyon sok 

dolgozó paraszt többszáz százalékkal túltel/esti /erménybeadási kötele-

zettségét. Ez nagyban köszönheti a falusi pártszervezetek ét tömcgszer-

vezetek jó felvilágosító munkájának is amellyel meggyőzték dolgozó 

parasztjainkat, hogy nemcsak nekik jelent anyagilag többletet, ha időben 

beadják gabonafeleslogelket, hanem ezzel biztosítani tudjuk országunk 

kenyérellátását is és nyugodtan nézhetnek az ország dolgozói a jövő 

esztendő elé. 

Ha megnézünk egy községet, akol 

már befejezték a terménybegyüjtést, 

megállapíthatjuk, hogy a begyűjtés 

nem ment csak úgy magától, széles-

körű felvilágosító, népnevelő munká-

ra volt szükség. 

Szőregen a Párt Irányításával az 

elmúlt vasárnap nagy szövetkezeti 

taggyűlést tartottak, amelyen több 

mint ötszáz szőregl dolgozó paraszt 

vett részt. Ezen a gyűlésen megvi-

tatták, miért szükséges a termény 

időbeni és gyors beadása. Ennek 

eredménye már a második napon 

megmutatkozot, mert amíg augusz-

tus 5-én a terménybeadást száz szá-

zalékig hajtotta végre Szőreg dol-

gozó parasztsága, 8-án már 

110 s z á z a l é k o s e r edmény t 

értek el. 

A begyűjtéssel kapcsolatos népne. 

velő és felvilágosító munka azonban 

e:zel még nem merült kl. Amikor a 
községben befejeződött a cséplés, a 

földművesszővetkezet vezetősége 

megállapította, hogy hány mázsa ga. 

bona termett összesen a község te-

rületén. Nem volt nehéz megállapí-

tani, hogy a fejadagon és vetőma-

gon kivül mennyi a gabonafelesleg 

A népnevelők kimentek azokhoz a 

dolgozó parasztokhoz, akik már el-

csépeletek, de beadási kötelezettsé-

güknek még nem tettek eleget, vagy 

nagyobbmennyiségü gabonafelesleg-

gel rendelkeztek. Elmondották, miért 

fontos, Hogy a gabonafeleslegekel 

az államnak beadják. Nemcsak az-

ért, mert augusztus 12-ig még 

négy forint p r é m i u m [ár 

mázsánként, hanem azért ia. mert a 

fejadagon és a vetőmagon kivül szűk. 

ségtclen, hogy sokat visszatartsanak, 

hiszen lehet kapni kenyeret és lisz-

tet is szabadon. 

A felvilágosító munkának rövide-

sen megmutatkozott az eredménye. 

A szöregi dolgozó parasztok megér-

tették a terménybeadás jelentőségét 

js többen már másnap kocsibafog-

lak és beadták gabonafeleslegüket a 

szövetkezetnek. Például Barát Fe-

renc hat ás félholdat kisparaszt be. 

adta az adógabonájit, azonkívül be. 

adta azt a Hat mázsát, amire szállí-

tási szerződést kötött és feleslegé-

ből még négy mázsa 80 kilót bevitt 

a raktárba. De megértették dolgozó 

parasztjaink azt is, milyen nagy je-

lentősége van annak, hogy takar-

mánygabona feleslegüket ls beadják. 

Gercsó József őt és félholdas kispa-

raszt összes árpatermése 4 mázsa 

10 kiló volt és tekintettel arra. hogy 

neki nincs olyan jószága, amivel fel 

tudná etetni, az 

egész termését 

i földművesszövttkezet rak-bevitte 

tárába. 

Még számos példával lehetne alá-

támasztani, hogy a dolgozó parasz-

tok megértették a terménybcgyüjtés 

jelentőségét. Tudják, mit válialtak 

és Igyekeznek is eleget tenni köte-

lességüknek, hogy az Alkotmány ün-

nepére ne száz százalékig, hanem 

legalább 115 százalékig teljesítsék a 

begyűjtést tervet. 

A népnevelő munka eredményes* 

ségét mutatja az ls, hogy fokozódik 

a gabonabegyűjtés üteme. Példáu! 

augusztus 8-án egy nap alatt tfbb, 

mint három vagon kenyérgabonát 

gyűjtöttek be a dolgozó parasztok a 

szöregi földmüvesszövetkezet raktá-

rába. 

Előadás a koreai nép hősi harcáról 
az uiszegedi Szabadtéri Színpadon 
A világ dolgozói ezekben a napokban élénk figyelemmel ki-

sérik a szabadságáért küzdő hős koreai nép harcát* Csongrád me-

gye dolgozói is jó l tud ják , hogy a hős koreai nép a mi ügyünkért 

is hnreol. Ugyanakkor, amikor a dolgozók éüénk érdeklődéssel kl-

sérik a koreai eseményeket, az üzemekben, a falvakban a koreai 

hétre tett mnnkafelajánlásaik teljesítésével és túlteljesítésével 

fejezik ki szolidaritásukat a bős koreai nép iránt . 

A szegedi dolgozók egyöntetű kívánságát élégiti k i az az 

előadás, amelyet vasárnap délelőtt Máté György elvtárs, a Sza-

bad Nép munkatársa tar t meg délelőtt 10 órakor az ujszegedi 

Szabadtéri Színpadon. Hogy az előadást szemléltetőbbé tegyék, 

térképet használnak az élöadás közben. A z előadásra minden 

szegedi dolgozót szívesen látnak. 

Katona Mihályné is meggyőződött arrő19 

hogy érdemesebb csoporttagnak lenni, 

mint egyénileg gazdálkodni 

A termelőszövetkezeti mozga-

lom i ránt érdeklődő dolgozó pa-

rasztság csoportosan lá togat ja a 

tsecs-ket, hogy megismerkedjék 

a tszcs-k munká j áva l , a jövede-

lemelosztással. E z t az érdeklő-

dést a termelőc&oportck ú gy elé-

gít ik ki, hogy értekezletet tarta-

nak a szövetkezés iránt érdeklő-

dő dolgozó parasztok részére. 

A vásárhelyi Marx tszcs-be 70 

dolgozó paraszt látogatott el, 

akik részére a csoport vezetősé-

ge ismertette a munka szervezé-

sét, a munkaegységgel való szá-

molást , megmuta t t ák a látoga-

tóknak a csoport gyönyörű állat-

á l lományát . Beszámolt a tszcs 

vezetősége arról a sok segítség-

ről, amelyet az á l lam nyú j t a 

termetöcsrportok részére. A lá-

togatók számta lan kérdést tettek 

fel : a jobb munkás többet kap-e 

a termelőcsoportban, m in t a 

rosszabb, hogyan kap ják meg a 

fejadagot a csoport tagjai.. . 

A 70 tagú látogatócsoportot 

az lepte meg igazán, amikor a 

csoport vezetősége bejelentetto. 

hogy 50.000 for intot osztanak 

szét előlegként a csoport tag ja i 

között. Katona Mihálynét — a 

látogatócsoport egyik t ag j á t — 

ez annyira érdekelte, hogy ki je 

lentette, hogy ő bizony el jön ak-

kor is, amikor a jövedelem egy-

részének szétosztása megtörté-

nik. A jelzett napon azután Ka-

tonáné is sa ját szemével győző-

dött meg arról, hogy bizony sok-

ka l érdemesebb csoporttagnak 

lenni, mint ewén i l eg eazdálkodni. 

Táviratok özönével tiltakoznak 

az olasz dolgozok a Scelba-pribékek 

legújabb merénylete ellen 

Özv. Bajusz Pálné büszkén várja haza a Szovjetunióból 
parasztküldött f iát: Bajusz Tamást 

FóldeáN Táncsics Mihály-utca 79. szám. Itt la-

kik özv. Bajusz Pálné, a parasztküU 

döttséggel a Szovjetunióban tartózkodó Bajusz Tamás 

elvtárs édesanyja. Nehezen lehetne nála boldogabb 

anyát találni ma Földeákon. 

— Nem jönnek azok még, hiszen annyi nézni-

való van ott, hogy nem elég arra három hét —* mon-

dogatja de azért beliil, anyai szive minden melegé-

vel várja a sok szépet látott fiúi. Várja úgy is, m/ni 

fiát, de várja úgy is. mint a magyar dolgozó paraszt, 

ság képviselőjét. 

Reggelenként lesi a postát, de az csak  n e m  a* n r  

hozni levelet. Két képeslap csupán az, ami eddig Ba-

jusz elvtárstól érkezett. Az egyik Moszkvából jött — 

a Vörös-teret ábrázolja amelyen nagy-nagy ünnepe, 

ken a moszkvai dolgozók milliót vonulnak el Sztálin 

elvtárs előtt. A képeslapon Bajusz elvtárs ezt irja: 

„Kedves Édesanyám, testvéreim! Kívánom, hogy 

ez a Pár sor írásom mindnyájukat a legjobb egész-

ségben találja. Tudatom, hogy én nagyon jól vagyok. 

Ma még Moszkvában vagyunk de már estére indu. 

lünk Micturinszkba. írok a termelőcsoportbelieknek 

is. Imi való van bőven, ezt a jegyzetfüzetbe /rom, 

hogy mindenről beszámolhassak otthon." 

_ . I Kiev felé utazlukban 
Egy m á o l k k é p e s l a p | V t n n y { c á r ó l k t l f e í 9 [ 

döti; „Javában tárt az aratás, cséplés. Boldogok a 

kolhozparasztok, amikor gabonájukat elsőkén/ szállít-

ják be a raktárakba ..." 

Esek a képeslapok jelzik az Őt részre osztott pa. 

Yasztküldö'tség egyik csoportjának útját. Kolhozok, 

szovhozok. gépállomások nemesítő telepek, községek, 

városok— mindmegannyi látnivaló, tanulnivaló, ami 

bevésődik a küldöttek agyába,' szivébe, hogy itthon 

minden dolgozónak elmondhassák; vidáman és boldo-

gan él a szovjet parasztság, amely a nagyüzemi ter-

melés útját választotta. 

Nemcsak Bajusz néni várja olyan nagyon haza a 

fiát, hanem várja a földeáki Dózsa termelőcsoport, 

várja az egész Földeák dolgozó parasztsága. 

a suttogó reakció igyekszik ezt 

a báldog kíváncsiságot megza-
A z el lensAg 

várni, 

— Azt mondják az itt lakó „papi-pártiak", — 

igy nevezi találóan Bajusz néni a klerikális reakció 

ügynökeit — azt terjesztik: „Hát as igaz, hogy szé-

pet él ját ir a fiú, de biztosan csak a jót mutatják 

meg neki." 

Erre én csak azt mondom — folytatja özv. Ba. 

juszhé —, hogy járják a kolhozokat, kolhozfalvakat 

mindent megnézhetnek. Nincs a szovjet parasztnak 

tttkolntvaló/a, hiszen akkor nem is hívták volna kül-

dötteinket se ki. Az a lelkesedés, amit én a fiam le-

veleiből kiérzek mindennél jobban elmondja, hogy ott 

már minden dolgozó paraszt élete vidám ,., De majd 

kérdezzék meg Tamást, ha hazajqn ... 

Erre aztán elodalognak az ilyen „kétkedők", 

mert nem jó szemmel néznek rájuk azok a dolgozó 

parasztok, akik még egyénileg gazdálkodva várják 

Bajusz Tamás beszámolóját, hogy aztán Ok is csatla-

kozzalak a most szervezendő két újabb termelöcso-

port hó* 

A z olasz dolgozóktól és az 

Olasz Kommunis ta P á r t vidéki 

szervezeteitől özönével érkeznek 

a t i l takozó táviratok a pár t ró-

mai székházához, amelyekben a 

dolgozók fe lháborodásuknak ad-

nak kifejezést az olasz rendőrség-

nek az Olasz Kommunis ta P á r t 

központi székházában végrehaj-

tott házkutatása miatt . Sok he-

lyen rövid munkabeszüntetések-

kel ti ltakoznak a Scelba-pribékek 

törvénytelen fellépése ellen. 

Az olasiz kormány háborús po-

lit ikája. felelőtlen kardcsörtetésé 

az orsnágban érezhető háborús 

hisztériát idézett elő, amelyből 

— mint mind ig — az üzérkedők 

igyekeztek hasznot húzná. Több 

olasz városban teljesen e l tűnt az 

étolaj és a cukor. Nagyarányú 

áremelkedés következett be, mely 

érthető elégedetlenséget keltett 

az amúgyis nehéz helyzetben lé-

vő olasz néptömegek körében. 

A z olasz kormány most saját 

háborús pol i t iká jának káros kö-

vetkezményeiről igyekszik elterel-

ni a f igyelmet a Kommun i s t a 

P á r t ellen indí tot t támadással , 

E z a provokációs kísérlet azon-

ban al igha fog sikerrel járn i , te-

kintettel az olasz dolgozó töme-

gek higgadt és öntudatos maga-

tar tására . 

Háromszorosára emelik a be'ga 
katonai költségvetést 

A III. Lipót visszatérése elleni 
sztrájkok és tüntetések óta elöször 
ült össze a belga képviselőház. A 
belga kormány elhatározta, hogy a 
háborús költségvetést ötmilliárd 
belga frankkal felemeli. Ezt az ösz. 
szeget 1951 vége előtt fogják elköl-
teni. A határozat 

a be'ga katonai kiadásokat 3 és 
félmilliárd belga frankról 8 és 
félmilliárd frankra, azaz csak-

nem háromszorosára emeli. 

Ez a határozat összefüggésben 
van a francia Pleven-kormánynak 
Franciaországban hozott intézkedé-
seivel, mivel 'Amerika az összes at-
lanti államoktól, fgy Belgiumtól is 
követelte a háborús előkészületek 
azonnali meggyorsítását. 

Duviseart miniszterelnök felkérte 
a képviselőket, szavazzák meg azt a 
törvényt, amely 

a királyi hajaimat részben Bau. 
douin harcegre ruházza. 

A Szegedi lextilnagykereskedelmi NV 
dolgozói versenyre hívják ki 

Csongrád megye összes kereskedelmi 
nemzeti vállalatait 

ml, a Szegedi Textllnagykerrske. 
delml NV dolgozói a mindszenti és 
a szegvári dolgozó parasztok példa-
mutató országos versenyfelhívását 
követre szocialista munkaversenyre 
hívjuk ki Csongrád megye összes 
nagykereskedelmi nemzeti vállala-
tait, hogy a szocializmus építésének 
kommunista módszereivel segítsük 
elő szocialista nagykereskedelmünk 
épitését. Mfg Mindszent és Szegvár 
dolgozó parasztjainak versenyfelhí-
vása egész dolgozó parasztságunk 
gyors termény-beszolgáltatását segíti 
elő, addig ml, a szocialista nemzeti 
vállalatok dolgozói n magunk mun-
kakörében arra törekszünk, hogy a 
dolgozó parasztság szükségleteit 
minden tekintetben a legjobban elé. 
gítsük kl. Ezért vállalatunk dolgo. 
zól a szerdai napon tartott üzemi 
értekezletünkön az alábbi verseny-
pontokat állították össze: 

1. Vállaljuk, hogy a helyi földmŰ-
vesszövet kezelek hozzánk beérkező 
rendelésell aznap, a vidéki vagy 
távolabb eső földmflvesszövctkczetck 
rendeléseit pedig 16 munkaórán be. 
IUI teljesítsük. 

2. Vállaljuk, hogy a helyi állnmi 
kiskereskedelmi szektorokat ugyan, 
esek a rendeléseik napján kiszól, 
gáljuk. 

3. Vállaljuk a dolgozó parasztság-
nak emelkedő életszínvonalunk kö-
vetkeztében jobb és finomabb Ipar. 
cikkekkel szemben fellépő igényei 
kielégítését. 

4 Vállaljuk a főldmflvesszővetlte. 
zetek összes dolgozóinak szakma) 
vonalon való támogatását s minden 
segítséget megadunk számukra. 

5. Saját vállalatunkná! bevezet, 
jök: „A perere pontos" mozgalmat^ 
amelyen belül a munkafegyelmet 
százszáznlékig megszilárdítjuk, min. 
den munkánkat percnyi pontosság-
gal végezzük el. Ezzel akarjuk le. 
hciővé tenni előbbi versenypontja, 
ink maradéktalan végrehajtását. 

6. Az adminisztratív dolgozók vál. 
tolják, hogy ezzel a versenymozga. 
lommal kupcsolatos adminisztrációs 
munkát túlórák felszámolása nélkül 
végzik el. 

Ez a megyei versenymozgalom „A 
jobb munkát a jó kenyérért" nevet 
viseli. A versenyben elért eredmé. 
nyeket az év végén n belkereske. 
delmi minisztérium értékeli ki. 

Ml, a Szegedi Texlllnagykereske. 
delmi NV dolgozói tudjuk, hogy a 
esongrádmeg.vel kereskedelmi nem. 
zeti vállalatoknál dolgozó elvtársa, 
ink és kartársaink versenyfelhívá-
sunkat elfogadják és magukévá le. 
szik a verseny célkitűzéseit, s min . 
den tekintetben szem előtt tartiák 
a verseny maradéktalan végrehajtá. 
sát. 

A Szegedi Texlllnagykercskcdelml 
NV. dolgozói nevében: 

Kun Ferenené párttitkár 
Szávin Mária vállalatvezető 
Molnár Mihály szb. tilkár 
Balogh Imre termelési felelős. 

Szombaton tartiák meg az építőipari 
sztahánovisták első országos konferenciáját 

Az építő-, fa. és épftőanyagipari 
dolgozók szakszervezetének elnök, 
sége közleményt adott ki, amelyben 
bejelenti, hogy szombaton, augusz. 
tus t2-én délután tartják meg az 
építőipari sztahánovisták első orszá-
gos konferenciáját, amelyen az épf. 
tőipar mintegy ezerszáz legjobb 
sztahánovistája vesz részt. A konfe-
rencia feladata, hogy felkészítse az 

építőipari sztahánovistákat az alap. 
béremelés és normarendezés megoL 
dására, még pedig úgy, hogy a nor-
marendezés végrehajtásával egvidő. 
ben biztosítsák az építőipari Szta. 
hánov. mozgalom továbbfejlesztését, 
az építőipar egész területére. A kon. 
ferencián résztvesznek az iparveze-
tés legjobb dolgozói is. 

Nyolcmil l ió 750 ezer forintot fordítanak 
ebben az évben Csongrád megyében kislakásépitésre 

Régi vágya teljesedett a ta-

nyavi lágban szétszórtan élő dol-

gozó parasztságnak. Kormány-

zatunk lehetővé tette, hogy má r 

1950-ben a tanyavi lágban szét-

szórtan élő lakosok részére a kis. 

lakásépítési akció keretében uj , 

egészéges családi házak épülhes-

senek. Ezekre az építkezésekre 

8.750.000 forintot használnak fel 

Csongrád megyében. Azokban a 

tanyaközpontokban, ahol az elő-

irt jelentkezési létszámot m á r 

biztosították, az építkezés és az 

ezzel kapcsolatos anyagszál l í tás 

megkezdődött. Igy 

megindult az építkezés For-

ráskuton, Várostanyán, Zsom. 

bőn, Csengelén, Lengyelká-

pölnán és a többi Sz®Red 

környékén ki je lö l t tanyaköz-

pontokban is. 

Ezekben a tanyaközpontokban 

olyan nagy iramu építkezések in-

dulnak meg. hogy már tbben az 

évben 25—30 család ju t kor-

mányza tunk támogatásával 

egészséges, minden igényeket ki-

elégítő lakóházhoz. A megye töb-

bi részeiben szervezendő tanya-

központokon a jelentkezők ösz-

szeiráaa fo lyamatban van 
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P Á R T É L E T 
Megindultak a sándorfalvi dolgozó parasztok 

a termelőcsoport felé — mert az üzemi pártszervezet 
megjavította afelvilágositá munkát 

Mezőgazdaságunk szocialis-
ta átalakításában a főirányt 
a termelőszövetkezeti mozga-
lom fejlesztése jelenti. Ennek 
a munkának irányítója, a 
felvilágosító agitációnak haj-
tóereje mindenütt a pártszer-
vezet. Tszcs, gépállomási, ál-
lami gazdasági és községi 
pártszervezet — egymás mellé 
rendelt pártszervezetek, de 
mindegyiknek kötelessége az 
(bben az irányban tett felvi-
lágosító munka. 

Sándorfalva azok közé a 
községek közé tartozik, me-
lyeknek dolgozó parasztjai 
őszintén, szívből tudnak örül-
ni és lelkesedni minden újért. 
Rákosi elvtárs ismeretes kecs-
keméti beszéde óta ennek a 
községnek a képe is megvál-
tozott. mert 60 család lépett 
a szövetkezés útjára, megala-
kítva a Rózsa Ferenc termelő-
csoportot. A kívülálló dolgo-
zók élénk figyelme között 
erősödött a szövetkezet és 
ezen az őszön már 

komoli kezdeményezések vannak 
egy ui csoport megalakítására. 

A tszcs pártszervezete ele-
ven erőt vitt a munkába. 
Ezen a nyáron a tszcs termés-
eredménye meghaladta az 
egyéni termelőkét. Rozsból 
12.25 mázsa, búzából 12 mázsa 
az átlag. 

Az eredmények ellenére 
vannak hibák a termelőcso-
port politikai munkájában. A 
termelőcsoport párttagsága a 
szorgos munkára való hivat-
kozással csupán egyszer vett 
reszt az agitációs munkában. 
IVem volt meg a kapcsolat a 
községi pártszervezetté] sem, 
íay a tszcs-pártszervezet nem 
segített a községi pártszerve-
zetnek a felvilágosító munká-
ban. A községi pártszervezet 
hetenként 12 któyyűlést far*, 
amelyen nagy érdeklődéssel 

vesznek részt a dolgozók. Egy-
egy kisgyűlésen 30—100 fő 
között váltakozik a létszám. 
Ez azt mutaja, hogy Sándor-
falva dolgozó parasztsága ér-
deklődik Pártunk politikája 
iránt. 

A helyes az lenne, ha a 
tszcs-pártszervezet ezekere a 
kisgyűlésekre tszcs-népnevelő-
ket osztana be, akik elmon-
danák azt, hogyan élnek a 
szövetkezetben, hogyan dol-
goznak és hogyan osztják el 
a jövedelmet? Pataki elvtárs-
nak. a tszcs elnökének szava 
nem juthatott el mindenhova, 
ezért ke]l széleskörű agitáció? 
végezni a népnevelőknek a 
dolgozó parasztok között. 

Ennek hiányában a Rózsa 
Ferenc tszcs lemaradt a cso 
port őszi fejlesztésében. Az a 
nyolc dolgozó paraszt —Csi-
kós Józseffel az élen —, akik-
felvételüket kérték, nem azért 
csatlakoztak hozzájuk, mert a 
tszcs pártszervezete minden 
tekinteben meggyőzte őket, 
hanem saját szemükkel 

.átták a csoport gazdasági eredményeit. 

Ez azt mutatja, hogy ha a 
népnevelők tevékenyen részt-
vettek volna a népnevelő 
munkában, már mégegyszer 
ennyien lennének az „ú j be-
lépők csoportja" tagjai. A 
tszcs-pártszervezet hiányos 
népnevelömunkáját bizonyít-
ja az is, hogy az „előkészítő 
bizottságnak", amely az ú j 
csoport megalakulását szer-
vezi. edd'g mindössze 6 tagja 
van. 

Az utóbbi időben már észre-
vette az iizemi pártszervezet, 
hogy hibát követett el és ezt 
a hibát ki is akarják javítani. 
A napokban meghívták a be-
lépni szándékozókat a cso-
portértekezletre, ahol megis-
mertették velük a jövedelem-

A népnevelők soronkövetkező feladatai 

elosztást, a munkaegység ki-
számításának módját. Meg-
hívták ezentúl az „ú j belépők 
csoportját" és az „előkészí'ő 
bizottság" tagjait és hosszasan 
elbeszélgettek velük. Pataki 
elvtárs számszerűen is bebi 
zonyította. hogy míg az egyé-
nileg gazdálkodó 4—5 holdas 
kisparasztok egészévi kész-
pénzjövedelme nem haladja 
meg az 1500—2000 forntot, ad-
dig a csoporttagoknak köny 
regen lehet 4000 forint a jöve-
delmük, a fejadagon és egyéb 
természetbeni juttatáson kívül 

Az ilyen alapos tájékozta 
tásnak az lett aztán az ered-
ménye. hogy a legutóbbi kis-
gyűlésen már mint népneve-
lők vettek részt Lajkó József, 
Dékány Mátyás, Tóth Mi-
hány. Kovács Mihály és Tar 
tóczki István dolgozó parasz-
tok is. akik u j csoportot akar-
nak alakítani. De a községi 
pártszervezet kommunistái ls 
eszükbe vésték Rákosi elvtárs 
szavait, hogy 

legiobli meggyőzés a példaadás 
és például Martonosi István 
elvtárs is bejelentette, hog^-
résztvesz az „előkészítő bizott-
ság" munkájában és belép az 
ú j csoportba. 

Az eredmények mindennél 
jobban bizonyítják, hogy ez 
az utóbbi út a helyes és ezt 
kell követni úgy a tszcs, mint 
a községi pártszervezetnek, 
sőt a munkából teljes erővel 
ki kell venni részét a gépállo-
más nártszervezetének is. Aho-
vá eljut Pártunk termelőcso-
portokba hívó szava, ahová 
eljut a termelőesoport szép 
eredménye — az nem marai 
hatástalan. Mind tóbb és több 
dolgozó paraszt ismeri fel 
saját tapasztalatán, hogy a 
termelőcsoportban sokkal ér-
demesebb gazdálkodni, mint 
egyénileg. 

Leplezzük le az ellenség áruhalmozó, 
rémhirterjeszfő ügynökeit 

Népi demokráciánk ellenségei, az 
imperialisták ügynökei nem egyszer 
megkísérelték már, hogy támadást 
intézzenek a dolgozó nép ellen. 
Módszereikben egyáltalán nem válo-
gatósak, minden eszközt felhasznál, 
nak arra, hogy veszélyeztessék a 
dolgozók békés épilömunkájál és 
zavartalan életét. Amint fokozód-
nak eredményeink, úgy fokozódik 
az ellenség dühödt támadása is, a 
termelés, az ellenséges agitáció és 
a dolgozó nép életszínvonala terü-
letén. 

Mindenki jól emlékszik még ar. 
ra, hogy az elmúlt év őszén az el-
lenséges agitáció és mesterkedések 
következtében valóságos 

rdaárldii lám 

keletkezett nemcsak Szegeden, ha_ 
nem általában az ország minden ré-
szében. Ez év áprilisában megin. 
dult a cukor, a paprika, a hús, a 
vaj mértéktelen, gyors felvásárlása. 
Láthattuk az üzletek előtt sorban-
állókat, akiket félrevezetett az el-
lenséges agitáció s akik között saj-
nos, nem egy becsületes, megtévesz. 
tett dolgozót is láthattunk. 

Most az ellenség újból ilyen al-
jas eszközökkel próbálkozik, a köz-
ellátás területén igyekszik zavart 
kelteni, hogy ezzel akadályozza meg 
a békés építő munka sikereit. A 
dolgozó nép állama azonban nem 
tűri, hogy az ellenség félrevezesse a 
hiszékenyeket. Az ellenőrző szervek 
leleplezik azokat, akik 

a készletek halmozására!, 

rémhírterjesztéssel igyekeznek táma-
dást intézni népi demokráciánk el. 
len s igyekeznek zavart kelteni a 
szegedi dolgozók körében is. Igy 
bukkantak rá a Vida Józsefekre, a 
Tóth Józsefekre, akiktől 279 kilo-
gram cukrot koboztak el. 

Vida József saeged-tarjáni la-
kos a kisleányával járatta sorba 
a Népboltokat, Tóth József Pe-
tőfi-telepi lakos pedig maga lá-
tott neki a cukorhalmozáshoz. Az 
ő lakásáról vitték el a közel há-
rom mázsa cukrot. A rejtett 

készletek felkutatása ezzel meg-
indult és a megfigyelések alapján 
mindenütt megjelennek az ellen-
őrző közegek, ahol bűnös halmo-
zás történt. Az árut elkobozzák 
és az áruhalmozókra a legszigo-
rúbb büntetés vár. 

A Kiskereskedelmi Nemzeti 
Vállalat leleplező adatai is 
arra mutatnak, hogy a magánke-
reskedelem kezdte el a közszük-
ségleti cikkek, különösen a cu-
kor bűnös felvásárlását, mert 
már áprilisban a készletek 

80 százalékát Igényelték 

és a mennyiség a pult alá tűnt el. 

Szegeden az idén, az elmúlt 
esztendő négy hónapjának meg-
felelő mennyiségű cukrot vásá-
roltak össze és rejtettek el részben 

a kereskedők, részben pedig a 
félrevezetettek. Közel száz vagon 
cukor tünt el a fekete csa-

tornákon át 

Hasonló a helyzet a burgonyá-
nál, a húsnál és a vajnál is. Teg-
nap 140 métermázsa nyírségi és 
legalább ugyanannyi szegedi bur-
gonyát mértek ki. Az utánpótlás 
zavartalanul folvik, de a gabona-
szállítás folytán egy-kétnapos 
fennakadások gyakran beállanak, 
azonban így is a tavalyi kereslet 
háromszorosának megfelelő 
menntaség kerül pacra. 

Szombaton a 35-ös számú hús-
árudában annvi hús volt, hogy 
nemcsak a hűtőszekrények, ha-
nem maga 

a kússzék Is zsúfolásig megtelt. 

Mindenki annyit vehetett meg, 
amennyit akart és csodálatoskép-
pen mégis sorbaálltak és jelene-
teket rendeztek mindazok, akiket 
sikerült az ellenségnek megté-
veszteni. 

A Népbolt központjában olyan 
árukészletek állanak rendelkezésre, 
hogy észszerű vásárlások esetén a 
szükséglel háromszorsát is fedezni 
tudják, annak ellenére, hogy ilyen 
rohamot Intéznének az árudák kész. 
letei ellen. 

A Tejértnél a tavalyi nyárhoz 
képest száz százalékkal emelték a 
vajtermelést és csak az ellenséges 
érzü'etű. valamint a félrevezetett 
vásárlók harácsolásszerű vásárlása 
folytán adódik átmeneti hiány. 
Az ellenség nem válogat, 

mindent Bsszerásárol, 

amivel gondolja, hogy ártani tud 
és esetleg fekete áron adhatja el. 
Igy indult meg legújabban a só 
hihetetlen mennyiségű felvásárlása, 
de sóból 1200 vagon van a raktá-
rakban. 

A paprikát Is igen nagy mérték-
ben vásárolják fel, sőt hamisítják 
is. Egyesek már hetek óta futkos-
nak úgynevezett török-vórös festék 
és cirokmag után. A kettő összeör-
lésébö! állítják elö a hamisított fű-
szerpaprikát. s így a közegészséget 
is veszélyeztetik-

Népi demokráciánk nem nézi 
tétlenül az ellenség romboló 
munkáját. Nem engedi meg, 
hogy az ellenség zavartalanul 
folytassa aknamunkáját. Az áru-
halmozók. az ellenség ügynökei 

elnyerik méltó b CnleiéttleV 

A szegedi dolgozók feladata, 
hogy éberen kisérjék figyelem-
mel az ellenség munkáját, lep-
lezzék le támadásaikat s ne 
hagyják magukat félrevezetni 
azoktól, akik az imperialisták 
szolgálatában, minden eszközt 
felhasználva igyekeznek megaka-
dályozni építő munkánk egyre 

1 fokozódó sikereit. 

AAegyénkben a mezőgazdaság te-

rületén minden erőt a ter-

ménybegyüjtés fokozására kell for-

dítani. Annak ellenére, hogy 26 köz. 

ségünk eleget telt begyűjtési kötele-

zettségének, a megyei átlagban ko-

moly lemaradás mutatkozik. Az 

eredmény mindössze 54 százalék és 

az országos táblázaton messze as 

első megyék mögött kullogunk. Hogy 

ennyire le vagyunk maradvas ez 

szégyen Csongrád megyére nézve. 

Kötelez bennünket a két megyei köz. 

ségnek, Mindszentnek és Szegvárnak 

országos versenykihívása; a lemara-

dást feltétlenül és idejében be kel] 

hoznunk. Egyes községek és városok 

rossz százalékaránya nagyban hát 

rálta'tja a verseny további lendüle-

tét. Magyarcsanád 37, Cserebökény 

35. Szeged 39, Szentes 12 és Vá-

sárhely mindössze 37 százalékban 

tett eleget begyűjtési kötelezettsé-

gének. 

£ zeken a helyeken a lemaradás 

abból adódik, hogy a pártbi-

zottságok illetve az alapszervezetek 

elhanyagolták a széleskörű felvilá-

gosító munkát. Ha az itteni pártszer. 

vezeteink jól megszervezték volna a 

népnevelőcsoportok működését cs 

munkájukat rendszeresen ellenőriz, 

ték volna, akkor, mint a begyüj'ést 

befejező községek példája bizonyít-

ja, a lemaradás nem következett 

volna be. Nem felelnek meg a való-

ságnak azok a kifogások, amelyeket 

egyrészt a pártszervezeteink, más-

részt a különböző közületek felhoz-

nak, hogy az éghajlat miatt gyenge 

a termés és azért nem tudják telje-

síteni a begyűjtést. Annak, hogy ez 

a valótlanság elterjedhetett, szintén 

a pártbizottságok az okai, mert nem 

fektettek kellő súlyt a népnevelő 

elvtársak alapos kiképzésére és fgy 

sokszor maguk is követték agitáció-

l'ukban ezt a minden alapot nélkü-

löző demagógiát. 

y f a l u s i népnevelő elvtársak az 

elkövetkező napokban n-

dent kövessenek el annak érdeké-

ben, hogy megyénk dolgozói most 

már ne augusztus 20-ra, hanem 

augusztus 12-re fejezzék be a gobo-

nabegyüjfést. Élesen hangsúlyozzák 

ki, hogy az előirányzott mennyisé-

get mindenütt teljesíteni lehet, mert 

átlagos termésünk a megyében 9-10 

mázsa volt. Lemaradás van a takar-

mánygabona, a zab, az árpa begyűj-

tésénél. Népnevelőink ebben kérdés, 

ben keressék meg az ellenség kezét 

és névszerint leplezzék le a spekulá-

ciót, a kulákokat és a kereskedőket, 

akik a begyüjtöraklárak helyett az 

üzérkedés útjára akarják vinnj a 

fenti gabonaféléket. 

A népnevelőink itt-oit gyenge fel. 

világosító munkájában komoly fele. 

lősség terheli a megyei pártsajtót, 

mert nem adott megfelelő tájékozta-

tót az elvtársaknak. A népnevelő 

elvíársak számára írt cikkekben — 

ha meg is állapította a meglévő 

helyzetet —. nem szabta meg a to-

vábbi feladatokat, nem buzdított, 

nem mozgósított az aktívabb mun-

kára Olyan cikkeket frt a lap, ame-

lyekből sok esetben hiányoztak a 

konkrét szempontok és a népnevelő 

elvtársak ezeket nem tud'iák felhasz-

nálni agitációjuk során. A termény-

betakarttás egész ideje alatt elköve-

tett hibákat csak úgy tudjuk kijaví-

tani, ha a népnevelő elvtársak se-

gítenek a munkánkban írjanak az 

újságban olyan cikkeket amelyek 

tartalmazzák a községük begyűjtés-

ben éjért eredményét és a saját agi-

tációs módszereiket meggyőző ér-

veiket. Ilyen Írásokon keresztül az 

elért eredményekről tudomást sze-

reznek a lemaradt községek is és ne. 

mes vetélkedés fog megindulni a me-

gye dolgozó parasztjai között. 

yj^ gyors begyűjtés szempontjá-

ból nagy jelentősége van an-

nak, ha a népnevelő elvtársak ver-

senytáblákon, villámokon és faliúj-

ságokon keresztül népszerűsítik azo. 

kat a dolgozó parasztokat, akik a 

legtöbbet gyűjtőitek a dolgozó rép 

államának. Követni kell a kiszomho. 

riak példáját, ahol az ilyen becsüle-

tes dolgozóknak — köztük Balázs 

János 5 holdas kisparasztnak, aki 

szállítási szerződésre 32.28 mázsát 

adott be — a fényképeiket is elhe-

lyezik a faliújságon. Ezeknek a fa-

liújságoknak és versenytábláknak 

mindenütt legyen egy felelőse, aki 

gondoskodik arról, hogy mindig a 

legfrisebb eredmények legyenek fel-

tüntetve. Nagylak község példájára 

— ahol a begyűjtést teljesítő kis. 

és középparasztokaí, fgy Miklovicz 

Pétert la, virágcsokorral köszöntöt-

ték fel az úttörők és a fiatalok 

Klépnevelő elvtársaink mindenütt 

hangsúlyozzák ki, hogy a C. 

jegyre beadott búza után ugyanúgy 

megkapják a dolgozó parasztok a 

megszabott mennyiségű szabad őr-

lést, minf a mult évben. Például egy 

5 holdas kisparaszt ha eleget tett 

beadási kötelezettségének, minden 

mázsa C-jegyre beadótf búza után 

egy mázsáf megőrölhet a fejadagon 

felül. Külön fel kell keresni azokat 

a dolgozó parasztokat, akik még 

nem vitték be gabonájukat és ma. 

gyarázzák meg, hogy ha augusztus 

12-ig beszállítja búzája/ megkapja a 

4 forintos prémiumot. Mutassák be 

népnevelőink ezeknek a dolgozó pa-

rasztoknak, hogy tíz mázsa beszál-

lított gabona utón járó 40 forint ju-

talomból mennyi mindent lehet ven-

ni. Akár egy jó férfiinget, vagy 

gyermekcipőt, gyermekruhát, stb. 

p i orrios, hogy népnevelőink ne 

egyedül végezzék a felvilá-

gosító munkát, hanem közösen az 

összes tömegszervezetek és a béke. 

védelmi bizottságok aktíváival. A 

begyűjtés kérdését minden esetben 

kapcsolják össze a hós koreai nép 

szabadságharcával, értessék meg a 

dolgozó parasztokkal, hogy a koreai 

gyermekek és asszonyok szenvedé-

seit rövidítjük meg azzal, ha a gyors 

beadással erősítjük hazánkat és a 

nagy Sztálin-vezette béketábort. 

f ^ z üzemekben dolgozó népnevelő 

elvtársak feladata, hogy tuda. 

tosítsák a koreai hét jelentőségét. 

Bizonyítsák be a dolgozók előtt — 

elsősorban a saját példamutatósukon 

keresztül —, hogy az új normát túl 

lehet teljesíteni. Nem megfeszített 

munka kell hozzá, hanem újítás, 

észszerüsítés és kézügyesség. Fej. 

lesszék eleven tudattá munkatársa-

ikban, hogy a koreai nép hősies har-

cát támogatják azzal. ha csökkentik 

a selejtet és az önköltséget, „ ter-

melési eredményt pclig a lehető 

magasabbra emelik. A meggyőzésnél 

jé] fel tudják használni a Szabad 

Nép 9.-i számában, a Párt és párt-

építés rovatban megjelent üzemi 

cikket, amely világosan rámutat ar-

ra, hogy a jó népnevelőmunkának 

milyen nagy eredménye lehet a tcr. 

melés emelésének és a koreai hét 

sikerének szempontjából. Érveljenek 

az elvtársak azza], hogy a Szegedi 

Jutófonó szövődéjében, az új norma 

alapján, a koreai hét második nap-

ján 136 százalék volt az üzemi át-

lag. A dolgozók hatalmas lelkese-

déssel végzik munkájukat, szépen 

kezd kialakulni a verseny. Bihart 

Istvánné 132, Mátá Károlyné 137 

százalékra teljesítette az új normá-

ját. Vagy példának lehet felhozni a 

S:egedi Cipőgyárat, ahol Botos Ist-

ván szabász az új norma szerint 198 

a kikészitőben Varga Katalin 166 

százalékot ért el. 

Az alapbéremelés és normarende. 

sés helyes ismertetése ne kampány, 

hanem állandó, SZÍVÓS, kitartó mun-

ka legyen. Ennek érdekében az üze-

mekben fel kel] használni foko-ntt 

mértékben a hangos híradót, villá-

mokat, röplapokat, stb. Az edd'gi 

gyakorlat mindenütt bizonyítja, 

hogy a jó népnevelőmunka meghoz-

za gyümölcsét. 

BELVÁROSI MOZI 
TELEFON: 40-25 

Vasárnapi" : 

Jégmezők lovagja 
K O R Z O M O Z < 

TELEFON: 33-44 
Augusztus II-tp, ocntekii: 

BÍC1KL1TOLVAJOK 

Széchenyi F A K L Y fi filmszínház 

TELEFON: 34 77 ===== 

N y á r i <syün<*t 
Előadások kezdete a Uelva- . 

rosi Mozihan: hétköznap fél * 
és fél 9 órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél « 
órakor. 

Előadások kezdete a Korzó ' 
Mozihan: hétköznap 0 és N 
órakor, vasárnap és ünnepnap | 
4, 0 és 8 órakor. 

Pénztárnyitás délelőtt 11—12 I 
ig. délután egy órával az elő ' 
adás kezdete elölt 



CSÜTÖRTÖK, 1950 AUGUSZTUS W, 

Ml TÖRTÉNI ÉS Hl TÖRTÉNIK? 

Időjárásjelentés. Mérsékelt szél, 
kevés felhőzet, az északnyugati me-
gyékben egy-két helyen kisebb eső 
lehet, A hőmérséklet kissé emelke. 
dik. 

Vízállásjelentés. A Tisza Vásáros-
namény és Csongrád között árad, 
máshol apad. Záhonyig alacsony, 
lejjebb igen alacsony vlzállású. Vi. 
zénck hőmérséklete Szegednél 20.5 
fok. Vízállások: Szolnok —224 cm 
(V/t), Csongrád —342 (1), Szeged 
—230 (1). 

r> NAP IREND 

m o z i 

Belvárosi (fél 7, fél 9) Jégmezők 

Jovagja. 

i Korzó (6, 8) Biclklltolvajok. 

' Fáklya: Nyári szünet. 

Szombaton este 8 órakor „Világ-

hírű operák-operettek" címmel hang. 

verseny az ujszegedi szabadtéri 

{színpadon. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a 

Fáklya Moziban filmankét: „Ki lesz 

a párom" című énekes, táncos, ze-

pés vígjátékról. 
• 

Az Egyelem/ könyvtár olvasótér-

pici augusz'us hó folyamán általá-

nos takarítás, rendezés és tatarozás 

miatt zárva. Könyvkölcsönzés ked 

(len és péntekeD 8-tól 1 óráig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva dél-

előtt 9-től délután 2-ig. 

A Muzeum nyitva vasárnap és Ün-

nepnapokon 9 órától 13 óráig, hét-

köznapokon 9 órától 14 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

gál-tér 9. Telefon- 35—63 

Barcsay István: Sztálin-körút 32. 

Bulcsu Barna: Kálvária-tér 7. 

Dr. Löbl őrök. Kenéz E.: Klebels-

berg-tér 4. 

Selmeczy Béla; Somogyi-telep IX. 

486. 

* 

Nagyszabásn 

hangversenyt 
rendfz a „Muzsika NV" Szege-

den és Hódmezővásárhelyen. „Vi-

lághírű operák és operettek" rím-

mel az Állami Operaház szólis-

tái a Carmen, Bohémélet, Rigo-

Jetto, Traviafa, Szabad szél, Vig 

özvegy cimü darabokból mutat-

nak be részleteket szombaton 

este az ujszegedi Szabadtéri 

Sz'npadon, vasárnap pedig Hód-

mezővásárhelyen a Vörös Csillag 

nagytermébrn. 

miDA 

* Párthirek 
Felhívjuk a titkár elvtársak fi-

gyelmét, hogy a vasárnapi elő-
adás meghívóit csütörtök 11 órá-
tól kezdve az Agit.-Prop. Osztá-
lyon átvehetik. A titkár elvtársak 
személyesen vegyék át a meghí-
vókat. 

A hathetes esti iskola szeminá-
riumát az iparostanuló iskolában 
tartjak szombaton délután 4 
órakor. Pontos megjelenést ké-
rünk. 

Felhívjuk a háromhónapos 
színvonalon tanuló esti iskolák 
bizalmiait. hogv fontos ügyben 
pénteken, délután 6 órakor aiz 
Agit.-Prop Osztályon jelenjenek 
tneg, 

Agit.-Prop. Osztály 

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

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

MNDSZ-HIREK 
Szendrei Júlia, Belváros II. és Ró. 

kusl csoport csütörtökön délután 6 

órakor nőnapot tart. 

Ujszegedi és Petőfi II. csoport 

csütörtökön 7 órakor nőnapot tart. 

Ujszegedi csoporthoz központi elő-

adó megy. 

Csütörtökön délután fé] 7 órakor 

a Kossuth Zsuzsa és a Móraváros 

csoport nőnapot tart. Móraváros cso. 

port orvosi előadással. 

Csütörtökön 6 órakor olvasókört, 

7 órakor pedig nőnapot tart a Fel-

sővárosi csoport. 

Csütörtökön fél 7 órakor vezető-

ségi ülést, fél 8 órakor pedig nő-

napot tart a Fodor-telepi csoport. 

Csütörtökön délután 4 órakor a 

központban az üzemi, kerületi szer-

vezőknek és a kultúrvezetőknek ér-

tekezlet. 

x FELHÍVJUK a dolgozók figyel-

mét, hogy a 13.-Í budapesti külön-

vonatra 11-én délután 2 óráig lehet 

jelentkezni az IBUSz-nál, Klauzál-

tér 2. Menetdíj: 28.70 oda és visz-

sza. 

Kimondhatatlanul örülök, hogy tovább 
tanulhatok 

A „koreai hét" végére 200 százalékra 
emelem teljesítményemet 

Az Egyetem DISz-szervezete, át-

érezve a munkás- és parasztfiatalok 

továbbtanulásának jelentőségét, brl. 

gádokat szervezett, amelyek meglá-

togatják azokat a nm»t érettségizett 

fiatalokat, akik még eddig nem je-

lentkeztek továbbtanulásra. A bri-

gádtagok felvilágosító munkájukkal 

meggyőzik a fiatalokat a továbbta-

nulás fontosságáról. Igy jutott el az 

egyik csoport Kecskemétre, Fehér 

Gizellához ls, aki a látogatás után 

a kővetkező levelet Irta; 

Kedves Tagtársak! 

Levéllel kereslek fel benneteket 

Kecskemétről. Váratlan és felejthe-

tetlen örömet szerestetek látogatás, 

tokkal nemcsak nekem. de édes-

apámnak is. Kimondhatatlanul örü-

lök annak hogy én is, mint szegény 

diáklány, továbbtanulhatok az egye-

temen. Régi vágyam, hogy egyetem-

re járhassak, de a Ti megérkezésie-

kig azt hittem ez csak hiú ábránd. 

Most beteljesült s erre tömören csak 

azf tudom mondani, hogy ezj is a 

Magyar Dolgosok Pártjának köszön-

hetem. Igaz még nem vagyok párt-

tag, de már nagyon sokszor éreztem 

magamon is a Párt gondoskodását. 

Nagyon sseretnék tagja lenni a 

Pártnak, remélem jó tanulásommal 

kiérdemlőm ezt is. 

Elhatároztam, hogy magyar-törté-

nelem szakra megyek. Ezt a tantár-

gyat szerettem meg legjobban. Még 

annyit_ beszéltem osztálytársaimmal, 

óh is jönnek továbbtanulni 

Üdvözletünket küldjük a viszont-

látásig; Fehér Gizella-

HIRDETMÉNY 1 

Az 1950- évi mezőgazdasági mun-
kálatok elvégzéséről szóló 16.088/ 
1950./V1II, 6. É. M- száonú rendelet 
alapján köz-hírré teszem, hogy a 
mezőgazdasági ingatlan művelője 
tartozik az 1950- év őszén a köz-
ségenkint és városonkint megálla-
pított vetésterv alapján meghatá-
rozott területet őszi búzával, rozs-
zsnl és őszi árpával bevetni. A ve-
tést vetőgéppel kell elvégezni. 

Az ösziárpa vetését az állami 
gazdaságok szeptember hó 15. nap-
jáig, — termelőszövetkezeti cso-
portok szeptember hó 20. napiáig. 
— az egyénileg gazdálkodók pedig 
szeptember hó 30-ig. 

A rozs vetését az állami gazda-
ságok október hó 1. napjáig, — 
termelőszövetkezeti csoportok ok-
tóber hó lfr napjáig, — egyénileg 
gazdálkodók pedig október hó 15. 
napjáig. 

Az őszi búza vetését az állami 
gazdaságok október hó 20. napjáig, 
— termelőszövetkezeti csoportok s 
nz egyénileg gazdálkodók pedig 
október hó 31. napjáig a megállapí-
tott ütemterv szerint végezzék el.. 

Vetésre kat. holdanként búzából 
legalább 100 kg- tisztított és csá-
vázott, rozsból és őszi árpából pa-
dig legalább 90 kg. tisztított ve-
tőmagot kell felhasználni. 

A tavasszal vetés alá kerülő 
szántóterületen az őszi mélyszán-
tást az állami gazdaságok decem-
ber hó 10, napjáig, a termelőszö-
vetkezeti csoportok és egyéni gaz-
dálkodók pedig december bó 15. 
napjáig a megyénkint megállapított 
ütemterv szerint kötelesek elvé-
gezni. 

Az őszi mélyszántást 20—25 cm. 
mélyen, az állami gazdaságokban 
feltétlenül traktorral, termelőszö-
vetkezeti csoportokban és egyéni-
leg gazdálkodók pedig elsősorban 
traktorral. 

Nom terjed ki a mélyszántási kő-
telezettség a mentesített futóho-
mok, szikes és ártéri területekre. 

Minden kettes ló- vagy ökörfo. 
gáttal legalább 20 kat, hold szán-

(Tudósítónktól.) Sánta Józsefné 

elvtársnő, a szegedi Falemez-

gyár élüzem kétszeres ifjú él-

munkásnője már uj normával 

dolgozik. Elragadtatással beszél 

az u j normáról: 

— Amikor meghallottam, hogy 

rendezik normánkat, örömmel 

vettem tudomásul, mert megér-

tettem, hogy a régi normák már 

gátolják népgazdaságunk fejlő-

dését. A koreai hétre felajánlot-

tam, hogy u j normámat 200 

százalékra teljesítem. Mint jó 

kommunista, iparkodtam, hogy 

ezt is túlteljesítsem s már 

az első napon sikerült 208 szá-

zalékot elérnem. Ezzel tudom 

leginkább bebizonyítani, hogy én 

is a béke hive vagyok. Ez a 

válaszom az imperialisták aljas 

támadására, amelyet a szabad-

ságszerető koreai nép ellen • in-

téztek. Kimagasló teljesítménye-

met a munka jó megszervezésé-

vel és kisebb észszerüsltések 

bevezetésével értem el. Többek 

között rájöttem arra, hogy ha 

az összeillesztett lemezlapokat az 

érintkezésnél végigragasztom, 

számos kézmozdulatot takarítok 

meg, nem kell a papírszalagot 

folyton nedvezni és tépni, hanem 

egyetlen kézhuzással elvégzek 

olyan munkafolyamatot, amelyet 

azelőtt öt-hat mozdulattal vé-

geztem el." 

Dura József az u j normákkal 

és a koreai műszakkal kapcso-

latban a következőket mondja: 

— Felháborodással értesültünk 

annakidején az amerikai impe-

rialisták koreai orvtámadásáról. 

Ereztem, hogy nekem is, mint 

minden magyar dolgozónak, kö-

telességem a béke frontját erő-

síteni. Ezért fogadtam örömmel 

az u j normák bevezetését. Tu-

dom, ezzel népünk állama erősö-

dik s ezen keresztül pedig az 

egész béketábor. Éppen ezért én 

is különös örömmel tettem meg 

felajánlásomat a koreai műszak-

ra. A vállalt 140 százalékot már 

az első napon 153 százalékra tel-

jesítettem, de ezzel az ered-

ménnyel nem elégszem meg. ígé-

rem, hogy teljesítményem a ko-

reai hét végére 200 százalékra 

fokozom. Ez a vállalkozásom 

bármilyen nagynak is tűnik, 

mégsem lesz nehéz, csak egy kis 

ötletességet kell belevinni a 

munkába és máris megy minden. 

Jól megszervezem az anyag elő-

készítést, egyszerűsítem a mun-

kafolyamatokat. Ezt már eddig 

is megtettem s ennek köszönhe-

tem, hogy vállalásomat lényege-

sen túlteljesítettem. 

Tóth Hugó 

Falemezgyár 

tóföldi művelésre kerülő terü'-etet 
kell felszántani. Akinek csak egy 
igavonó állata van, az előbb meg-
jelölt területnek felét köteles fel-
szántani, kinek ilyen számítás mel-
lett igaerő feleslege mutatkozik, 
igavonó állatával — térítés ellené-
ben — nyújtson segítséget olyan 
gazdálkodó mezőgazdasági ingatla. 
r.ának felszántásához, akinek nincs 
elegendő igaereje. 

A városi tanács végrehajtó bi-
zottsága kivételesen, az őszi me-
zőgazdasági munkák elvégzése ér-
dekében arra kötelezheti a trak-
tor. igavonó áLat, szántásra, ve-
tésre szolgáló gép, illetőleg felsze-
relési tárgy birtokosát, hogy dol. 
gozó paraszt mezőgazdasági in-
gatlanán szántási, illetőleg vetési 
munkát végezzen. 

Aki a fenti rendelkezésnek nem 
tesz eleget, azt kijátsza, vagy má-
sokat arra biztat, kihágást Követ 
el és a rendelet szerinti büntetésben 
részesíthető. 

Szeged. 1950. augusztus 9-én. 

Polgármester. 

Vasárnap SzSzMTE—Budapesti 
MÉMOSz mérkőzés Újszegeden 

A közelgő NB l-es idényre az 
SzSzMTE erősen készülődik. Va-
sárnap délután fél 5..órai kezdet-
tel az ú.iszegedi SzSzMTE-pályán 
az SzSzMTE—Bp. MÉMOSz lab-
darugó mérkőzés kerül lejátszás-
ra. 

H IRDETMÉNY 

Közhírré teszem, hogy a baktói 
lőtéren augusztus 10, 11, 12, 13 
és 14-én 7 órától 16 óráig éles 
lőgyakorlat lesz. 

Fenti időpontban a lőtér te-
rületén tartózkodni, vagy oda 
belépni szigorúan tilos. 

Felhívom a biztonsági őrök 
által lezárt területen lakó szemé-
lyeket, hogy a rendészeti ható-
ságok közegei utasításainak meg-
felelően a lőgyakorlat idejére la-
kóhelyüket hagyják el. 

Figyelmeztetem a lőtér terüle-
tén lakó személyeket, valamint a 
város lakosságát, hotrv a bizton-
sági őrök által lezárt terütetre 
tilalom ellenére belép személye-
ket ért balesetért a hatóság fe-
lelősséget nem vállal. 

A szeged-sándorfalvi műúton 
a lőgyakorlat ideje alatt az út 
lezárása folytán közlekedni nem 
szabad. 

Polgármester 

Ma este Béke-Kupa 

középdöntő 

A szegedi esti Béke-Kupa kö-

zépdöntő mérkőzései ma este 

kerülnek lejátszásra a Vasutas 

Stadionban. Fél 7 órakor a Sz. 

Lokomotív—Sz. Textil; fél 9 óra-

kor a Sz. Honvéd—Makói VSK 

mérkőzések kerülnek lejátszásra. 

Ma délután fél 5 órakor az 

SzSzMTE az ÉDOSz SK csapa-

tával játszik edzőmórkőzést az 

újszegedi pályán. 

A P R O H I R D E T E S 
| _ F O G L A L K O Z A S _ | 

BEJÁRÓNŐT a reggeli órákra fel. 
veszek. Szentháromság.utca 17 sz. 
I. em. 5 sz. 2793 

» a d A s . v é t f . i . i 

VILAGVEVő Orion rádió és zene-

gép eladó. Mérei-utca 7. szám, II. 
emelet 6. 2753 

DEI.MAGYARORSZÁG 
politikai napilap 

Felelő* szerkesztő é* kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS. 

Szerkesztő 
BÓDAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged. Jókal-n. 4. 
Telefon' 35-35 és 30 03 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8 tói: 34 38 

Kiadóhivatal: Szeged, l.enln-u. 8. 
Telefon: 31-16. és 35 00 

'A'z x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Priskin Sándor 

es boinap Salamon Béla öttagú társulatával a Hungáriában 

LEGSZEBB blzsutériák. dísztárgyak 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést 
vállalok. Ólomkristály! veszek. Sze-
lemé. Kelemen-u. 7. sz. 
HASZNALT kar. és zsebórákat, éb-
resztőórákat meglepő magas áron 
veszek. Fischer órás. 
KERÉKPÁR varrógép, Írógép Javí-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra. kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca 
11 szám. 

ÍRÓGÉP Triumph, hosszú henge-
res, nagy irodai és jóhangú StingI 
zongora eladó. Szivárvány utca 29 
szám. 2798 
ANTIK székek, csillár, függöny, rá . 
dió, konyhaasztalok, székek, ágv, 
boroshordók, vizeshordók, gyű. 
mölcsösládák, tűzhely, seprűkötő, 
varrógép eladók. B-ocskai.utca 8 
fait. 3. 2807 
BONTÁSBÓL tégla, cserép, faanyag 
és diófarönk sürgősen eladó. Árvíz-
utca 44 szám. 2727 
EBÉDLÖT vagy kombinált szobát 
megvételre keresek. Ajánlatok „Bú. 
tor" jeligére. 2803 
EDÉDLÖSZEKRÉNYEK (kisebh-na 
gyobb) eladók. Béke.ulca 5/a. felső 
csengő. 2804 
FEHÉR hálószoba kitűnő állapot, 
ban lévő, magányosnak eladó. 
Gólya-utca 6 sz. 2790 

KIFOGÁSTALAN táskafrógép el. 
adó. Széchenyi-tér 17 sz. Sport, 
üzlet. 2797 

JÓ állapotban levő sportkocsi és 
egy asztalsparherdt eladó. Tólh Gyu-
la Kossuth Lajos-sugárút 8 sz. II. 
em. 4. 2801 

MODERN konyhabútort megvételre 
keresek. Arany János.utca 11 sz I. 
em. 6. 2802 

800 darab bontott vastégla és egy 
ajtó eladó. Érdeklődni lehet Kiss 
Szilveszternél, Bánomkert-sor 18 sz. 

2800 
KÉT, esetleg 3 szobás fürdőszobás 
magánházat vennék lehetőleg Uj. 
szegeden, „Kis magánház" jeligére. 

2799 
KRIPTA teljesen új, Belvárosi-teme. 
tőben jutányosán eladó. Érdeklődni 
Varga temetőfelügyelőnél. 2795 

• i" i t i v t o § 

KÉT vagy háromszobás összkom-
fortos lakást keresek költségmeg. 
térítéssel földszinten vagy első eme. 
leten. Landesberg, Bocskai.utca 10 
szám. 2794 
SZOBA, konyha, speizos lakást ke-
resek költségmegtérítéssel Szenthá. 
romság-ulca 15 sz. Virág. 2791 
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo-
ba 2—3 férfi részére fürdőszoba, 
használattal kiadó. Sztálin-körút 
9 sz. I. em. 1. 2792 

I K U U 1 N F É L E K » 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponyi-utca 21. Olcsó könyvvásári 
KAR. és zsebórák javítása, átalakí-
tása gyorsan, pontosan és jól. Fi-
scher órásmester, Klauzál-tér 3. 
H'A'RASZTHY festékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin-körút 49, 
a Püspök bazár épületbe, Mérey k i . 
térővel szemben 

BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes. 
léssel szakszerűen készül Csordás 
bőrruhakészítő mesternél Szent 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött 2748 
REMEK házőrzők, patkányfogók 
egerésző cicák jó gazdát keresnek, 
Kálvária. Vámmal szemben. 2896 

fl O K T A T Á S I 

KEZDŐ gyors- és géplrótapfolya-
mok kezdődnek augusztus 15-én 
dr. Rosenbergné gyorsíróiskolájá-
ban. Sztálin-sétány 1. Muzeumnial 
szemben, 

MAYOR gyorsíró iskola új tan-
évét szeptember lO.én megnyitja. 
Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-
utca 4. 5772 


