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Használjuk ki az időt augusztus 12-ig 
A Magyar Népköztársaság 

minisztertanácsa még az ara-
tás. cséplés és terménybegyiij-
tés végrehjtásáról szóló hatá 
rozatában gondoskodott a ter-
ménybcgyüjtési kötelezettség-
nek pontosan eleget tevő dol-
gozó kis- és középparasztok 
jutalmazásáról. 

A határozatban külön pont-
ban mondotta ki a miniszter-
tanács: a belkereskedelmi mi-
niszter a pénzügyminiszter-
rel és az Országos Tervhiva-
tal elnökével gondoskodjék ar-
ról, hogy azoknak a termény-
begyűjtőknek. akik augusztus 
12-ig A. B és C vételi jegyre 
beadják búza, rozs, kétszeres, 
árpa és zab terményüké', 
azoknak a megállapított ter-
melői árakon kívül métermá-
zsánként 4 forint prémiumot 
fizessenek ki. 

Dolgozó parasztságunk dön 
tő többsége felismerte a mi-
nisztertanács határozatában 
megnyilvánuló törekvést, ami-
vel ezútal is dolgozó paraszt 
ságunk segítségére sietett-
Igyekezett is terményét a 
cséplőgéptől azonnal, vagy 
legalábbis a cséplés ntán. a 
legrövidebb időn belül be-
szállítani a közös begyűjtő-
helyre: a földművesBzövetke-
zetek raktárába. Példát muta-
tott ebben Felgyő. Királyhe-
gyes, Klárafalva. Ferencszák 
fás és a megyében mindannak 
a 27 községnek a dolgozó nn-
rasztsága. akik a terménybe-
gyiijtés százszázalékos teljesí-
tésén túl most már a begyűj-
tési előirányzat túlteljesítésé-
ért keltek versenyre. De érez-
te a gyors terménybegyiijtés 
és az ezt jutalmazó métermá-
zsánkénti 4 forintos prémium 
anyagi hasznát Ocskó Pétev 
kiibekházi dolgozó paraszt, aki 
<100 százalékban. Török Mi-
hály. aki 500, Németh Pál, 
aki 500. Lengyel András, aki 
400. özv. Benedekné. aki 400. 
Gera György, aki 400. Pacskó 
János, aki 350 százalékban 
tejesítette hazafias kötelessé-
gót. De érezte a többi dolgozó 
paraszt is. mint ifj. Benkő 
János mnroslelei dolgozó na-
laszt. aki beszolgáltatás! kii-
te(ezeteftségén. 325 kiló gabo 
nán kíviil 15 mázsa 41 kiló 
búzát, vaay az ugyancsak ma-
rosaiéi Fiszenkó Mihály, aki 
224 kiló gabona hevett 17 má-
zsa 28 kijót szállított be 

A termelői áron felül mé-
termázsánként 4 forintos ju-
talom határideje azonbau 
augusztus 12-vel lejár. És ez 
a terménybegyiijtés folyamán 
nem lehet közönbös egyetlen 
egy dolgozó kis- és középpá-
rti &zt előtt sem- Nem lehet kö-
zönbös akkor, amikor a batár-
időn túli begyűjtési teljesítés 
anyagi veszteséget jelent a 
tcrménybegyüjtőknek. Míg 
augusztus 12ig megkapja 
minden termelő a 4 forintos 
mázsán kén ti felárat, addig, 

ha csak egy nappal is később 
viszi be terményét, a b ' ú r-
idon túl, — már csak 2 fönn* 
jutalmat kap. 

A terménybeadás 4 forintos 
mótermázsánkéníi jutalmazása 
megszűnésének közelgő hatá'-

deje meg kell hogy gyorsítsa 
" terménybegyiijtés ütemét 
^ronn+d megyében. A bátra-

lévő két n aP alapos felhasz-
nálása a terménybegyüjtés 
tejesítésében nemcsak anyagi 
hasznot jelent dolgozó pa 
rasztságunknak, hanem hatal-
mas erkölcsi jelentőségű is. 

Csongrád megye valameny-
nyi községének és városának 
dolgozó parasztsága egyöntetí 
Iekesedéssel fogadta el a szeg-
vári és a mindszenti verseny-
kihívást és határozott ígérete! 
teft arra, hogy a terménybe-
gyűjtést a szegvári és a mind-
szenti versenyfeltételek túl-
teljesítésével augusztus 20 e 
előtt teljesíti, augusztus 20-r;i, 
az Alkotmány ünnepére pedi" 
túlteljesíti. Ezt megerősítette 
a Csongrádinegyei Tanács 
Végrehajtó Bizottságának ha 
tározata a bács-kiskunmegyei 
ek cséplési és terménybe 
gyűjtési versenykihívásának 
elfogadásával. A Végrehajtó 
Bizottság Csongrád megye 
dolgozó parasztjainak nevé-
ben vállalta, hogy a megye a 
terménybegyüjtési tervet au 
gusztus 15-re teljesíti. 

A megyei Operatív Bizot* 
ság azonban legutóbbi üléséri 
megállapította, hogy Csongrád 
megye dolgozó kis- és közép-
parasztsága a terménybegyiij-
tést eddig még csak 54 szá-
zalékban teljesítette. Ezzel 
szemben az ország számos 
részéből érkeznek jelentések, 
hogy az egyes járásokban a 
terménybegyiijtés előirányza 
tát már túlteljesítették és <> 
vetélkedés az előirányzat túl-
teljesítéséért folyik. Hajdú 
megye dolgozó parasztsága 
pedig már jelentette: termény 
begyűjtése eddig 119 százalék-
ra áll! 

Mit mgtatnak a lények? Azt 
hogy Csongrád megye alapo 
san lemaradt a terménybe 
gyűjtés országos versenyé-
ben. És ez mindjárt megmu-
tatja a legfontosabb feladató' 
Csongrád megye dolgozó pa 
rasztjai számára is és ez nem 
más. mint hogy minden erő-
vel biztosítani kell a Csöng 
rád megyében mutatkozó le-
maradás behozását, a ter 
ménybegyüjtés ütemének 

gyorsítását. Minden erőv't 
biztosítani ke[l. hogv Csöng 
rád megye Tanácsa Végrehai 
tó Bizottsága határozatána' 
megfele'ően augusztus 15-ró 
maradéktalanul teljesítsük 
terménybegyüjtést és irányt 
vehessünk a begyűjtés túltel 
jesítésére, augusztus 20-ra, A! 
kotmányunk ünnepére. 

A terménybegyüjfés ütem'1 

nek fokozása és különösen 
még e hét hátralévő n írnia' 
nak kihasználása az eritölre'' 
jelentőségen kíviil gazdasá 
gosság szempontjából is keli. 
hogy mélyen érintse dolgoző 
parasztságunkat. Minden dol-
gozó parasztnak törekednie 
kell, hogy megkapja a 4 fo 
rinfos felárat, amellyel do-
gozó népür k állama jutalmaz-
za a határidő előtt teljesítő 
•érmén ybegyüjtőket. Ezt azon-
ban esak úgy tudjuk elérni, 
ha minden dolgozó parasz' 
kihasználja a prémium határ 
idejének lejártáig még hátra-
lévő napokat, felesleges gabo 
náját az utolsó szemig be-
gvüjti a földművesszöveíkc 

zetek raktárába. 

Az amerikai küldött és a Kuomintang-klíkk képviselője 
meg akarják akadályozni a koreai kérdés békés rendezését 

— hangoztatta Malik elvtárs a Biztonsági Tanács ülésén 

A Biztonsági Tanács augusztus 
8-i ülésén Jebb, Anglia képviselője 
támogatta az amerikai és a Kuo-
mintang.küldött javaslatát, hogy Li-
Szin-Man képviselőjét haladéktala-
nul hívják meg az ülésre. 

Austin amerikai küldött felszóla-
lásában mentegetni igyekezett az 
amerikaiak koreai agresszióját és 
felszólította a Biztonsági Tanácsot, 
hogy a törvényellenesen összehívott 
július 31-i ülésen beterjesztett ame. 
rikai javaslatot kezdje tárgyalni. 
'A'ustin ezután megvádolta a Szov-
jetuniót, hogy azzal, hogy nem 
nyújt fegyveres segítséget a Li-Szin. 
Man bábklikknek, az „északkoreai 
'ámadókat" támogatja. 

Malik elvtárs, mint a Szovjetúnió 
képviselője visszautasította a vádat 
és megállapította, hogy 

a korral kérdés békés rendezé-
sét Austin és a Kuomintang 
képviselője nehezíti meg. Tak-
tikázásuk oka, hogy nem békél, 

hanem háborút akarnak. 
Maga az a tény, hogy el akarják 

odázni a tanács munkáját, bizo-
nyítja, hogy nem a háború meg-

szüntetése a céljuk. A Szovjetúnió 
a koreai kérdés igazságos rendezé. 
sére törekszik, miközben az ameri 
kai küldöttség meg akarja zavarni 
a Biztonsági Tanácsot és a világ 
közvéleményét. 

„Ki ma a támadó?" „Ki visel há. 
borút Koreában?" — kérdezte Ma-
lik. Válaszolt is a kérdésre: „Az 
amerikai küldött kétértelmű kije. 
lentései nem rejthetik el a tényt, 
hogy a támadó az amerikai kor-
mány". 

Malik elvtárs ezután bejelentette, 
hogy a szovjet küldöttség már meg. 
kapta utasításait: harcolni a béke 
ügyéért és igazságos formában meg-
oldani a koreai kérdést. Ez a fel-
adat pedig megköveteli, hogv 

mindkét fél kifejthesse vélemé-
nyét a Biztonsági Tanáes előtt. 
A kérdés igazságos megvitatása 
megköveteli a kinai népi kor-
mány képviselőjének részvéte-

lét is. 
A szovjet küldöttségnek tehát nincs 
szüksége az ülés elnapolására. Ezt 
csak az amerikai küldött akarja ki-
erőszakolni, mert időre van szüksé-

ge, hogy álláspontját ráerőszakol, 
hassa csatlósaira. Az amerikai ja-
vaslattal szemben a Szovjetúnió 
küldöttsége javasolja, hogy a követ-
kező ülést már augusztus 9-re hív-
ják össze, hogy a halaszthatatlan 
döntést követelő tárgypontot, a Ko-
reai Népi Demokratikus Köztársa-
ság tiltakozását megvitassák. 

Malik etvtárs ezután a Szovjft. 
únió álláspontját leszögező határo-
zati javaslatot terjesztett elö, amely 
szerint 

a Biztonsági Tanács javnsoljn 
az USA kormányának, hogy 
szüntesse be a terrorbombázá-

sokat Koreában. 

Austin javaslata fölött megejtett 
szavazásnál, hogy az ülést augusz-
tus 10-re napolják el, a Szovjet-
únió a javaslat ellen, a tanács töb-
bi tagjai pedig a javaslat mellett 
szavaztak. Jugoszlávia tartózkodott 
a szavazástól. llymódon a tanács 
szavazógépezete a sürgős elintézést 
váró koreai ügy további vitáját — 
amerikai befolyásra — auguszlus 
10-ig elhalasztotta. 

Hypszfus kilencedikéig 288.860 vapu gabonát 
csépeltek el 

Az augusztus 9-i hivatalos ki-

mutatás szerint az országban ed-

dig összesen 288.860 vagon ga-

bonát csépeltek el. 

A legnagyobb az elcsépelt ga-
bona mennyisége Békés megyé-
ben: 26.485 vagon, 53 vagonnal 
több, mint az előző napi mennyi-
ség. Egy nap alatt jelentősen, 
íáromszázhat vagonnal emelke-

dett Szolnok megyében ic az el-
csépelt gabona mennyisége s el-
érte a 24.895 vagont. Szorosan 
nyomukban halad Bács-Kiskun 
megye 23.109 vagonos eredmény-
nyel. Egy nap alatt itt is 305 
vagont csépeltek el. Szabolcs me-
gyében az egy nap alatt elcsépelt 
558 vagonnal elérték a 19.788 va-
gont. Fej fej mellett halad Bor-
sod és Hajdú-Bihar megye 18.584. 

illetve 18.052 vagonnal. Somogy 

megye 17.790 vagonos eredmé-

nyével erősen felnyomult Pest 

mepwe mögé, ahol az eredmény 

17.932 vagon, de tízezer vagonon 

felül van a cséplés eredménve 

Baranya, Fejér, Győr, Sopron, 

Tolna. Vas, Veszprém, Csongrád, 

Szabolcs-Szatmár és Heves me-

gyében is. 

Éberen ellenőrzik a kulákok által beadott gabonát 

Csongrád megye kilencedik helyen áli 
a megyék begyűjtési versenyében 

A begyűjtési versenyben az 
Cgyes megyék helyezési sorrend-
je az augusztus 7-i hivatalos ki-
mutatás szerint a következő: 1. 
Hajdú—Bihar 119 százalék, 2. 
Békés 102.7, 3. Szolnok 95.6, 4. 
Szabolcs-Szatmár 91.3, 5. He-
Ves 87.6, 6. Komárom 81.5, 7. 

Bács-Kiskun 77.2, 8. Nógrád 71, 
9. Csongrád 70.1, 10. Baranya 
67.4, 11. Zala 65.8, 12. Pest 
64.1, 13. Fejér 62.2, 14. Borsod-
Abaúj-Zemplén 60.7, 15. Tolna 
59.8. 16. Somogy 54.4, 17. Vesz-
prém 52.8, 18. Vas 48.5, 19. 
Győr—Sopron 42.6 százalék. 

A gabonabegyüjtés során 
gyakran fordul elő, hogy a kulá-
kok zsizsikes gabonát akarnak 
beadni. Arra számítanak, hogy 
kijátszva a begyűjtők éberségét, 
zsizsikkel megfertőzik az egész 
raktár gabonáját. A begyűjtők-
nek fokozott éberséget kell tanú-
sítani a kulákokkal szemben és 
meg kell akadályozni, hogy zsi-
tsik kerüljön a raktárba. A leg-
egyszerűbb módszer, ha a be-
gyűjtött gabonából mintát vesz-
lek és világos helyen, lehetőleg 
napfényen, megvizsgálják a sze-
meket. Célravezető az is, ha a 
gabonát egyideig napfényes he-
lyen tartják, mert a melegben 
egtöbbször előmászik a zsizsik. 

Előfordul, hogy bár kevés bo-
gár van a gabonában, de az iva-
dék bent rejtőzik a magban. Ezt 
ágy állapíthatjuk meg, hogy víz-
zel telt pohárba gabonát dobunk, 
a belül megrágott szemek a víz 
színére emelkednek. Ezekben a 
szemekben felvágás után meg le-
det találni a bogarat. A kulákok 
gyakran ahhoz az alattomos fo-
gáshoz folyamodnak, hogy besö-
étedéskor szállítják be a zsizsi-
kes gabonát. A begyűjtők ilyen-
kor ne vegyenek át gabonát, kü-
lönösen, ha annak a szaga el-
árulja, hogy előzőleg hombárban, 
/agy magtárban tárolták. A zsi-
zsik ugyanis csak a magtárban 
kerül a gabonába, a friss gaboná-
ban nem tenyészik. 

Az ország legkülönbözőbb vi-
dékeiről érkeznek jelentések ku-
lákok visszaéléseiről. A legtöbb 
visszaélés a zsizsikes gabona be-
adási kísérletek körül mutatko-
zik. A pécsi járási bíróság négy-
évi börtönre, 5000 forint vagyo-
ni elégtételre és fele vagyonának 
elkobzására ítélte Túrós Julian-
na oldi kulákasszonyt. aki zsizsi-
kes búzát akart beadni a föld-
művesszövetkezet raktárába és 
még a beadás előtt be is áztatta 
a búzát, hogy többet nyomjon. 

Bereczki Gergely békési 100 hol-
das kulák 60 kilcgram zsizsikes 
árpát vitt a darálómalomba, mi-
vel az ottlévő többi gabonát ve-
szélyeztette, a bíróság egvévi 
börtönre, ezer forint pénzbünte-
tésre és ezer forint vagyoni elég-

tétel megfizetésére ítélte. A szeg-
halmi járásbíróság 14 hónani 
börtönre és 2000 forint pénzbün-
tetésre ítélte Nagy Sádor kupec-
kulákot, aki 453 kg. búzát, nagy-

. mennyiségű árpát és rozsot vá-
t sárolt engedély nélkül. 

Véres terror a bolgár kisebbség ellen 

Jugoszláviában 

Jugoszlávia délkeleti részén jelentékeny bolgár kisebbség él g 
ezt a kisebbséget Titóék hihetetlen mértékben üldözik. A leg-
utóbbi napokban Rakita községben a Tito-banda terroristái t:z 
bolgár parasztot lőttek agyon. 

„A" és „B" vételi jegyre 162.4, „C" vételi 
jegyre 112.7 százalékra teljesitettü!< 

begyüitési kötelezettségünket 
— jelentették Rákosi elvtársnak Üilés dolgozó parasztjai 

UUés község dolgozó parasztjai 

ls az elsők között fogadták el a 

megyében a szegvári cs a mind-

szenti versenykihívást, és fogadták 

meg, hogy begyűjtési kötelezettsé-

güket jóval a határidő előtt telje-

sítik. ültés dolgozó parasztsága 

egyöntetűen vállalta, hogy a ter-

ménybegyiijtés október 2-i elő-

irányzatát augusztus 15-ig telje-

sítik. 

A versenye'.fogadás és a munka-
felajánlás után Űllés községbea ha-
talmas lendülettel kezdtek hozzá a 
vá'lalás teljesítéséhez. Lelkes mun-
kájuknak meg is lett az eredmé-
nye Eredményükről Rákosi elv-
társnak küldött levelükben számol-
nak be, amelyben elmondják, hogy 
ÜUés dolgozó parasztsága a dol-
gozók állama iránt érzett kötcle-
zettségérzetből október 2-ig elő-
írt begyűjtési kötelezettségét az 
„A " , „B" vételi jegyre beadott ga-

bonából 162.4 százalékra teljesítet-
te. „ C " véteü jegyre pedig 112.7 
százalékra teljesítette. A tarlóhán-
tást teljesen elvégezték. 

— Eredményünket azért tudtuk 
elérni — Írják Rákosi elvtárshoz 
intézett levelükben — mert a község 
valamennyi dolgozó parasztja tel-
jes megértéssel fogadta és követte 
a Párt iránymutatását. Minden dol-
gozó paraszt megértette, hogy a 
terménybegyüjtés sikerével az im-
perialisták, a háborús gyújtogatok 
ellen harcolnak, a Szovjetunió ve-
zette béketáborban. 

— ígérjük Pártunknak és forrón 

szeretett Rákosi Mátyás elvtár-

sunknak — irják befejező soraik-

ban —, hogy továbbra is a legna-

gyobb lelkiismeretességgel és oda-

adással vesszük ki részünket min-

den munkából és a Szovjetunió pél-

dáján haladva fejlesszük mezőgaz-

daságunkat. 
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Egész földrészeket ragadott magárai 

a béke híveinek mozgalma 
SZOVJETUNIO 

A moszkvai gyárak és üzemek 

sokezer dolgozója áll békemü-

szakban. növeli a munka terme-

lékenységét és fokozza a termé-

kek gyártását. Gejevszkij, a 

Krasznaja Zvjezdaban igy i r : 

„Egész földrészeket ragadott ma-

gával a béke híveinek mozgal-

ma. A Szovjetunióban a stock-

holmi felhívást támogató aláírá-

sok gyűjtése valóban az egész 

népre kiterjedt. A békemozgalom 

világszerte fokozódik. Az angol, 

amerikai imperialista főkolom-

posok támadószeilemü politikája 

egyre inkább szervezett és ha-

talmas ellenállásba ütközik. A 

népek meg vannak győződve ró-

la, hogy a béke erői képesek 

megakadályozni a háborús uszi-

tók bűnös terveit." 

L E N G Y E L O R S Z Á G 

A legnagyobb sziléziai vas-

gyárban, amely a „Pokuj" (Bé-

ke) nevet viscii, a dolgozók 94 

azáza'éka munkavsrsenyben áll. 

Az üzem acélöntői vállalták, 

hogy a béke nevében 1800 ton-

na acélt termelnek terven fe-

lül. 

O L A S Z O R S Z Á G 

A Nápoly-környéki i f jú béke-

harcosok hatalmas „béke-tüzet'' 

gyújtottak a Vezúv ormán. 

O'arzországban nagy felháboro-

dást keltett, hogy a francia kor-

mány betiltotta a nemzetközi if-

júság augusztus 14—15-i Nizzá-

ban megtartandó békegyülésél 

„A békegyülés betiltása — írja 

az Unita — csak azzal magya-

rázható. hotrya marshallizáit kor-

mányok mindenképpen el akar-

ják gáncsolni a népek testvérisé-

gének m'nden megnyilvánulását 

a bfke védelméért folytatott küz-

delemben." 

S P A N Y O L O R S Z Á G 

Egész Spanyolországban meg-

szervezték az aláírások gyűjtését 

az atombomba betiltását követe-

lő stockholmi felhívásra. A kül-

földön élő spanyolok körében is 

fokozódik az aláírásgyűjtés' 

mozgalom. Augusztus l-ig 248 

ezer 995 aláírás gyűlt össze. 

F INNORSZÁG 

Az egész országban eddig a 

v '.rosi lakosság 25 százaléka, a 

v i iék j lakosság 13 százaléka irta 

alá a békefelhivást 

A N G L I A 

A londoni diákok egyik kül-

A Szikra uj kiadványai 

A napokban jelenik meg n Srjkrn 
kiadásában Vasziljeva „Délkelet 
ázsia népeinek szabadságharca" cl 
mű brosúrája, aiucly ismerteti az 
imperialista gyarmatosító rendszer 
válságának elmélyülését és világos 
képet ad a vietnami, az indonéziai, 
n burmai, a maláj és n I'ülöp.szi 
péti dolgozóknak függetlenségükért 
' vott harcáról. Arturov szovjet tró 
. Il'irópn katolikus pártjai az nme 
rlkai imperializmus szolgálatában' 
című (rásn leleplezi a Vatikán és 
nz általa irányított európai katoli 
kus pártok reakciós működését és 
ismerteti a becsületes katolikus dol 
goxóknak a világ békeszerető né 
peivel közösen folytatott harcát í 
r -kció és n háborús uszítók ellen. 

Jouveriel francia újságíró leleple 
zü könyve: „Tito az árulók mar. 
s-.IIja" hiteles dokumentumok alap 
ján mutatja bc Tito aljas üzelmeit. 

R. Palnie-Duttnak, az Angol Koni 
rv.inista Párt elnökének „A brit bi 
rodalom vá)ságá"-ról írt könyve le 
riplezl az angol jobboldali szociál 
demokrata „munkás" kormány im 
r - * t i politikáját, nmely az an 
gol népet romlásba viszi. 

A marxista ismeretek kiskönyv, 
tíra soroznthnp jelenik meg H 
Minc, az Kgyesült l.engyel Munkás 
párt cgvik vezetőjének „A népi de 
mokréria néhány problémája 
proletárdiktatúráról szóló lenini 
sztálini tanítás megvilágttásábnri 
c'riű cikke, Kolnoekij és Olesesuk 
t-mi'mánvai ,,'A' vallás a tudomány 
ti' " rébon" címmel. 

A közeljövőben jelenik meg Din 
Li nek, a nagy kinai írónőnek „Fel 
kelt a nap n Szangan folyó felett' 
ctmfl regénye, nmely a kinai nép 
építő munkájának megindulását 
hmlatja be felszabadulása után. 

döttértekezletén megalakult a 

bri t diákok békebizottsága. An-

gliában eddig több mint 10.000 

diák irta alá a stockholmi felhí-

vás t 

I N D I A 

Lucknowban gyűlést tartott az 

,,E1 a kezekkel Koreától"-bizott-

ság, amely határozatban tiltako-

zott az amerikaiak jogtalan ko-

reai beavatkozása ellen. 

K I N A 

A Sanghájban élő buddhis-

ták, muzulmánok és keresztyé-

nek képviselői felhívásukban el-

itélték az amerikaiak taivani és 

koreai agresszióját. „A győze-

lem azoké a népeké, amelyek a 

békét és a demokráciát védelme-

zik" — mondja a felhívás. 

J A P Á N 

A béke hivei japáni bizottsá-

gának hirosimai tagozata az 

atombomba ledobásának ötödik 

évfordulója alkalmából felhívást 

bocsátott k i : „Ebben az órák-

ban. amikor a vad és álnok há-

borús uszitók már munkába áll-

tak, mi, Hirosima lakói, borzal-

mas katasztrófa első áldozatai, 

teljes erővel kiáltunk felétek: 

ír játok alá az atombomba betil-

tásáért harcoló stockholmi felhí-

vást. Soha többé Hiros imát ! " 

Az MDP Központi Vezetőségének távirata 

Dennís elvtárshoz, az Amerikai Kommunista Párt 

főtitkárához születésnapja alkalmából 
Eugéne Dennis elvtársnak, az Egyesült Államok Kommunista. 

Pár t j a főt i tkárának ma van 45. születésnapja. Ebből a z alkalom-

ból a Magyar Dolgozók Pár t ja Központi Vezetősége az alábbi 

táviratot küldte r 

Forró kommunista üdvözletünket kü ld jük önnek , Dennis elv-

társ remélve, hogy « világ többi békeharcosának üdvözleteivel 

együtt felvidítja születésnapját a börlönrácsok mögött és ú j erőt 

ad a békéért és az amerikai dolgozó tömegek jogaiért folytatott 

bátor harcához. 

M D P Központi Vezetőség® 

JONGDOK FELSZABADULT 

A vietnámi nép diadalába vetett hittel köszönti 

köztársasága megalakulásának 5. évfordulóját 

Podkopájev elvtárs, a Novoje 

Vremjában a Vietnámi Demokra-

tikus Köztársaság hadihelyzeté-

vel foglalkozik. Megállapítja, 

hogy a francia imperialisták ma 

távolabb állanak céljuk elérésétől, 

mint bármikor a vietnámi rabló-

háború megkezdése óta. A köz-

társaság haderői ál landó csapá-

sokat mérnek az ellenségre. A 

súlyos veszteségek demoralizál-

ják a francia katonákat. 

A tavaszi és nyári hadművele-

tek eredményeképpen — mutat 

rá Podkopájev — a vietnámi 

ott állcmásozó francia csapato-
kat. 

Truman parancsot adott a 

francia csapatok fokozott megse-

gítésére Indokínában. Ez a gya-

korlatban amerikai intervenciót 

jelent a vietnámi nép ellen. A 

vietnámi események hangsúlyo-

zottan megmutat ják, milyen ha-

tározott ellenállásba ütközik 

Ázsiában az Egyesült Államok 

agressziós polit ikája. 

A vietnámi nép diadalába ve-

tett hittel köszönti köztársasága 

megalakulásának ötödik évfordu-

A Reuter jelenti a 8. ameri-

kai hadsereg koreai főhadiszál-

lásáról : 

Eszakkoreai csapatok csütör-

tökön hajnalban elfoglalták Ki_ 

gie várost, a keleti tengerpar-

ton fekvő Pohang" stratégiailag 

fontos kikötővárostól tiz kilomé-

terrel nyugatra. Ugyanez a je-

lentés arról is számot ad, hogy 

a néphadsereg csapatai Kigie-

vel egyidőben Jongdok-ot is el-

foglalták Pohangtól mintegy 40 

kilométerrel északra. 

A Reuter egyik washingtoni 

jelentése — kétségkívül u jabb 

amerikai visszavonulások élőké* 

szitése céljából — többek között 

igy szól: Az amerikai nemzet-

védelmi minisztérium hangoztat-

ja, hogy a Nakton folyó tekin-

tendő a végső védekezési vo-

nalnak, mert szükségessé vá lhat 

a visszavonulás egy még rövi* 

debb vonalra, amely a félsziget 

délkeleti sarkában lévő Puszan 

életbevábó fontosságú utánpótlá-

si kikötő körül fog kialakulni. 

Meghiúsultak azok a remények, 
amelyeket az amerikai hadvezetőség 

az ellentámadáshoz fűzött 

hadsereg Közép-Vietnám vala-1 lóját — fejezi be cikkét Podko-
mennyi városában körü'vette a z ' pájev. 

A ncwyorki rádió jelentése 
szerint 

az amerikai és a Li-Szin-Man 
csapatok a koreai hadszíntér leg-
délibb szakaszán folytatták „korlá-
tozott offenzivájukat". E csapatok 
tevékenységét azonban meglassítot. 
ták a koreai néphadsereg „beszi-

A FASISZTA TITO-KLIKK AKNAMUNKÁJA 
AZ ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG ELLEN 

(Folytatás) (4 ,,Tartós békéért, népi demokráciáért" cikke) 

Mindaz, amit a Tito-klikk Albá-
niával kapcsolatban tett, magában 
hordta az ellenséges érzületet és 
egyetlen célt követett: Albánia 
gyarmatosítását. 'A'z 1946-ban meg. 
kötött barátsági és kölcsönös se-
gélynyújtási szerződés, az egyez-
mények és megállapodások, mind-
azok a gazdasági és kulturális szer. 
zűdésrk és egyezmények, amelyeket 

alatt. A titóista elemek élükön Ko-
csi Dzodzével, ezzel időleges győ-
zelmet arattak: Albánia gyors lép-
tekkel haladt a Jugoszláviával való 
„egyesülés" felé, más szóval a felé, 
bogy jugoszláv gyarmattá váljon. 
Ez a körülmény rendkívül fel villa -
nyozta az albániai titóista, trockisla 
elemeket. Kocsi Dzodze egyik leg-
közelebbi munkatársa — Kriszto 
Temelko. az AKP Központi Vezető. 

. . . , , sége politikai bizottságának volt 
a titóista Jugoszlávia országunkkal tagja, a hadsereg politikai osztálya-
kötött, egytöl-egyig arra irányultak,1 n a k f ö n öke. — a Központi Vezető, 
bogy Albániát a fasiszta Tito-klikk s é g v i l i plénuma után makacsul 
rabláncára fűzzék. Ezeknek az követe!te a Politikai Bizottságtól, 
egyezményeknek és szerződéseknek , b o R y a z alb.-in hadsereg olvadjon 
segítségévet készttette elő a Tito., b e i e a jugoszláv hadseregbe. Tito 
klikk azt a bázist, amelynek alapján 
örökösen beavatkozhatott Albánia 
belügyeibe és komoly befolyást 
gyakorolhatott azokra. Mindez azért 
vált lehetővé Titónak. mert sikerült 
viszályt szítania az Albán Kommu-
nista Párt vezetőségében, mert tá. 
mogatta a Kocsi Dzodze vezette ti-
tóista elemeket, mert hadat üzent a 
marxista elemeknek, akik a Szov. 
ietúnióvat való együttműködésért 
iz.át'tak síkra és szembeholyezked. 
tek azzal, hogy Tito trockista klikk-
je beavatkozzon Albánia belifrgyei-
>o. Másodsorban ez annak volt kö-
zönhető, hogy visszaéltek és spe-

kuláltak azzal a bizalommal, ame-
vet az albán kommunisták és az 
albán nép táplált a JuKP irányá-
ban. 

1947 elején a JuKP Központi Ve-
zetősége az Albán Kommunista Párt 
Központi Vezetőségéhez címzett le-
velében nviltan jugoszlávlaellencs 
nolitlkával vádolta az AKP Közpon-
i Vezetőségét. 'A fasiszta Tito-klikk 
remében tehát Jugoszlávia cllensé 

geinek bizonyultak mindazok, akik 
< Szovietúnióvnl való őszinte együtt-
működés mellett szálltak síkra! Ám. 
•te Kocsi Dzodze minden igyekezete 
ellenére, aki azt követelte, hogy fo-
gadiák el e levél tartalmát — az 
\KP Központi Bizottsága rágalma, 
rónak minősítette ezt a levetet. En-
nek következtében a Tito-klikk és 
az Albán Kommunista Párt közötti 
harc. rendkívül kiéleződött, ugyan-
ekkor pedig Tito beavatkozása Al-
bánia belügyeibe még nyíltabb és 
••Iszántabb jelleget öltölt. 

A Tito-klikk 1948 elején mérte 
utolsóelőtti csapását az Albán Kom. 
munista vezetőségre és az albán 
népre. Az 'A'KP Központi Vezetősé-
gének VIII. teljes ülése volt ez. ame 
'.yet Rankovics és Kocsi Dzodze 
szerveztek meg. F.zen a teljes ülé. 
en elítélték az Albán Kommunista 

Párt vezetőségének szovjet-barát 
vonalát és elfogadták az Albánia 
és Jugoszlávia közötti „együttmű-
ködés" titóista tézisét, a Tito féle 
„szövetség és testvériség" jelszó 

jugoszláv hadseregbe, 
már olyan arcátlan lelt, hogy azt 
javasolta az 'Albán Népköztársaság 
kormányának, hozzanak jugoszláv 
hadosztályokat Albánia területére — 
állítása szerint azért —, hogy Al-
bániát megvédjék a görög mon. 
archo-fasiszták fenyegetésétől. Az 
Albán Népköztársaság végzetes ka. 
tasztróía elé került. Az Albán kor-
mány nevében Enver Hodzsa elv-
társ kategorikusan elutasította Tito 
követelését, hogy 'Albánia területére 
jugoszláv hadosztályokat engedje-
nek be. A harc a Tito-klikk és az 
albán vezetők között elérte tető-
pontját. 

Ezekben, az albán nép független-
sége szempontjából rendkívül vál. 
ságos napokban, rántotta le a Bol-
sevik Párt és Sztálin elvtárs az ál-
arcot a Tito-klikkről, ekkor fedte 
föl teljesen annak igaz! arcát. Tito 
terve megbukott. Az Albán Nép-
köztársaság megmenekült! Miként 
1915-ben, amikor a Szovjetúnió, a 
Bolsevik Párt és Sztálin elvtárs 
felszabadította a világot és Albá-
niát a fasiszta hitleri iga alól, 
ngvanúgv másodízben 1948 ban sza-
badították fel Albániát, ezúttal Ti-
lo-fasiszta igájától. 

Miután nyilvánosságra hozták 
azokat a leveleket, amelyeket a 
SzK(b)P Központi Bizottsága inté-
zett a JuKP Központi Vezetőségé-
hez, valamint a Tájékoztató Iroda 
határozatát „A JuKP helyzetéről" 
— az 'Albán Kommunista Part, e 
történelmi jelentőségű okmányok 
világánál kielemezve egész munká-
ját és Jugoszláviához való viszo-
nyát, hozzáfogott a történelmi for-
dulat megvalósításához, erélyesen 
megtisztítva magát a titóista-
trockista elemektől, végérvényesen 
a marxi-lenini útra lépett. Az albán 
kormány felmondotta mindazokat a 
megállapodásokat, gazdasági és kul-
turális szerződéseket és egyezmé-
nyeket, amelyeket a titóista Jugo 
szláviával kötöttek. A jugoszláviai 
„szakértőket" és „tanácsadókat" 
mind menesztették Albániából. 

A Tájékoztató Iroda határozata 

után „A JuKP helyzetéről" a fa 
siszta Tito-klikk Albánia-ellenes ak 
namunkájának újabb korszaka kez-
dődött. 'A fasiszta Tito klikk azon 
való dühében, hogy a köztársasá-
gunk ellen forralt ördögi tervei ku-
darcba fúltak, minden eszközt fel-
használt, hogv lehetőleg minél sú 
lyosabb károkat okozhasson az Al-
bán Népköztársaságnak. Ebben az 
ellenséges munkájában szorosan 
együttműködik a görög monarcho 
fasisztákkal és az olasz újfasiszták 
kai. Meg kell jegyezni, bogy Mose 
Piade Tito megbízásából mar 1947-
ben titokban találkozott Caldarisz-
szal és megvitatta vele Albánia fel 
osztását Jugoszlávia és Görögország 
között. A Piade—Caldarisz találko 
t.6 elvi alapja azonos a fasiszta Ti-
to-klikk és az athéni monarchol'a. 
siszta klikk elvi alapjával Albánia 
felosztásának kérdésében és mind 
Belgrád, mind pedig Athén fokozott 
erővel dolgozik azon, hogy ez az 
elvi alap valóra váljon. 

Hogyan véli elérni Tito ezt 
célt? Egészen természetes, hogy sem 
Tito, sem pedig az athéni monarcho 
fasiszták nincsenek abban a hely 
zetben, hogy nyíltan megtámad-
hassák, s azután egymás között fel 
osszák Albániát. Tudatában vannak 
annak, hogy 'A'lbánia nem áll egye-
dül, hogy ez az ország elszakitha 
tatlan a szocialista tábortól, amely-
nek élén a nagy Szovjetúnió áll. az 
az ország, amely a világbékének és 
a demokráciának biztosítéka. Ámde 
a fasiszta Tito-klikk és az athéni 
monarcho-fasiszták, de Gnsperi kor 
mánvának és mindannyiuk közös 
angol-amerikai gazdáinak hathatós 
segítsége mellett, minden erejükkel 
és minden eszközzel arra töreked-
nek. hogv „belülről vegyék be az 
erődöt", vagyis, bogy a belső reak 
ció fegyveres fölkelése révén dönt-
sék meg a néphatalmat Albúuiá 
ban. 

Egyetlen belgrádi rádióadás sem 
hangzik el anélkül, hogv ne közöl 
nének kézenfekvő fasiszta, mérgező 
propagandát az Albán Népköztársa 
ság ellen. A fasiszta Tito-klikk 
ugyanakkor fokozott illegális mun 
kát is folytat országunk ellen. .' 
Rankovics által Jugoszláviában ki 
oktatott és fölfegyverzett diverzán-
sok és kémek albán és olasz nyel 
ven nyomtatott brosúrák és röpla 
pok ezreit szórták és szórják Albá 
nia területére. Ezek a brosúrák é 
röplapok Albánia, a Szovjetúnió é 
a szocializmus tábora ellen uszfta 
nak. 'A' tiranai jugoszláv misszi 
lett az Albánia elleni kémkedés é 
propaganda fészke. A titóista „dip 
iomatáknak" ez az ellenséges tevé 
kenysége lelepleződött és ennek kö 
vetkeztében kénytelenek voltak el 
hagyni Albániát. (Folytatjuk) 

várgásai", továbbá a néphadsereg 
tüzérségének heves tüze és a rossz 
terepviszonyok. 

A londoni „Times" katonai 
szakértője kiemelt, 

hogy az amerikaiak támadásának 
meglassulása újabb bizonyítéka az 
eszakkoreai csapatok harci erejének 
és szívósságának. Mindjárt az első 
napon megakadt a támadás. 

A londoni rádió 
'elentése szerint 

Taegut „komoly veszély fenyegeti" 
a Nakton folyón átkelt északkoreat 
csapatok részéről. Valószínűleg 
ijabb amerikai visszavonulásra ke-
rül sor az afcvonal „megrövidíté-
se" érdekében és az amerikaiak új 
védelmi vonalukat Puszan körüí 
"ogják megvonni. 
V „Times" tudósítója 
jelenti: 

Két északkorcai dandár kelt át a 
Nakton-folyón, ahol 2000 yard hosz-
;zú, kél mérföld mély szakaszt tar-
tanak 9000 főnyi haderővel, vala-
mint harckocsikkal és elvágással fe. 
nyegetik a Puszan és Taegu között 
húzódó nagyfontosságú utánpótlási 
vonalat. 

\ londoni „Dall.v Tclcgraph" Korc. 
íba küldött tudósítója jelenti: 

'A'z északkoreaink úgy özönlenek 
ít a Naktonon, ahogy csak akar-
nak és már elég erős csapataik van-
nak a túlsó parton ahhoz, hogy 
harckocsik átkelését is fedezhessék. 
\z amerikaiak helyzete végtelenül 
,úlyos. Moghinsultak azok a túlvér-
nes remények, amelyeket az ameri-
kai legfelső hadvezetőség az ellen-
'ámadáshoz fűzött. Az amerikaiakat 
mindjárt támadásuk kezdetén fel. 
'űnőcn pontos, megsemmisítő tü-
zérségi tűz érte. Az amerikaink 
nagv légi fölénye képtelen megfé-
kezni nz északkoreaiak rendíthetet-
'en előnyomulását. 

A londoni „Daily Mait" tudósítója 
elentt: 

— A naktoni átkelésben „kafa-
sztrófális fejlemények lehetősége 
rejlik". Taegu eleste elvágná a dél-
koreai hadsereg megmaradt részé, 
nek visszavonulási útját. De arra 
incs semmi remény, bogy ezek a 

hadosztályok továbbra is ki tudná-
nak tartani. . 

\ „Yorkshlrc Post" tudósítója 
iclcuti: 

— 'A' helyzet sokkal súlyosabb, 
mint eddig a hadjárat folyamán 
volt, mert úgy látszik, véglegesen 
"létoszlott az a remény, hogy csa-
•lalmozdulatok céljaira elég nagy 
hídfőt lehet Koreában megtartani. 

Cél előtt 
ujitsa meg 

Gsztáivsorsieevét 
az F. osztályra. 

Húzás augusztus ? s - : ü 
egy h ó n a p o n á h 

F ő n y e r e m é n y : 

5 0 0 C 0 0 F t 



PÉNTEK, 1950. AUGUSZTUS l í . 3 
MPMHBffWMWi 

Á koreai műszak rendkívüli sikereket eredményezett 
a Szegedi Cipőgyárban 

Ki kei! küszöbölni a versenyszervezés hibáit a Tiszamenti Fűrészek 
szegedi üzemében 

A Szegedi Cipőgyárat nemrégiben 

még úgy emlegették, mint az olyan 

üzemet, ahol bajok vannak a munka 

körül. Hiányosságok mutatkoztak a 

tervteljesítés körül is, a dolgozók 

sehogyan se tudtak kimozdulni az 

egyhelyben- állásból, ami teljesítmé-

nyeiket jellemezte. Most, a koreai 

műszakban mégis a Szegedi Cipő-

gyár érte el szegedi viszonylatban az 

egyik legjobb teljesítményt. Míg az-

előtt a dolgozók nyomott hangulat-

ban végezték a munkát, most már a 

műszak megszervezése előtt megmu-

tatkoztak annak a jelei hogy jelen-

tősen megváltozott a munkaszellem 

az üzemben, önkénytelenül felmerül 

a kérdés: mi volt az oka a munka 

lanyhulásának? A Szegedi Cipőgyár 

dolgozói ezernyi új, igen jelentős 

eredménnyel válaszoltak a kérdésre. 

Az üzemben a régi, elavult normák 

gátolták az előrehaladást. Az elavult 

normák nem ösztönözték a dolgozó-

kat új, az eddiginél nagyobb telje-

sítmények elérésére, sőt hozzáláncol-

ták őket bizonyos százalékokhoz. A 

minisztertanács határozata volt az a 

lendítőerő, amely kimozdította az 

üzemet a már kátyúvá váló egyhely-

ben állásból. És mégegy; az az 

együttérzés, amely összekapcsolja 

őket a koreai harcosokkal, a prole-

íárinternacionalizmus országhatáro-

kat legyö:ő ereje. 

fiz u'iáfeledt verseny tapasztalata 
Uj lendülettel indult meg a ver-

seny az üzemrészek között A kiké-

szítő éjszakai műszaka versenyre 

hívta ki a délelőtti műszakot, a tű-

ződe kihívta a szabászatot, Barna 

István sarokcsiszoló a többi sarok-

csiszolót hívta ki versenyre, a mes-

terek kötött verseny indult, ki tud-

ja jobban biztosítani a műszak tech. 

nlkai előfeltételeit. Megindult a dol-

gozók lelkes dekorációs mozgalma 

majd hétfőn hozzákezdtek a műszak 

slkerreviteléhez. Mar az első nap 

igen komoly tapasztalatot hozott 

Szük keres ttmetszet mutatkozott a 

fűződében. Megtárgyalták a kérdést 

és két műszakra osztatták fel a fű-

ződet. Azonnal jelentős emelkedés 

mutatkozott a teljesítményben, mert 

míg azelőtt 840 pár felsőrészt készí. 

fettek el egy nap alatt, most 940 

párt késrí'enek el könnyűszerrel. A 

koreai műszak első napján szerzett 

tapasztalat igen hasznos útmutatás 

• jövőre nézve is. 

íüsndian emelkedő teljssitménvek 

A jól megszervezett munkának már 

az első nap mutatkozott az eredmé-

nye az egész üzemben. Ezek az ered-

mények nap. mint nap fokozódtak. 

Igen jól meg lehet lí'tni az üzem 

tgyik dolgozójának Sebők Bálint-

nak eredményeiből. Sebek Bálint 

héttőn 118 százalékra teljesítette nor-

máját, kedden már 150 százalékot 

ért el. szerdán viszont 162 százalék-

ra teljesített. Igy van ez a többi 

üzemrészben is. Például a szabászat, 

ban. Botos István, Kádár Imre és 

Sulteiíz Imre állandóan emelkedő 

irányzatot mulatva érték el a mos-

tani 159 százalékukat Mint Botos 

felvtárs elmondotta, munkaidő előtt 

összeültek hárman s megbeszélték, 

hogyan szervezzék meg a munkát. 

Átadták egymásnak tapasztalataikat, 

megtanították egymást apró fogá-

sokra. 

— A munka a mi fegyverünk — 

mondotta Sulteisz elvtárs. — Ezzel 

Segítjük a koreai népet. Természe-

tes, hogy azon igyekszünk, hogy mi-

nél nagyobb segítséget nyujtsunk ne-

kik. 

SztaMncvlsta oredménrek 

E® a cél fűti Cscréb Sándor"ét is 

a kikész-ítőben. ö 168 százalékot ért 

fel. Pusztai Istvánné a csákozóban 

177 százalékával akarja bebizonyí-

tani, hogy hűséges katonája a bé~ 

ketáboroak. A ielszó a Szegedi Ci-

pőgyárban: ne elégedjünk meg ed-

digi eredményeinkkel! Nézzük csak 

meg, hogyan tette magáévá ezt a 

jelszót Duna Istvánné, a Uízőosz-

tály dolgozója. A régi normában 

161 volt az átlagszázaléka. Ennek 

megfelelően állapították meg a® új 

formá já t . Az a teljesítmény, ami 

azelőtt 161 százaléknak felelt meg, 

most 92 százalék lett. Duna István-

né legújabb eredménye most a ko-

reai műszakban I9i százalék az új 

norma szerint. Igaz, igen jó ver-

senytársa van Heid Erzsébet sze-

mélyében. Heid elvtársnö pillanat-

nyilag meg is előzte, mert új nor-

máját 204 százalékra teljesítette. 

Igen jó sztahanovista eredmények 

születtek a gépteremben is. Ud-

varhelyi János és Paróczi Pál elv-

társak 197 százalékot értek et. — 

Olyan eredmény ez, amilyen Ma-

gyarországon nem igen fordult még 

elő a cipőgyártás történetében. Pe-

dig nincs is olyan nagy „titka"'. A 

két elvtárs szívesen elárulja bárki-

nek. Minden percet kihasználtak, 

rájöttek arra, hogy a másodper-

ceknek is milyen nagy szerepük 

van és minden fölösleges mozdula-

tot kiküszöböltek-

Melyik üzemrészé lesz a vörös zés ló ? 

Igen nagy vetélkedés folyik a kü-

lönböző üzemrészek között. Pil-

lanatnyilag a kikészítő jár az élen 

122 százalékos átlaggal. De erősen 

a nyomukban van a szabászat 117 

százalékkal és a tűző 112 százalék-

kal. A tét nagy. A legjobb üzem-

rész gyönyörű vörös zászlót kap az 

üzemvezetőségtől, amelyre az üzem-

rész öt legjobb teljesítőjének nevét 

és teljesítményét hímezik rá. 

A Szegedi Cipőgyárban a koreai 

műszak hatalmas lendületet adott a 

munkaversenynek s ez a lendület 

eredményezte ezeket a kiváló tel-

jesítményeket. Az egyre emelkedő 

százalékoknak egy a gyökere: a 

szocialista munkaverseny. 

Hullámzó eredmények a Tiszamenti 
Fűrészek szegedi üzemébnn 

Ez a gyökér igen gyenge a szom-

szédos üzemben, a Tis»ameffl'j Pii-

részek szegedi üzemében. Nem ar-

ról van szó. mintha ebben az üzem-

ben a dolgozókban neiji lenne meg 

a versenyszellem, neirn arról ván 

szó, mintha az itteni dolgozók nem 

akarnák támogatni a hős koreai 

nép szabadságharcát. Az üzem dol-

gozói egynek érzik magukat a ko-

reai harcosokkal, tudják, hogy an-

nak a harcnak, ami a koreai harc-

mezőkön folyik és az ő termelési 

csatájuknak közös a célja: a béke 

megvédése, a béketábor erősítése. 

Ez domborodik ki a sok szívvel, öt-

lettel elkészített dekorációkból, söt 

az eredményekből is. Nézzük meg, 

hogyan alakultak a teljesítmények 

gatteronkint. A koreai műszak első 

két napján a II. gatter ál lott az 

élen. Az első nap 103, a második 

nap viszont 108 százalékot értek 

el. A harmadik nap azonban lema-

radtak. Nem azért, mintha másik 

gatter túlteljesítette volna 108 szá- ] 

zalékos eredményüket, hanem az-

ért, mert visszaesett teljesítményük 1 

85 százalékra. Ugyanakkor azt is 

meg kell mondanunk, hogy az f-

gatter 88 százalékról 100.7 száza-

lékra tört előre s a !V. gatter is 

fokozta teljesítményét 100.3 száza-

lékra. 

fiz „elsk&adi" verseny 

Az üzemben dolgozó illetékesek 

szarint a nagy hullámzásnak a kü-

lönböző minőségű anyag a z okozó-

ja, mi azonban emellett másutt is 

megkeresnénk ennek a gyökerét. 

Nevezetesen abban, hogy az üzenten 

beliil nem úgy folyik a munkaver-

seny, mint kellene. A gatterok kö-

zött például nem indult meg a ver-

seny. Az elvtársak bár eleinte kü-

lönböző ntüsza'ki Kifogásokat hoztak 

fel, maguk is elismertek, hogy ez 

helytelen és Ígéretet tettek, hogy 

kiküszöbölik a hibát Wéber elv-

társ, párttitkár például elmondotta, 

hogy ' a pártszervezet ilyen irány-

ban tnár felvetette egyszer a ver-

seny gondolatát „de ez a verseny 

valahol elsikkadt." „Mi se tudjuk, 

hol" — mondotta Wéber elvtárs. 

Mi megmondjuk, hol keressék az 

elvtársak a hibát. A hosszúlejára-

tú verseny szerződéseknél, amelyet 

mechanikusan kötöttek meg. A ver-

senyszerződéseknek csak egyetlen 

rovata ven kitöltve, éspedig az, 

hogy a dolgozó hány százalékkal 

akarja túlteljesíteni normáját. Ez 

igen jó alkalom lett volna a leg-

különfélébb vállalkozásokra s arra 

is, hogy az üzemben a személyek, 

gatterok között megindú jon a ver-

seny. 

A j ó eredmények kétségkívül 

megmuta tkoznak abban a tény-

ben is, hogy a tervteljesités te-

rületén ha t a lmas j avu l ás állott 

be, azonban ezeket az eredmé-

nyeket fokozni lehetne és fokoz-

ni is kell azá l ta l , hogy kifejlesz-

tik, t ömegmozga lommá teszik az 

üzemen be lü l i versenyt. A p r ó 

elvtárs mondo t t a a S zOT harma-

dik teljes ülésén, hogy, ha jól 

dolgozunk, a koreai műszak ha-

ta lmas lendületet fog adni mun-

kaversenyünknek. A Tiszament i 

Fűrészek szegedi üzemében dol-

gozó elvtársak is haszná l j ák ki 

i lyenirányban is a koreai müsza_ 

Vasárnap délelőtt Máté György elvtárs tart 
előadást a koreai kérdésről 
as ujszegedi Szabadtéri Színpadon 

A szegedi do lgozók igen n a r e 
érdeklődéssel v á r j á k a koreai kér-

Jésröl szóló előadást , amelyet 

vasárnap délelőtt 10 órakor Má té 

György e lvtárs , a Szabad Nép 

munkatársa tar t meg az újstzegedi 

szabadtéri színpadon. A szegedi 

lo lgozóknak a lka lmuk lesz ezen 

ÍZ, e lőadáson közelebbről megis-

nerni a koreai nép hősi harcát s 

í z imperia l ista t ámadóka t , ak ik 

meg akarjá l* fosz tan i szabadsága-

ól a koreai népet. 

Azok a do lgozók, akik a koreai 

műszakra tett munka fe l a j án l á sa i k 

teljesítésével segítenek a h ő s ko-

reai harcosoknak, segí t ik a béke 

ügyét , most ezen az e lőadáson 

keresztül még v i lágosabban lát-! 

h a t j á k ma jd . mi lyen hősies har-

cot fo lytat a koreai nép az impe-. 

rialista t ámadókka l szemben 

Má t é Gyö rgy elvtárs térkén se-

gítségével teszi m a i d érthetőbbé 

és szemlél tetőbbé előadását . A z 

előadáson minél nagyobb szám-

ban je lenjenek m e r a szegc-dj 

dolgozók hogy ezen keresztül is 

ú j lendületet nyerjenek munká-

jukhoz , amellyel a koreai nép 

ha r c á t és a béke ügyének diada-

lát segít ik elő. 

kot, végezzenek j ó m u n k á t a 

verseny szervezésében is, akkor 

t ámoga t j á k igazán Korea harcá t 

és akkor még jobban k iérdeml ik 

azt a jelzőt, amelyet a nevük 

mellé szoktak ragasz tan i : az 

ország egyik legjobban dolgozó 

fürészüzeme. 

Egyre nagyobb eredményeket érnek el 
a szegedi dolgozók a koreai műszakban 

Mind ú j a bb és ú j abb , szebb és 

szebb eredmények születnek a 

koreai műszakban , dolgozó ink 

munkafe la jánLása inak teljesítése 

sc-rán. Napról-napra tel jesít ik tú l 

vá l la l ása ika t a dolgozók, hitet 

téve a béke mellett , b i zonyságáu l 

a hős koreai nép i rán t i együttér-

zésüknek. 

A koreai műszakban egymás-

u t á n szárnya l j ák túl a do lgozók 

eddigi tel jesítményeiket, s azok-

ban az üzemekben, ahol m á r be-

vezették az ú j normá t , ezt is nem 

egy esetben m á r megdöntö t ték . 

A csütörtöki naP kiemelkedő 

esemény© volt a D O H Á N Y -

G Y Á R egyik kocsányozónő.jé-

nek, J uh á s z La josnénak . az 

eredménye. U j no rmá j á t jó 

munk á j á v a l több. m i n t két-

szeresére tel jesítette és 192 

százalékot ért el. 

Emel let t a k iemelkedő ered-

mény mel let t azonban még más 

szép tel jesítmények is szüleltok 

szerte a szegedi üzemekben min-

denü t t . A z E C S E T G Y Á R B A N , 

például , ahol a dolgozók lelkese-

dése napró l-napra fokozódik, Ber-

ta I s tvánné m á r 190 százalékra 

teljesítette ú j n o rmá j á t . Ugyan-

i lyen eredményt ért el H o r v á t h 

Ferenc esztergályos is. Kiemelke-

d ő te l j es í tmény t ért el Dék ány 

J ánosné és Fonyó Rókus , egy-

f o rmán 157 százalékkal és Ko-

vács M ih á l yné 152 százalékkal . 

A z O R I O N B Ő R G Y Á R B A N is 

hason lóan a több i üzemekhez, a 

dolgozók va ló ravá l t j ák Ígéretü-

ket. Rojcsek I s t v án 3 százalékos 

termelésfokozást a j án lo t t fel. ez-

zel szemben 29 százalékkal nö-

velte te l jes í tményét . Sz tankovics 

A n d r á s 133 százalékról 143, Sán-

dor Ferenc 151 százalékról 1G4, 

Ha l á s z József pedig 133-ról 149 

százalékra fokozta tprmelékeny-

ségét munka fe l a j án l á sa túlteljesí-

tése során. 
A SZEGEDI SZŐRME ÉS BŐR-

RUHAKÉSZITŐ NV dolgozói is be-
bizonyítják munkájukon keresztül, 
hogv megértetlék a koreai hét je-
lentőségét és aktív résztvevői a bé-
keharcnak. Itt még a régi norma 
szerint dolgoznak, azonban régi 
normájukat is igen jelentősen túl-
teljesítették a műszak folyamán, 
ígv például a szűcsüzemben Tátrai 
Györgv szabász 240, Dunai János 
szabász 220, Borbély Árpád 260, 
Szabó Anna 333 és Tóth Sándor 
320 százalékot értek el. A börruha-
iizemben is szép eredmények szü-
lettek. Ilyenek Török László va-

saló 127, Frejcos János gépész 110, 
Tóth Imre 186 és Horváth Istvánné 
133 százaléka. 

Az építőipari dolgozók is kiváló 
eredményeket érnek el. 

A MAGASÉPÍTÉSI NEMZETI 
VÁLLALATNÁL igen sokan fokoz-
ták teljesítményüket, s a régi nor. 
májuk szerinti eredményeiket lé-
nyegesen túlszárnyalták. A vassze-
relő Szabó-brigád vállalta, hogy ed-
digi heti állagteljesítményét, a 103 
százalékot 10 százalékkal fokozza. 
Ezt azonban túlteljesítették, leg. 
utóbbi eredményük 210 százalék 
volt. A kőműves Olajos-brigád 1 Só-
ról 195 százalékra tett munkavál-
lalást. az ő eredményük legutóbb 
már 270 százalék volt. Az ácsmun-
káknál dolgozó Báló-brigád 109 szá-
zalékról indult és 190.nél tart, az 
öt főből álló Papp segédmunkás-
brigád pedig az utolsó négy heti 
120 százalékos átlagteljesítményét 
204-re fokozta. Hasonló kiváló 
eredménye volt a Vidács-segédmun-
kás brigádnak, amelynek tagjai 10 
százalékot ajánlottak fel 140 szá-
zalékukra és 207-et értek el. Ko-
vács György egyéni teljesítménye is 
kiemelkedik, a legutóbbi négy heti 
110 százalékos átlageredményét 150 
százalékra emelte. 

A koreai műszak eddigi eredmé-
nyei Is azt bizonyítják, hogy a 
műszak győzelemmel zárni, a dol 
gozók nagy sikerrel küzdik végig a 
békeharc mostani újabb csatáját. 

Kiosztották az első tervkölcsönkötvényeket 
a Szegedi Kender- és a Dohánygyár koreai műszakban 

legjobb eredményt elért dolgozóinak 

Tíz hónappal ezélőtt Pá'tunk és a minisztertanács fel-

hívására lelkesen, egyemberkent mozdult meg dolgozó né-

pünk. hogy az ötéves népgazdasági tervünk fikerét elő-

mozdító tervkölcsön jegyzésében résztvegyen. A kölcsön 

előirányzott összegét rövkl napok alatt messze ti'dteljesítet-

tük dolgozóink. Áz eddig eltelt tíz hónap eredményei be-

bizonyították, Pártunk isméi hefyesen mutatok utat. A dol-

gozók álal jegyzett összegből üzemek, lakások, vasi'dak. is-

kólák, játszóterek épültek s a kölcsönnek nem kis szerepe 

tojt abban a sikerben, amelyről az Országos Tervhivatal 

jelentése pár nappal ezelőtt számolt be. 

Az a hatalmas lendület, amely a tervkölcsön jegyzésé-

nél megnyilvánult, nem volt szalmaláng. A dolgozók nem-

csak lejegyezték, hanem be is fizették a kölcsönt. Az ipari 

munkásság, a dolgozó paras:fság és értelmiség egy szívvel 

teft eleget vállalt kötelességének. Ebben a hónapban fizet-

ték, be dolgozóink a kölcsön utolsó részletét s most kapják 

meg a kölcsön kötvényeit. 

Szegeden elsőnek a S zeged i 

K e n d e r g y á r b a n és a D o h á n y -

g y á r b a n a ko rea i m ű s z a k b a n 

l e g j obb e r e d m é u y t e]ér* dol-

go z óknak a d t á k á t a Népköz-

t á r s a s á g u n k c í m e r é v e l díszí-

tett kö tvényeke t . 

A z ü n n e p é l y e s á t a d á s o n — 

ame l ye t k u l t ú r m ű s o r r a l k ö 

töt tek e gybe — B a k o s Géza 

e l v t á r s részletesen i smer te t te 

a t e r vkö l c s ön j egyzé s jelentő-

ségét . R á m u t a t o t t a r r a , h o g y 

ötéves t e r v ü n k , 

iparunk hatalmas fejlődétét 

m e z ő g a z d a s á g u n k e lmaradot t-

s á g á n a k f e l s z ámo l á s á t , dolgo-

zó n é p ü n k é l e t s z í n v o n a l á n a k 

t o v á b b i emelkedését , n é p ü n k 

k u l t u r á l i s fe 'emielkedését, a 

f a l u és a v á r o s közö t t i k ü l ö n b 

ség f e l s z á m o l á s á n a k meg in-

d u l á s á t t űz te k i cél jául- M i n d 

ez természetesen k o m o l y pénz-

ü g y i erőfeszítéseket k í v á n t . A 

m a g y a r d o l g o z ó n é p , í g y a 

Szeged i K e n d e r do l gozó i is 

megé r t e t t ék , m i t j e l en t szá-

m u k r a az ö téves te rv s egy-

e m b e r k e n t a j á n l o t t á k fel fo-

r i n t j a i k a t az ö t éves terv sike-

res m e g v a l ó s í t á s á r a . 

A Szeged i K e n d e r do lgozó i 

a z o r s z á g többi ü z e m é n e k 

do l go zó i v a l e g y ü t t m u n k a v e r -

sennye l s je len leg a korea i 

m ű s z a k k a l , fokozot t m é r t é k 

ben vesz i k k i részüke t a z ép í t ő 

m u n k á b ó l . 

— M í g a z i m p e r i a l i s t á k al-

j a s t á m a d á s t f o l y t a t nak a ko-

rea i n é p ellen. — m o n d o t t a 

B a k o s e l v t á r s — , a d d i g m i 

t e rme l é s ünk f o ko z á s á v a l s a 

s z t a h á n o v i s t á k . 

A z első kötvényeket a koreai 

műszak husz é lenjáró dolgozójá-

nak osztották ki. Mindegy ik köt-

vénytu la jdonos bo 'dogan és büsz . 

kén vette á t a Népköztársaság 

címerével díszített kötvényt . 

A kö tvénytu la jdonosok nevé-

ben Mak r a Gyu l a elvtárs, a kéz i , 

gereben do lgozó ja szólalt fel, aki 

a koreai műszak a lat t eddig 141 

százalékos" eredményt ért el. 

— Most , am ikor kez ímben van 

a tervkölcsönkötvény — mondot-

ta — , ígéretet teszek ü zemünk 

dolgozói nevében, hogy a jövő-

ben még jobb eredményeket 

érünk el. Termelésünket 

minőségileg én mennyinégile 3 

fohoxz.uk 

s egyben fokozzuk a harcot el-

lenségeink ellen is. Kímélet lenül 

leleplezzük azokat , akik m inden 

becsületes dolgozó, igy a m i bol-

dog, gondta lan j övőnk ellen tör_ 

nek. 

j a v a s l a t á r a megva l ó s í t o t t 

koreai héttel 

v á l a s z o l u n k az i m p e r i a l i s t á k 
t á m a d á s á r a s ezzel is m e g m u 

t a t j u k : „Magyarország nem 
rés, hanem erős bástya a béke 
frontján." 

A Dohánygyá rban is benső-

séges ünnepség keretében osztot-

t ák ki a tervkölcsönkötvénycket 

az üzem 24 é lenjáró dolgozójá-

nak . A Dohánygyá r dolgozói, 

ak ik az e lmúl t évben nagy lel-

é l m u n k á s o k íkesedéssri vették ki részüket a 

tervkölcsön jegyzéséből, Ígéretet 

tettek., hogy termelésük további 

fokozásával , je lenleg a koreai 

műszak ra tet t fe l a j án l ásuk sike-

res teljesítésével segít ik elő öt-

éves tervünk mie lőbb i megvaló-

s í t á s á t 
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Fokozott népnevelő munkával előre a terménybegyüjtés 

gyors befejezéséért! 
Ir<a: Nyilasi László, a makói páriblzottság agit. prop. titkára 

l ^ a k ó dolgozó parasztsága az 
aratási munkáknál és a csép-

lésnél igen kiváló eredményt ért 
el. A terménybe«dáfnát azonban 
pagy lemaradás mutatkozik, ami 
azt jelenti, hogy egyes funkcioná-
riusok megszédültek a kezdeti ered-
ményektói és önelégültekké váltak. 
Makó elfogadta Szeged város dol-
gozó parasztságának versenykihí-
vását a terménybegynjtéí fokozása 
érdekében. Tzt a versenyt azonban 
nem úgy viszik dolgozó paraszt-
jaink. ahogyan kellene. Makó en-
nek következtében csak 61 száza-
lékban teliesttotte. begyüitisi kö-
telczettségét, ami nagyon alacsony 
szám a megyei állaghoz képest. 

Pártunk, a megyei lapon, a Vi-
harsarkon keresztül mutatott rá 
a csütörtöki számban arra. hogy a 
gyenge begyűjtési eredménynek 
oka as, hogy a pártbizottságok el-
hanyagolták a széleskörű népnevelő, 
Iclviiágosltá munkát Ez makói vi-
szonylatban is megmutatkozik. 
Pártszervezetcink népneveló mun-
kája hiányos volt. A pártszerveze-

tek nem vonták bele az ag'tációba 
a tömegszervezetek népnevelőit, a 
tftmegszerveretekhen dolgozó kom-
munisták nődig elszakadtak a párt-
r zcrvezetcktől- lev következett bc 
az. hogy a DÉFOS* népnevelői 
egyáltalán nem végeztek felvilágo-
sító munkát. A DÉFOSz úgy gon-
dolta. hogy a begyűjtés csak a 
Párt dolga, amihez neki semmi kö-
re nincs. Nemi fordított a DÉFOSz 
kellő figyelmet a dolgozó parasz-
tok közötti felvilágosító munkára 
és ezze' elszakadt a dolgozó pa-
raszti tömegektől. Éppen ezért 
most az a feladat, hogy a pártszer-
vezetek. a tömegszervezeti népne-
velők bevonátával megjavítsák és 
fokozzák a fel világosító munkát a 
rob^nabegyfljtés terén' 

A z eredmények eléréséhez fo-
kozni kell a népneveló mun-

kát a gabona be gyűlt és terén. Nép-
nevelő munkánk eddig hiányos volt. 

Fülöp Péter, a magyar parasztküldöttség 
tagjának beszámolója Kirgizia élenjáró 
szocialista mezőgazdasági módszereiről 

a DÉFOSz népnevelői nem vették 
ki eléggé a részüket ebből. Telje-
sen kikapcsolódtak a felvilágosító 
munkából. 

Hiba volt az is, hogy nom ver-
tük eléggé vissza az ellenség, a 
kulákság és a klérus támadásait, 
ígv aok dolgozó paraszt is a kulák-
agitáció hálójába került, mint 
Szabó György, Szántó Kovács Já-
nos-utcai középparnszt. aki a nép-
nevelőknek azt válaszo'-ta: „Nem 
viszem aádig be a gabonát, amíg 
fel nem ssóHtanok. Biztosabb he-
lyen yan az, az én magtáramban." 
Fzek a dolgozó parasztok nem ve-
szik észre, hogy a kulák hangja 
ez. Nem veszi észre sok dolgozó, 
hogy miért agitál igy a kulák: 
„nekem muszáj beadni a gabonát, 
áe nektek nem, ne is adjátok addig 
be, am.ig fel nem szólítanak." A 

dolgozó parasztok felé alkalmazott 
kulákagitációnak az a célja, hogy 
gyengüljön ezddat népi demokrá-
ciánk, gyengüljön „ békddbor. Mert 
tudja, hogy a béketábor as, ami 
megakadályozza, hogy visstájOjfön 
az 6 „úri Magyarországa." Ezért 

szabotál ia a terménybegyüjtést Hős 
István. Vörös Hadsereg-út 29. sz. 
alatti kulák. Sárkány József, Tanya 
708 sz. alatt lakó kulák és a töb-
biek. 

Q e nagyon sok dolgozó kis- s kö-
zépparaszt van, akik agitólás 

nélkül is megértik, hogy a gyors ter-
ménybeadással az imperialisták tá-
borát gyöngitik és a beketábort 
erősítik. Megértik, hogy minden 
szem gabona, amit beadnak, a hős 
koreai nép harcát segíti előre- Ilyen 

becsületes dolgozó parasztok: Ju-
hász Imre. Járandó 38 szám alatt 
lakó kisparaszt, akinek 3 hold föld-
je és 3 tagú családja van, mégis 
8 mázsa 5 kiló gabonát adott be. 
ami 600 százalékos beadási telje-

si kötelezettségén felül „C" vételi 
jegyre 15 mázsa 13 kiló gabonát 
adott be. Sorolhatnánk sokáig az 
ilyén becsületes dolgozó paraszto* 
kat, akiknek igyekezete arra Irá-
nyul. hogy Makó az elsők között 
teljesítse beadási kötelezettségét. 

A hátralévő időben pártszerveae-
teink és tömegszervezeteink népne-
velőinek nagy munkát kell végezni, 
hogy a versenyben vállalt kötele-
zettségünknek eleget tudjunk ten-
ni. El kell érni jó népnevelő mun-
kával, hogy a gobonabegyüjtést 
augusztus 20. helyett, augusztus 
12-re teljesítsük. Ezt azonban csak 
akkor tudjuk elérni, ha népneve-
lőink a Párt segítségével visszave-
rik és megsemmisítik a klérus és a 
kulákság ellenséges agitációját, 
amely arra irányul, hogy békés 
építőmunkánkat megakadályozza. 
A terménybeadásnál meg kell mu-
tatkozni a kommunista példamuta-
tásnak. Párttagjainknak kell élen-
jdrniok a versenyben. Meg kell mu. 
talni azt. hogy mi, kommunisták 
nem csak beszélünk, hanem amit 
mondunk, azt tettekkel támasztjuk 
alá. 

eg kell magyarázni minden 
dolgozó parasztnak, hogy az-

ért agitál a kulák a terménybe-
gyüjtés ellen, hogy a dolgotok ke-
nyere ellen törjön Népnevelőink-
nek el kell érni azt, hogy felvilágo-
sító munkájuk nyomán dolgozó pa-
rasztságunk a begyűjtés ütemét fo-
kozza és azt augusztus 12-re be-
fejezze. Meg kell értetni minden 
dolgozó kis- és középparaszttal, 
hogy ezzel is erősítjük a béke tá-
borát. népi demokráciánkat. El kell 
érnünk, hogy augusztus 15-én büsz-
kén jelenthessük Rákosi elvtársnak: 
Makó város dolgozó parasztsága 
teljesttette a terménybegyüjtést, 

sftménynek felel meg, vagy Kádár vállalt kötelezettségét. Jó népnevelő 
István, Zrinyi-utca 31. szám alatti munkával etóre a terménybegyüjtés 
15 holdas kötópparaszt, aki beadá- sikeréérti ., . . ,: 

A vasutasok segítik a koreai nép szabadságharcát * 
Szerdán este indult el Szegedről a négyezredik 

„500 kilométeres" vonat 

Szerdán este fél 11-kor bensősé-
ges ünnepség színhelye volt a Sze-
gedi MÁV állomás váróterme. A 
nagy számmal összegyűlt utazó-
közönség nem is számított erre az 
ünnepségre, mégis kitörő lelkese-
déssel. tiagy tapssal fogadták, ami-
Kor az ünnepség kezdetén rövid 
beszédében Szárkiszov László elv-
társ, Szeged Állomás politikai 
tisztje bejelentette az ünnepség okát. 
Plmondotla, hogy ez a nap neve-
zetes a magyar vasutasok életében. 

Ma indítják útjára a négyezre-
dik „iitszázklloniéteres" m«z 
donyt. Fiatal ütszázklInmétcreA 
mozgalmunk jelentős állomása 

Igazolja, a magyar vasúthálózat 
életében hogyan győzedelmeskedett 
a hős szovjet vasutasok példája, 
egvhen tükörképe «nnak az önfel-
áldozó munkának is, ame'.yet a 
magyar vasutasok végeztek a ma-
gyar szocialista vasút mcgtcrcm-
fcséért. 

A koreai műszak eredményei 

Szárkiszov elvtárs beszámolt be-
izédében azokról a nagyjelentőségű 
eredményekről, amelyeket a szege-
di vasutas dolgozók értek el a már 
ötödik napja tartó koreai műszak-
ban: 

— Hétfő reggel óta minden ma-
gyar üzem egy harci tábor, A ko-
reai harcok sikeréért és a béke 
megvédésért folyó nagy közdelem 
új csatája ez — mondotta Szárki-
szov elvtárs —. Ebből a küzdelem-
ből mi. szegcdi vasutasok sem aka-
runk kimaradni. Ezt bizonyítják az 
elmúlt három nap eredményei ií. 
Igy például 

a .szegedi vasutas dolgozók ilsz-
szesen nyoleezer forint értékű 
felajánlást lettek n korral hét-
re. Az eddigi kiértékelések azt 
mutatják, hocv ezt messze túl 

teljesítjük, 
bizonyítják ezt Pesti Já"os és Kiss 
Fcrenc elvtárpnk kimagasló telje-
sítményei is, akik jóval a vállalá-
sukon túl, 124 százalékot teljesítet-
lek. De még ékesebb bizonyí-
tók'erre 

Nátli Miklós raktári dolgozó 
175, vagv Kószó Béla 190 száza-

lékos teljesítménye. 
De nem ritkák nálunk a sztaháno-
vista eredmények sem. Büszkék 
vagyunk 

Kiss István kazánkovácsra, aki 
240 Ridzalékot és Barta Ferenc 
elvtársra, aki 330 százalékos tel-

jesítményt ért el, 
s ezzel megteremtették annak le-
hetőségét, hogy országos viszony-
latban is a szegedi vasutasok az 
ígyik legjobb eredményt érjék el 
a koreai műszakban. 

Még többet akarunk tanulni 
a szovjet vasutasoktól 

A mostani nagyszerű eredmé-
nyeinket száz százalékig felhasz-
náljuk a rövidesen megkezdődő 
őszi nagy csúcsforgalom sikeres le-
bonyolításának előkészítésére. Ez-
zel bizonyltjuk be, hogy Pártunk 
ránk mindig számíthat. Együtt 
érezzük a többi öntudatos üzemi 
dolgozókkal és dolgozó parasztok-
ka', bogy értünk is folyik a harc 
Koreában s a mi eredményeinkre 
is éppen olyan elkeseredett dühvel 
törnek az amerikai imperialisták és 
csatlósaik, mint a koreai nép sza-
badságára. 

Mlg a koreai harcosok fegyver 
rel u kezükben győzedelmesked-
nek nz Imperialisták fölült, ml 
500 kilométeres és a kétezrr 
tonnás mnzgnlom továbbfejlesz-
tésével harcolunk közös ellen 

ségünk ellen, 
ígérjük, hogy még tökéletesebben 
elsajátítjuk a szovjet vasutasok 
munkamódszereit, még többet ta-
nulunk Pányin elvtárstól és a töb-
biektől, akik példamutatásukkal hoz-
zájárultak a magyar szocialista 
vfisut megteremtéséhez. Számos 
olyan hü követőik akadtak, mint a 
már közismert Wollmann Gellért 
elvtárs, é'-munkás mozdonyvezető, 
mint 

Jánosi József elvlárs, mozdony-
vezető, akinek éppen az a ki-
tüntetés jutott, hogy ő vezeti 
útjára a négy-ezredik 500 kilo 

méteres vonatot. 
Szárkiszov elvtárs beszéde után 

az állomás dolgozói pompás kis kul-

túrműsorral szórakoztatták a négy. 

ezredik 500 kilométeres vonat uta-

zóközönségét. Harmonikán szovje? 

népdalt, Sztálin elvtársról szóló dall 

játszottak, énekeltek. Molnár László 

elvtárs nagy sikerrel szavaka el Ma. 

jakovszkij „Pártról" című versét. Az 

egybegyűlt utazóközönség verseket 

hallott még Iszakovszkijtól és a 

kő zismert magyar kőKőtől Kuczka 

Pétertől. Utána beszállás követke-

zett. 

Indul a szerelvény 

Közben a fűtőházból megérkezett 

Jánosi József elvtárs, szépen feldí-

szített hatalmas mozdonyával. A 

gép oldalán ezt a feliratot olvashat-

tuk; 

„Pártunk vezetésével a hős szov-
jet vasutasok példája nyomán 
az 500 kilométeres mozgalom-
mal a szocialista vasút megte-
remtéséért*. — A mozdony 
homlokára kivilágított táblát 
erősítettek, s amerre elment, 
messziről olvashatta mindenki 
„Indul a négyezredik 500 ki-

lométeres vonat". 
A vonat indulása elölt Jánosi elv-
társ elmondotta: 

— Most igazán látjuk, hogy nem 
hiábavaló volt a fáradtságunk az 500 
kilométeres mozgalomért. 

Kitszünjük a Pártnak, köszön-
jük Rákosi elvtársnak, hogy 
mindenben segített bennünket. 
Köszönetünket több és jobb 
munkával juttatjuk kifejezésre, 

örülünk, hogy öröme? és büszkesé-
get szerezhettünk Rákosi elvtársnak, 
bátran mondhatjuk el, hogy nem csa 
lódott bennünk sem. 

Eredményeinket továbbfejleszt-
jük a most folyó koreai mű-
szakban és az őszi csúcsforga-
lomban. azért a közös ügyért, 
amelyért a korral nép harcol. 
Ezután Kócsó András fűtő mon 

do?t néhány szót arról, mennyire 
boldog, hogy egy éjszakán keresztül 
ő is ezen a vonaton dolgozhat. Ez-
után szerencse és jókívánságok kö-
zepette indult el a szerelvény. 

A Szovjet Tájékoztató Iroda közli 

Fülöp Péternek, a magyar parasit-

küldöltség egyik vezetőjének nyilat-

kozatát. 

Fülöp Péter bevezetőben as uta-

zás élményeiről és a meleg testvéri 

fogadtatásról beszélt, majd beszá-

molt a látottakról: 

— A Kirgiz Szovjet Szocialista 

Köztársaság hires szarvasmarlicte-

nyésztéséről, az 500 kg élő&nlyú 

szarvasmarhákról, a szilárd takar-

mánybázisról, amelyben az állatte-

nyésztés számára az évi takarmány-

tartalékot gyűjtik össze. 

— Kirgiziában a szocialista mező-

gazdaság más ágait is tudományos 

alapokra helyezték — mondotta —, 

így a zöldségtermelést, gyümölcs-

termelést és szőlészetet. A köztár-

saság különböző részeiben pl 2635 

méter ég másutt ezer méter magas-

ságban kísérlett gyümölcs, és zöld-

ségtermelő állomások vannak chol 

a különféle éghajlat) övezetek 

sajátosságaihoz alkalmazkodó gyü-

mölcs-, szőlő, és zöldségfajiák ki'.er. 

melésével foglalkoznak. A kísérleti 

állomások dolgozói sok fagyálló és 

száraz éghajlaton is termő gyümölcs, 

fajtát termesztettek. Igy például ke. 

resztesés útján egy szőlőfajta télen 

is eléj anélkül, hogy betakarnák és 

kitűnő izű, bő termés/ hoz. 

— A talaj megjavítására a szőlő-

sorok kőzött évelő füvet vetnek, ame-

lyet a tél) időben betakarásra hasz-

nálnak fel. A szőlő, málna, földi-

eper fekete szeder, burgonyaföldek 

öntözése egy méter mélyen fekvő 

csőrendszer segítségével történik. 

— A föld trágyázása új módszer 

szerint történik úgy, hogy a trágyát 

közvetlenül a növény alá teszik és 

ezzel kiküszöbölik, hogy a sorok 

közé kerüljön. 

— A gabonaklsérlet) állomás tu-

dományos dolgozói a kolhozistákkal 

együttműködve új, bö termést adó 

búza, árpa, zab és teryierifajtákat 

hoznak létre. 

Nyilatkozatának befejező részé-

ben Fülöp Péter elmondotta, hogy a 

hatalmas példátlanul álló eredmé-

nyek a kísérleti állomások tudomá-

nyos dolgozói és a kolhozislák szo-

ros együttműködés nyomán jöttek 

létre 

— Szovjet-Kirgizia szocialista 

földművelésének tapasztalataif nagy 

sikerrel fogjuk felhasználni Magyar, 

ország mezőgazdaságában — mon. 

dotta. 

J. M. Robinson amerikai néger munkás 
megkapta a csehszlovák állampolgárságot 

J. M. Robinson színesbőrű volt 
amerikai állampolgár, aki lemon-
dott amerikai állampolgárságáról 
és csehszlovák állampolgárságért 
folyamodott, megkapta okmá-
nyait. 

— Mint a csehszlovák állam új 
polgára — mondotta Robinson ez 
alkalomból — első kötelességem-
nek tartom, hogy minden erőm-

mel harcoljak a békéért. Cseh-
szlovákiát választottam hazámul, 
de ez nem jelenti, hogy elfelej-
tettem Amerika kizsákmányolt 
millióit. Állandó kapcsolatban va-
gyok velük és leveleikre válaszol-
va megírom nekik Csehszovákiá-
ról az igazságot, amelyet az ame, 
rikai propaganda hiába próbál el-
ferdíteni. 

A Helyi Tanácsok jelentőségéről 
... .. • ' 

lyítsék Pártunk és a dólgozók 
kapcsolatát. 

„A tanácsok rendszerén ke-
resztül állami vonalon új, erős 
kapcsolat fog létrejönni a Párt 
és a munkásosztály, a munkás-
osztály Ó3 a dolgozó parasztság, 
a Párt és a legszélesebb dolgozó 
tömegek között. A tanácsok, ezek 
a fontos állami és egyben tömeg-
szervezetek, nagy szerepet fog-
nak betölteni a széles dolgozó tö-
megek aktivizálását illetően, az 
állami és közügyek területén" — 
jelentette ki Kádár elvtárs. 

fa Helyi Tanácsok munkájá-
val új, hatalmas tartalé-

kok nyílnak meg. Szélesen kitárul 
a dolgozók kezdeményezési, alko-
tási lehetősége, amely a szocializ-
mus építését segíti elő nagy lép-
tekkel. A tanácsok főfeladata 
lesz az újért való küzdelem, a ré-
gi, a halódó ellen. De a Helyi 
Tanácsok egyben a béke védelmé, 
nek fontos eszközei is lesznek, 
mozgósítják a legszélesebb töme-
geket a feladatok végrehajtására. 

A Helyi Tanácsok elszánt har-
cosai lesznek a bürokrácia elleni 
küzdelemnek, amely elszigetelte 
a dolgozókat az ügyek intézésé-
től. a vezetéstől. 

P irtszervezeteink aktivan kap-
' csolódnak bele a tanácsok 

• apunk vasárnapi Bzámában 
ismertettük a Népköz-

társaság Elnöki Tanácsának tör-
vényerejű rendeletét a Helyi Ta-
nácsok választásával kapcsolat-
ban. A városi, járási és községi 
tanácsok augusztus 15-én alakul-
nak meg. Tagjaikat a Független-
ségi Népfront küldi be, amíg sor 
kerül a rendeletben ismertetett 
választásokra. 

A Helyi Tanácsokról szóló tör-
vény szocializmust épitő népünk 
új, nagy győzelmét hirdeti. Pár 
héttel ezelőtt — június 15-én — 
alakultak meg a Megyei Taná-
csok és most a Helyi Tanácsok 
megalakításával betetéződik ál-
lamigazgatásunk szocialista át-
formálása. A Helyi Tanácsok 
megválasztásával kiküszöböljük 
alsófokú igazgatási szerveinkből 
is a burzsoá és feudális jellegze-
tességeket és az államszervezet 
egész vonalán lerakjuk a legde-
mokratikusabb államszervezet-
nek: a tanácsok rendszerének 
alapját. 

Á Megyei Tanács megala 
kulása napjaiban olyan nagy fel 
adat megoldása előtt állt, mint a 
terménybetakarítás munkája. A 
tömegkapcsolatok nem elegendő 
mértékének hibáját a tanácsok 
kijavítják, mert a tanácsok rend-
szerében legfontosabb Pártunk 
irányító szerepe, 

Helyi Tann^ouiv ... . . , „ .. , 
lásával államigazgatásunk' " F ' ^ e z o tervelve szervező es 

egészen közel kerül a dolgozó 
néphez, ezer és ezer szállal kap-

munkájába és ez azt jelenti, hogy 

A Hely? Tanácsok megalaku-h t a n á c s o k v a , ó b a n a d o l ^ o z ó k 

láonvol óllamitrQT.o.atíiailnTr I \ 
vegrehajtó erővé válnak. 

A Helyi Tanácsok megalakulá-
sa csak az ellenséggel vívott 
harc árán lehetséges. Meg kell 
küzd énünk a nyiltan tárna Jó el-
lenséggel, de ugyanakkor elszánt, 
kemény harcot kell folytatnunk 
a bürokrácia formájában meg-
nyilvánuló ellenséggel szemben 
is. A Helyi Tanácsok feladata 
hatalmas. A begyűjtés befejező 
szakaszának irányítása, a norma-
rendezéssel kapcsolatos felada-
tok, a beiskolázás, a tszcs-k őszi 
továbbfejlesztése, az őszi talaj-
művelési munkák — mind olyan 
feladatok, amelvek az egész dol-
gozó nép mozgósítását követetik 
meg. Ezt a feladatot Pártunk irá-
nyításával a Helyi Tanácsoknak 
kell megoldaniok. 

csolódik össze államigazgatásunk 
a tanácsokon keresztül a széles 
dolgozó tömegekkel. Ezért a He-
lyi Tanácsok működésének elen-
gedhetetlen feltétele, hogv műkö-
désük megkezdésétől a lakosság 
állandó figyelme, segítése, támo-
gatása és ellenőrzése közepette 
végezzék munkájukat. 

A tanácsok a dolgozók állam-
hatalmának szervei és ígv a leg-
átfogóbb töimegszervezetek. A 
tanácsok elmény.tik azt a kap-
csolatot az államigazgatás vona-
lán, amelv Pártunk és a dolgozók 
milliós tömegei között kiépült. A 
Helyi Tanácsok munkájában te-
hát a legdöntőbb súlypontot ez a 
feladat jelenti, hogy tovább mé-
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Felvilágosító munkával győzzük meg a dolgozó 

parasztságot a nagyüzemi gazdálkodás előnyeiről 
A vásárhelyi „Dózsa" tszcs versenyre hivta 
a n a g y s z é n á s i „ D ó z s a " termelőcsoportot 

Rákosi* elvtárs mondotta még a 
termelöcsoportok januári tanácsko-
zásának idején: „Minden egyes 
szövetkezett tagunk tekintse magát 
a jobb jövő előőrsének, úttörőiének, 
aki az egész magyar dolgozó pa-
rasztság számára mutatja a példát, 
a jobb jövőt." 

A vásárhelyi „Dózsa" termelő-
szövetkezet tagjai jó mélyen az 
rezükbe vésték Rákosi elvtárs mon-
dását. Valóban úttörőkké váltak a 
jobb jövő kialakításáért folyó harc-
ban, minden munkájukban páldat 
mutattak a környék dolgozó kis-
és közénparasztságának. Az idei 
termenybegyiiitésben elsőnek szál-
Vitatták be példamutatóan gabona-
termésüket a közös biegyfíjtöhelyre. 
A dolgozó parasztok elismeréssel 
nyilatkoznak munkájukról. Az 
nult napokban a termelőszövetke-
zet tagjai a körnvezö dolgozó pa-
rasztok bevonásával "•yiilést tartot-
tak a termelőszövetkezetben, ahol 
ismertette eddig e'ért eredményei-
ket. A dolgozó parasztok 

csodálattal szemlélték 

termelőszövetkezet gazdasálját. 
Vörös Lajos, dolgozó kisparaszt 
szavakban is kifejezte elragadtatá-
sát. Megál'.anította a dolgozó -pa-
rasztok nevében, hogv a termelő-
szövetkezet valóban jól dolgozik. 

A termel ős zövetkeret tagjai azon-
ban nem elégszenek meg gazdasá-
guk ilyenféle ismertetésével. Ol-
vasták a Szabad Néo csütörtöki 
számában a nare'szénási „Dózsa" 
termelőszövetkezeti csoport elhatá-
rozását. amelyben a nag.vszénásiak 
elmondják, hogy a jövőben még 
jobban kivániák fejleszteni ga*da-
s-í eukat ezért igyekeznek minél 
több dolaazó parasztot beszervezni 
r termelőszövetkezetbe. F,z'-rt az 
^következendő vasárnapot , arra 

használják fel, hogy egyéni agitá-
ción keresztül, 

saját példájuk ismertetésével 

győzzék meg a környék dolgozó pa-
rasztságát a nagyüzemi gazdálko-
dás előnyeiről. 

Követve a nagyszénásiak példá-
ját. a vásárhelyi „Dózsa" termelő-
szövetkezet tagjai elhatározták, 
hogy a vasárnapi napot szintén ar-
ra haszná'iák fel. hogv személyesen 
beszéljenek a környék dolgozó pa. 
rasztjaival. a* önkéntesség elvének 
szigorú betartásával magyarázzák 
meg nekik, hogy milyen boldog 
életet jelent nekik az, ha bélénnek 
a termeiöszövetkezetbe Ezt az el-
határozásukat értekezlet keretében 
beszélték meg. 

+ 
A lebukó nap utolsó sugarai át. 

szűrődnek az akácfák levelein, ami-

kor a termelőszövetkezet tagjai ösz-

szegyülnek gazdaságuk udvarán. 

Oláh István elvtárs, üzemi párttit-

kár nyitotta meg az értekezletet. 

Szavaival ecsetelte a nagyszénást 

..Dózsa" termelőszövetkezeti csoport 

határozatát a vasárnapi agitációs 

nappaj kapcsolatban. Ezután Nemes 

Ferenc elvtárs ismertette a nagyszé. 

násiak határozatát. Alig fejezte be 

beszédét, máris új határozat szüle-

tett meg a termelőszövetkezeti fagoh 

között, amit a termelőszövetkezet 

tagjai nevében Bessenyei Sándor mon. 

dott ki 

— Elvtársak — mondotta —, Ja-

vaslom, Hogy a mi termelőszövetke-

zetünk. amelv már jó munkájával 

kiérdemelte, hogy Kossuth-díjban ré-

szesült. most se maradjon le. Ezért 

hívtak ki ve r senye 

a nagyszénási „Dózsa" termelőcso-

portot Induljon meg a verseny ter-

melőszövetkezetűnk fejlesztéséárt 

A FALUS! SZOVJET-MUNKÁBAN 
(SüS luxéi) • 

Közel 4.000 km. hosszú az 
ú t Moszkvától Novö Jegorjev-
káig. Itt egyenes utcák mentén 
szép parasztházak állnak, melyek 
mindegyikéhez kert * is tartozik. 
Novo-Jegorjevka központjában 
fából épült ház áll. Itt székel a 
dolgozók küldötteinek falusi szov-
jetje, az államhatalom helyi szer-
ve. a politikai és gazdasági köz-
pont. . 

Novo-Jegorjevka egyszersmind 
fontos művelődési központ. A fa-
luban hét iskola működik. Ezek-
ben több mint másfélezer gyer-
mek tanul. Van a falunak jól be-
rendezett klubia és két olvasókö-
re. A könyvtár könyvállománya 
7700 kötet. A parasztházakban 
F.ZÓI a rádió és villanylámpák vi-
lágítanak. A kolhozok távolabb 
eső tanyái rövidhullámú rádióál-
lomással tartanak összeköttetést 
a faluval. 

Az állam kórházat, két orvosi 
segélyhelyet és szülőotthont tart 
fenn. A lakosság ingyenes orvosi 
segélyben részesül. 

A szovjet hatalom évei alatt 
teljesen kiirtották az írástudat-
lanságot. A helyi parasztság kö-
réből nevelkedtek fel az új szov-
jet értelmiség nagvképzettségű 
káderei. A faluban 48 tanító, hét 
orvos, 140 traktorista, kombájn-
kezelő, gépkocsivezető, mechani-
kus. lakatos és esztergályos dol-
gozik. 

A falu egész gazdasági és po-
litikai életét a dolgozók küldöt-
teinek falusi szovjetje irányítja. 

A helyi szovjetek választása-
kor — 1947 végén — Novo-Jegor-
jevka lakosai 25 küldöttet vá-
lasztottak be szovjetjükbe. Kik 
ezek, kik a választottjai? A kol-
hozfalu élenjáró emberei, akik 
szívvel-lélekkel harcolnak az 
egyetemes nép ügyéért és nem 
mindennapos szervezőképességgel 
rendelkeznek. Közülük húsz a 
szovjet népnek tett személyes 
szolgálataié, o kormánykitünte-
téseknek, rendjeleknek és érmek-
nek a tulajdonosa, tizenöten pe-
dig a Kommunista Párt tagjai és 
tagjelöltjei. 

A gyógyító és kutatómunka, 
az oktatás eredményességét segítik elő 

as egyetemi intézetek, klinikák dolgozói 
a koreai műszakban 

Noro-Jcgorievka polgárai, 
mint küldöttjüket küldték a fa-
lusi szovjetbe Sztyepan Zjukint, 
a Kirovról elnevezett termelőszö-
vetkezet rajvezetőjét. Zjukin lel-
kes harcosa a haladó szovjet 
mezőgazdasági tudománynak. Az 
altáji gyakorlati gabonaterme-
lők közül elsőnek szívlelte meg 
Liszenko akadérrfikusnak azt a 
felhívását, hogy a kolhozterme-
iés gyakorlatába vezessék be a 
magvak légfütéses melegítését az 
elvetés előtt. Ez nagymértékben 
megrövidíti a gabona növekedési 
idejét, s megnöveli csiraképessé-
gének százalékát. 

A falusi szovjet két képviselő-

további megerősítéséért. A magam 

nevében pedig versenyre hívom C. 

Nagy Imre szaktársamat, 

— Bessenyei Sándor szaktársam 

versenykihívását elfogadom — állt 

fel C. Nagy Imre. — Megfogadom a 

tagság előtt, hogy a vasárnapi agitá. 

ciós napon olyan eredményes mun-

kát fejtek ki, hogy egy dolgozó pa-

rasztot az önkéntesség elvének szi 

gorú betartásával felvilágosítok, hogy 

a jövő gazdasági évben mint terme-

lőszövetkezeti tag küzd mezőgazda-

ságunk szocialista fejlesztéséért. 

Az első párosversenykihívás után 

halk moraj futott át 

a jelenlévők között. Mindegyik ter-

melőszövetkezeti tag arra gondolt, 

hogyan tudná minél eredményeseb-

ben kivenni részét ebből a munká-

ból, 

— A versenyből én sem maradok 

ki — mondotta Kéri Ferenc. — Ez-

ért párosversenyre hívom ki Oláh 

István párttitkár elvtársat. Sorra 

következtek ezután a versenykihí-

vások. A nők közül Tóth Mária 

Zászló Máriát hívta ki versenyre. 

Damó Ferenené Gémes Ferencnéval 

lépe't versenybe. A gyűlés végére 

mindegyik termelőszövetkezeti tag 

kiválasztotta párját, akivel vasárnap 

versenyben indul egésznapos felvilá-

gosító munkára a környék dolgozó 

parasztjai közé. 

Elhatározásukat, a nagyszé-

nási „Dózsa" termelőcsoportnak 

szóló versenyfelhívásukat az ér-

tekezlet végén határozatba fog-

lalták. 

„1948 októberében 141 holdon 

12 taggal kezdtük meg a közös 

gazdálkodást — írták határoza-

tukban. _ Már az első év meg-

mutatta közös gazdálkodásunk 

előnyét a kisüzem felett, ami 

megmutatkozott a tavalyi 9 má-

zsás búzatermés átlagban is, ami-

kor a kisparasztok parcelláikon 

csak 6—7 mázsa búzát termel-

tek. A következő év még nagyobb 

eredményeket hozott. Fejlődtünk, 

gazdaságilag megerősödtünk, 115 

taggal ma már 850 katasztrális 

ho'don gazdálkodunk. Termés-

eredményeink most is felette ál-

lanak az egyénileg gazdálkodó 

kisparasztokén. Példamutatóan 

élenjártunk eddig a munkában, 

de tudjuk, hogy ez még csak a 

kezdet, a jövőben még nagyobb 

feladatok várnak ránk. Elsőren. 

dii feladatunknak tart juk a terme-

lőszövetkezet további fejlesztését, 

megerősítését. Ezt csak ugy 

tudiuk elérni, ha termelőszövet-

kezetünk tagságát is szaporítjuk. 

Ezért versenvre hívjuk ki a 

nagyszénási „Dózsa" termelőszö je, Jevgenija Vlaszova és Vera 

Litvinenko hivatásukra nézve pe-1 vetkezeti csoportot. Versanypon 

dagógusok. Azonkívül, hogv ta-

nítják a gyermekeket, a falusi 

klubban felolvasásokat tartanak 

a lakosságnak és tevékeny részt 

vesznek a művészi önképzőkörök 

munkájában. A helyi szovjet kül-

döttévé megválasztották g, „Sza-

badság Fénye" nevű kolhoz el-

nökét, Ivan Szkirdát. Köztiszte-

letben álló ember Novo-Jegorjev-

kában. Ő javasolta kolhoza dol-

gozóinak azt 1948-ban, hogy az 

őszi vetések területét 400 hek-

tárral szélesítsék ki és az átla-

gos termést emeljék fel hektáron-

ként 23 mázsára. 

A képviselők alkotják az 
államhatalom helyi szervét, a fa-
lusi szovjetet. A küldöttek ha-
vonként egyszer összeülnek és 
együttesen döntenek a gazdasági 
és> kulturális építőmunka legkü-
lönbözőbb kérdéseiről. Egyszerű 
szótöbbséggel hozzák azokat a 
határozatokat, amelyek kötelező 
erejűek a falusi szovjet minden 
polgárára és intézményére. 

Érdekes és sokrétű az élet 
Novo-Jegorjevkában. Széles kör-
re terjed ki a falusi szovjet te-
vékenysége. Hogyan oldja meg 
ezeket g különböző feladatokat? 
Legközelebbi levelünkben erről 
beszélünk.. . 

V. Okorokov 

tunk az, hogy állandó, fáradtan, 
got nem ismerő felvilágosító 
munkával, saját példánk ismer-
tetésén keresztül győzzük meg a 
dolgozó parasztságot a nagy-
üzemi gazdálkodás előnyeiről-" 

Alig fejeződött be az értekez-
let. a termelőszövetkezet tagjai 
máris címezték a levelet és még 
aznap este elküldték verseny-
kihívásukat a nagyszénási Dózsa 
termelőszövetkezeti csoportnak. 

Készülődnek a vásárhely! 

termelőcsoportok a vasárnapi 

agitáclóra 

A nagyszénási „Dózsa" terme-
lőszövetkezet határozatához ha-
sonlóan, Vásárhely valamennyi 
termelőszövetkezeti csoportja 
hozzálátott a vasárnapi egész-
napos felvilágosító munka meg-
szervezéséhez. A Csapajev ter-
melőszövetkezeti csoportban a 

csoporttagok sz;ntén egymással 
versenyezve indulnak vasárnap 
agitációs munkára. Valamennyi 
termelőcsoport és termelőszövet-
kezet célja az, hogy tervszerű 
felvilágosító munkával, egyéni 
agitációval. az önkéntesség elvé-
rek betartásával minél több dol-
gozó parasztot nyerjenek meg 
mezőgazdaságunk szocialista épí-
tésére. 

Az egyetemi intézetekben, kli-

nikákon feliratok hirdetik: „El 

a kezekkel Koreától", „Mi is a 

békéért harcolunk!" Az egyetemi 

dolgozók, tudósok, orvosok, fizi-

kai dolgozók jobb munkájukkal 

fejezik ki együttérzésüket a sza-

badságukért küzdő koreai hősök 

iránt. Tudják, hogy jobb munká-

juk ujabb csapás a háborús 

gyujtogatókra, ujabb támasza a 

béketábornak, ujabb segitség a 

szabadságharcosoknak. A dolgo-

zók lelkes kisgyüléseken egymás 

után tették meg felajánlásaikat, 

amelyek 

a kutató munka, az oktatás 

könnyebbé tételét, a gyó. 

gyitó munka és a kórház-

kultura magasabb színvo-

nalra emelését teszik lehe-

tővé. 

Az elméleti intézetek közül ki-

emelkedik a szerves-kémiai inté-

zet. Fodor Gábor elvtárs pro 

fesszor, az Egyetemi Pártbizott-

ság elnöke vállalta egy u j ty-

phus-elleni gyógyszer kikísérle-

tezését. Az intézet dolgozói vállal-

ták egy uj ózonnal végzett kísér, 

let beállítását. Ebből a munká-

ból kiveszik részüket a fizikai 

dolgozók is. akik vállalták a 

szükséges felszerelés (üvegcsö-

vek, stb.) elkészítését. A kísér-

letek eredményességét a munka 

helyes, észszerű megszervezésé-

vel biztosítják. A többi intéze-

tek jó munkát végeznek a kö-

vetkező oktatási év előkészítése 

érdekében. Rendezik a szertára-

kat, ami igen lényeges, mert a 

rendezetlenség miatt sok időt 

vett igénybe a szükséges anya-

gok elökeritése, ami a munkát 

gátolta. U j gyakorlatokat próbál-

nak ki a hallgatók számára, 

előre rendezik a gyakorlati 

anyagokat, hogy az egyete-

mi év akadályok nélkül be-

indulhasson és az egyete. 

misták képzése zökkenőmen-

tes legyen. 

A Gazdasági Igazgatóság dol-

gozóinak jó felajánlásai lehető-

vé teszik az egyetemi javítási és 

építkezési munkálatok ütemének 

meggyorsulását. Fenyvesi Imré-

né elvtársnő, a ü l . alapszervezet 

agit. prop. felelőse felajánlásai-

val is példát mutat dolgozó tár-

sainak: Didi Kamilla és Varga 

Lajosné varrónőkkel vállalták, 

hogy 200 órára eső munkáju-

kat 114 óra alatt végzik el. J£d-

licska Antal elvtárs, népnevelő-

felelős is a legjobb agitációval, 

példamutatással győzi meg a 

G. H. dolgozóit: Táborosi István 

elvtárssal vállalta, hogy azt a 

munkát, amelyet eddig 180 óra 

alatt végeztek el, 95 óra alatt 

teljesitik. De jó munkateljesít-

ményükkel 

n?m maradnak el a lakatos-

műhely dolgozói sem. 

Tornyos! Elemér lakatos 102 óra 

alatt elvégzett munkáját ezután 

95 óra alatt teljesiti. 

A klinikák dolgozói: orvosok, 

ápolók, fizikai dolgozók, együtt 

indulnak harcba a gyógyító mun-

ka megjavításáért, a jc-bb beteg-

ellátásért. A klinikák örömmel 

üdvözölték a nőgyógyászati klini-

ka dolgozóinak kezdeményezését, 

amelyben a koreai hét alkalmá-

ból versenyre hívták ki a többi 

klinikákat a tisztaság, rend, mun-

kafegyelem megjavítására. Barna 

György elvtárs, népnevelő, a kli-

nika gépésze, zászlót készített, 

amelyet a legjobb eredményt el-

érő klinika nyer el. A női klini-. 
kán igyekeznek is, hogy a zászló 
náluk maradjon. A versenytáblát, 
amelyre naponta többször is ki-
ragasztják a legújabb eredménye-
ket, izgatottan olvassák a dol-
gozók. Folyik a nagytakarítás a 
kortermekben, folyosókon, kony-
hán, gépházban. Á személyzeti 
klinikán Illési József és Auliczki 
Anna elvtársak kezdeményezésé-, 
re 

villám-táblán írják ki leg-
újabb eredményeiket, figyel-
meztetik a dolgozókat a la-

zaságokra. 

Az idegklinikát virágokkal díszí-
tik fel. A bőrgyógyászaton ra-
gyognak a folyosók, a kortermek, 
a dolgozók serény munkája nyo-
mán. Nem hátráltatja a munkát 
az sem, hogy a dolgozók egy rét 
sze szabadságon van. 

Török Antal bőrklinikai gépes? 
vállalta, hogy a belgyógyászati 
klinika szabadságon lévő gépészét 
is helyettesíti s mindkettőjük 
munkáját így is 100 százalékosan 
ellátja. A sebészeten brigádokat 
szerveztek, amelyek segítenek a 
fizikai dolgozóknak a nagytaka-
rítás elvégzésében. A munkából 
kiveszik részüket az orvosok is, 
Dr. Geréb Tibor elvtárs, adjunk-
tus, vállalta, hogy az intézet be-
teganyagából, a különleges ese-
tekről beszámolót tart a klinika 
orvosainak, hogy szakmai kép-
zésüket segítse. Dr. Petri Gábor 
adjunktus vállalta, hogy 

a fiatal orvosokat betanítja 
a sebészeti klinika ú j altató-
gépének használatára és el-
végzi a sebészeti klinika el-
ső, magasvémvomás elleni 

műtétjét. 

A klinika rendjéért, tisztasági, 
ért vívott harcba jó felvilágosító 
munkával bekapcsolják a betege-
ket is. A betegek szoba-bizalmia-
kat, választanak, akik üevelnek 
a kórterem rendjére, tisztaságá-
ra. Igy válnak ők is részesévé a 
klinikai dolgozók munkájának. A j 
ápolók arról is gondoskodnak, 
hogy 

a bet egek tá jékozód innak a 
politikai eseményekről: kór-
termenként naponta beszá-
molnak a Szabad Népben 
megjelent fontosabb cikkek-

ről. 

Az eredmények mellett azonban 
vannak hibák is, amelyek fel. 
hívják a figyelmet arra. hogv még 
sok tenni valónk, sok javítani va-
lónk van. Igy hiba mutatkozik a 
Békevédelmi Bizottságok mun-
kájában, amelynek tagjai végez-
nek ugyan agitációs munkát, 
azonban ötleteket, önálló kezde-
ményezést nem kaptunk tőlük. A 
munkába is csak akkor kapcso-
lódtak be, amikor erre a figyel-
müket felhívtuk. Vannak hivata-
lok, így pl. a TTK tanulmányi 
osztálya, ahol azt hitték, hogy 
rájuk nem vonatkozik a koreai 
műszak. Ebben a kérdésben azon-
ban nagymértékben hibás a Pe-
dagógiai üb. is. Több intézetben, 
klinikán hiba az, hogy az elért 
eredményeket versenytáblákon, 
faliújságokon keresztül folyama, 
tosan nem tudatos! iják. 

Azok az eredmények, amelyeket 
elértünk, köszönhetők elsősorban 
az intézeti pártcsoportok jó mun-
kájának, a népnevelők és szak-
szervezeti bizalmiak egyéni agi-
tációjának és a dolgo'zók széles-
körű kezdeményezésének, amely 
annál is inkább jelentős, mert az 
első alkalom, hogy az egyetem-
nek szinte minden egves dolgozó-
ja lelkesen kapcsolódik be a ver-
senybe. B. i. 

Augusztus hónapban 34 helyen rendeznek 
árubemutatót Csongrád megyében 

A Makón megtartott árubemu-
tatón többezer ember vett részt 
és nagy megelégedéssel fogadták 
a dolgozók ezt az újítást. Még 
ebben a hónapban 34 újabb áru-
bemutatót tartanak, ahol textil, 
vas, műszaki. üveg, irodalmi, vil-
lamossági, kötszövöttáru-cikkek 

17-én Apátfalván és Csanádpa'o-
tán, 18-án Királyhegyesen és Pit-
varoson, 19 én pedig Földeákon 
és Maros1 elén lesznek árubemu-
tatók. A bemutatókon a dolgozó 
nép vásárolhat is; kellően tudia 
értékesíteni munkájának gyümöl-
csét, a „C" vételi jegyre beadott 

kerülnek kiállításra. Augusztus gabona után járó prómiumet. 



6 VASÁRNAP, 1950. AUGUSZTUS I. 

MI 1ÖR1EN1 ES M TÖRTÉNIK? 

Várható Időjárás: Gyönge, időn. 
ként kissé élénkebb északkeleti szél, 
változó felhőzet, túlnyomóan száraz 
idő, nz ország keleti felében eset-
leg egy-két helyen délutáni zápor-
eső Éjjel 15, nappal 30 fok körüli 
hőmérséklet. 

N A P I R E N D 

u o n 

Belvárosi (fél 7, fél 9) Jégmezők 

lovagja. 

Korzó (6, 8) Bictklltolvajok. 

Fáklya: Nyári szünet. 
• • 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a 

Fáklya Moziban tilmankét: „Kl lesz 

a párom" ctmű énekes, táncos, ze-

nés vígjátékról. 
• 

Szombaton este 8 órakor „Világ-

hírű operák-operettek" ctmmcl hang. 

verseny az ujszegedi tzabadtéri 

»:inpadon. 
• 

Vasárnap délelőtt 10 órakor Máté 

Gyórgy elvtárs az u»szegedi szabad, 

tért színpadon tart előadási a ko-

reai ' nép hós harcáról. 
• 

Az Egyetemi könyvtár olvasóter-

mei augusztus hó folyamán általá-

nos takarítás, rendezés és tatarozás 

miatt zárva Könyvkölcsönzés ked 

den és pénteken 8*tól 1 óráig 

A Somogyi-könyvtár nyitva dél-

előtt 9-iöl délután 2-ig. 

A Muzeum nyrtva vasárnap és ün-

nepnapokon 9 órától 13 óráig, hét-

köznapokon 9 órától 14 óráig. 
Szolgálatos gyógyszertárak: 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

zál-tér 9 Telcíon- 35—63 

Barcsay István: Sztálin-körút 32. 

Bulcsu Barna; Kálvárla-tér 7. 

Dr. Löbl örök. Kenéz E.: Klebels. 

lerg-tér 4. 

Selmeezy Béla; SomogyUclep IX. 

486. 

* Párt hírek 

Felhívjuk a titkár elvtársak fi-

gyelmét, hogy a Szegedi Ju'afonóba, 

a DÉMA és a Szegedi Ctpőgyárba, a 

Textilkomblnátba a pártnapra elő-

adót küldünk ki, a többi aJapszerve. 

zeteknél a titkár elvtársak tartsanak 

kül. és belpolitikai beszámolót. 

Felhívjuk a titkár elvtársak fi-

gyelmét, hogy a vasárnapi előadás 

meghívóit az Agit-Prop Osztályon 

átvehetik. A titkár elvtársak szemé-

lyesen vegyék át a meghívókat. 

A hathetes esti iskola szeminá-

r iumát az iparoatanu ló iskolában 

t a r t j uk szombaton dé lután 4 

órakor. Pontcs megjelenést ké-

rünk. 

Felhív juk a három hóna nos 

színvonalon tanu ló esti iskolák 

bizalmiai t hogy fontos ügyben 

pénteken délután 6 órakor 

Agft.-Prop Osztályon jelenjenek 

ineg. 

AgiS-Prop. Osztá ly 

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

Kis- és nagy párt jelvények érkez-

tek. Kaphatók a Pártbizottságon-

Szakszervezeti hírek 
Az Orvos Egészségügyi Szakszer-

vezet a szegedi Tudományegyetem 
keretében betegápotói továbbképző 
tanfolyamot szervez. A tanfolyamra 
jelentkezhetnek azok a 18 évet be-
töltött személyek, akik legalább 2 
éves kórházi betegápolói gyakorta, 
tot tudnak igazolni. 'A'z érdeklődők-
nek felvilágosítást ad Vörös Irén 
oktató nővér, városi Tüdőgondozó, 
bélköznapokon 12 órakor. A tanfo-
lyam kezdete szeptember 15. 

M ^Zl-HlREK 

A móravárosi MSzT alapszervezet 

12-én este 7 órakor műsorral egy-

bekötött vidám estet rendez. 

A Magyar-Szovjet Társaság Fel-

sőváros I. szervezete 12-én fél 8 órai 

kezdettel műsoros estet rendez Ró-

mai.krt. 31. számú helyiségében. 

Az MSzT Rókus II. alapszerveze-

te, Kossuth Lajos-sugárút 71. szám, 

(volt Faludi vendéglő) 14-én, hétfőn 

este 6 órakor taggyűlést tart. 

DISZ.HIREK 
A Szabad Ifjúság Énekkar pénte-

ken, tl-én este fél 7 órai kezdettel 
próbát tart az MSZT központi 
székházban. 

Elnyerték méltó büntetésüket a cséplést 

és begyűjtést szabotáló kulákok 

A kulákok, a nép ellenségei, 

nem nézik tétlenül a dolgozó nép 

kenyerének biztosításáért folyó 

harc eredményeit. Aho l csak tud-

ták , szabotá l ták a cséplés mun-

k á j á t is. I gy tett Smidál iusz 

Lász ló csépiögéptulajdonos is, 

akinek két cséplőgépe van. Hogy 

jövedelmét még jobban fokozza, 

nem vásárolta meg az etetőnek a 

megfelelő ruhát , ponyvát sem 

szerzett a szemszóródás megaka-

dályozására. Cséplőgépét két nap-

ra le kellett ál l ítani, mert nem 

szerezte be az előirt súlyokat 

sem. Smidél iusz Lász ló ezzel a 

dclgozó nép ellen vétett. A já-

rásbíróság kétbónapi fogházra , 

600 forint pénzbüntetésre és egy-

évi hivatal i és jogvesztésre ítélte. 

A dolgozó nép kenyerét tette 

tönkre Katona Béla mórahakn i 

40 holdas ku lák is, ak i gabona-

asztag já t nem jó l rak ta össze, 

így az könnyen beázott. A beázás 

t itán a gabonakévék megszárítá-

sát is elszabotálta. A ku lák az-

zal védekezett, hogy nem ért az 

asztagrakáshoB. A j árásb í róság 

Ka tona Béla kulá l iot négyhónapi 

fogházra ítélte. 

Takács Bá l in t 70 holdas oros 

ház i ku lák a begyűjtésre beszál-

lított bú z á j a közé zsizsikes ga-

bonát kevert, hogy ezzel használ-

hatat lanná tegye a csanádapácai 

földművesszövetkezetbe eddig be 

gyű j tö t t gabonát? A raktár i mun-

kások ébersége azonban még ide 

jében leleplezte al jas cselekede-

tét és így a ku lák elnyerte mél 

tó büntetését. A megyei b í róság 

Takács Bá l in tot kétévi fegyház-

ra, ötévi h ivatal i és pol i t ikai jog-

vesztésre, 2000 for int pénzbünte-

tésre és 40 hold fö ld elkobzására 

ítélte. Ezenkívül Csanádapácáról 

három hónapra kiti ltották. 

A rak tá r i munkások ébersége 

leplezte le K i r i József bordányi 

kulakot is, ak i beszáll í tott gabo-

n á j a közé lavorszámra öntözte a 

hemokot , hogy megkárosí tsa a 

dolgozó népet. A gabonába kevert 

homok 28 százalékot tett ki. A 

vádlott időközi elmezavarával vé-

dekezett. A j á rásb í róság K i r i 

Józsefet nyolchónapi börtönre. 

1100 for int pénzbüntetésre és 

Bordánybó l há romhónap i kitil-

tásra Ítélte. 

A déli N B I I es csoport 

sorsolása 

A szegedi N B Il-es csapatok 

őszi mérkőzései: aug. 20: Szol-

noki Lokomot ív—Sz . Textil, Bp . 

Lokomot ív—Sz. Honvéd, Gold-

berger SE—Sz . Lokomot ív ; aug. 

27: Sz. Lok.—Bp. Lok., Sz. Hon-

véd—Békéscsabai SzSE, Sz. Tex-

t i l—Ceglédi Szaksz.; szept. 3 : 

KSzTE—Sz . Textil, Szoln. Lok . 

—Sz . Honvéd, BS rSE—Sz . Lok . ; 

szept. 10: Sz. Lok.—Szoln . Lok., 

Sz. Honvéd—Cegléd, Sz. Text i l— 

K V S K ; szept. 17: K S z T E - S z . 

Honvéd, Cegléd—Sz. Lok., Bp . 

Postás—Sz. Texti l ; szept. 24: 

Sz. Lok .—KSzTE, Sz. Honvéd— 

K V S K , Szoln. MTE—Sz . Text i l ; 

október 1 : Szegedi Text i l— 

Sz. Honvéd, K V S K — S z . Lok . ; 

okt. 8 : Sz. Lo-k.—Sz. Textil, Sz. 

Honvéd—Szoln . M T E ; okt. 15: 

Szoln. MTE—Sz . Lok., Sz. Texti l 

— C D S K , Bp . Postás—Sz. Hon-

véd; okt. 22: K. Lomb ik—Sz . 

Textil, Sz. Lok .—Sz . Honvéd ; 

okt. 29: Sz. Honvéd—CVSK. Sz. 

Text i l—GySzSE, Bp . Postás— 

Sz. Lok . ; nov. 5 : M Á V A G — S z . 

Textil, K . Lomb ik—Sz . Honvéd, 

CVSK—Sz . Lok . ; nov. 12: Sz. 

Lok .—K. Lombik . Sz. Honvéd— 

GySzSE , Sz. Tex t i l—GSE; nov. 

17: Bp. Lok.—Sz. Textil, M Á V A G 

—Sz. Honvéd, GySzSE—Sz . Lok ; 

nov. 26: Sz. L o k — M Á V A G . Sz. 

Honvéd—GSE , Sz. Textil—BSz-

SE. 

Tizenkilenc szegedi üzem érte el 
a százszázalékot az MHK-ban 

A z M H K központi iroda befe-

jezte a Munká ra Harcra Kész 

sportmozgalom első időszakának 

kiértékelését. Ugylátsz ik a szege-

di üziemek érezték á t legjobban 

az M H K fontosságát , mert igen 

sok a százszázalékos tel jesítmény 

az üzemek között . A százazázalé-

kot elsőnek a Késá rugyá r dol-

gozói érték el. De ezt a teljesít-

ményt elérték a Posta , T Ü Z É P . 

Ü V É R T , Já rásb í róság , Szőrme-

áru N V , Kertészet. M Á V osztály-

mérnökség, M Á V igazgatóság. 

Pedagógus szakszervezet. Bün te tő 

intézet, a Text i lgyárak: Textil-

kombinát . Magyar Kender, Szege-

di Kender, a Kereskedelmi és 

pénzügyi dolgozók szakszervezete, 

Fodrász szakszervezet. Bú to rgyá r 

és a Vasért is. A tömegszerve-

zetek közü l az E P O S z dolgozott 

legjobban, eredménye 60 százalék. 

Gyengén működ tek a Szabadság-

harcos Szövetség, az MNDSz , de 

érthetetlen a DISz-if j ú s á g 30 szá-

zalékos eredménye is. Még ért-

hetetlenebb. hogy az Al fö ld i Sa j t 

és V a j N V , a Konzervgyár és a 

tápéi kotrótelep egyetlen dolgo-

zója sem próbázot t le. M i az oka 

annak, hogy sportfelelőseik sem 

a SzOT, sem az O S H felhívását , 

sem az ú jságok sorozatos felhívá-

sait nem vették f igyelembe és tel-

jesen passzív maga ta r t ás t tanú-

sítottak mindezideig. Ugy látszik, 

ezek a sportfelelősök nem tartot-

tak kapcsolatot az illetékes szer-

vekkel. 

A z üzemek dolgozóinak á t lag 

70—80 százaléka letette a pró-

bákat . Szeged területén az M H K 

e'sö időszakában a benevezettek 

76.6 százaléka próbázot t le. 

Jóképességü budapesti játékosokkal 

tárgyal az SzSzMTE vezetősége 

A PEDAGÓGIA I főiskolán szep-

temberben megindul a kétéves ének, 

zene, sport és az orosz tanszak. Fő-

Iskolára jelentkezhetnek azok a fia. 

falok is, akiknek nincs meg az érett-

ségijük. Jelentkezés a DDISz-títkár. 

ságon. 

A szomszéd fafu gabonaraktárát akarta 
zsizsikkel megfertőzni egy algyői kulák 
A falu ellenségei, n kulákok és a 

klerikális reakció ujabb és újabb 
oldalról, újabb módszerekkel támad. 
I'élda erre Kácz Jenő algyői kulák 
támadása. Az elmúlt héten búzával 
teli zsákokkal megrakott kocsival 
állt meg a marostolei fötctmüvosszö. 
vetkezet termény begyűjtő raktára 
előtt. "Á raktáros és zsákoló meglát-
ták, kivel állnak szemben. Mint 
minden búzát, amit átvesznek, RAcz 
Jenő gabonáját is jól szemügyre 
vették. „Rt termett a határban", — 
mondta a kulik, hogy elterelje a 
raktáros figyelmét a gabonáról, 
amelynek tetején idei búza volt, de 
nz alja valósággal nyüzsgött a zsi-
zsiktől. Aljas szándéka azonban nem 
sikerült, megakadályozták szabo-
lázs-cselekményét, amellyel 25 va-
gon gabonát akart Marosleién meg. 

fertőzni zsizsikkel. Algyőről szállí-
totta át tavalyi gabonáját Maroslc-
lére, — a falujában nem merte 
megkísérelni, hogy beadja, mert ott 
nagyon jól ismerik 

A maroslelei dolgozók között 
méty felháborodást keltett 'Rácz Je. 
nő algyői kulák aljas táraadása, ami 
ismételten bebizonyította, hogy a 
kulák nem alszik, sőt még fokozot-
tabban, még fondorlatosabban tá-
mad a dolgozó nép kenyerére. Ez 
a példa ismét felhívja minden fer-
ménválvcvő figyelmét, bogy jó! 
szemügyre kell venni az átvevésre 
kerülő gabonát, mert a kulák azt is 
megteszi, hogy a harmadik, negye-
dik faluba viszi el a zsizsikes ga-
bonát, hogy kárt okozzon népgaz-
daságunknak, veszélyeztesse dolgozó 
népünk kenyerét. 

DÉLMAGYAROBSZÁG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS. 

Szerkesztő: 

BÓDAY PÁL. 
Szerkesztőség: Szeged. Jókal-u. 4. 

Telefon: 35-35 és 30 03 
Éjjeli szerkesztőségi telefon 

este 8 tót: 34 38. 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenln-u. 6. 

Telefon: 31-16. és 35 00. 
'A'z x-szel jelzett közlemények 

díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Priskin Sándor 

Az SzSzMTE vezetősége azon fá-
radozik, hogy a meginduló labdaru-
gó idényre megerősítse a szakszer-
vezeti csapatot, hogy az méltókép-
pen tudja képviselni a szegedi lab-
darúgást a nemzeti bajnokság első 
osztályában. Ennek érdekében nagy-

nevű budapesti játékosokkal kez. 
dett tárgyalásokat átigazolásuk ér-
dekében A megbeszélések jó úton 
haladnak, s ezek a játékosok már 
a vasárnapi mérkőzésen bemutat-
koznak a csatársorban a szegedi 
közönségnek. 

Bénák megsérült 

az ÉDOSz SK elleni edzőmérkőzesen 

Gyurik is jól mozgott. Szokoii 

mindinkább javuló formát mulat. 

A lelkes és rámenős ÉDOSz SK.ból 

Szobota és Dobó játszottak jól. "A'z 

edzőmérkőzés, szomorú eseménye 

Az SzSzMTE tegnap háromhar-
mados edzömérközést játszott az 
ÉDOSz ellen. A játék 3:3 arányban 
döntetlenül végződött. Góllövők: 
Bitó (2), Gréci, illetve Rozik, Szi-
rovicza és Majoros. Az SzSzMTE-
ből Bénák játszott kitűnően, de Bénák bokasérülése 

(Vasárnap Sz. Texti l—Sz. Lokomo-

tív Ny á r i K u p ? totómé rközés 

Szegeden 

Vasárnap délután az úísze^edi 

Textiles-pályán kerül lejátszásra 

dé lután 5 órakor a Sz. Texti l— 

Sz. Lokomot ív Nyá r i Kupa totó-

mérkőzés. 

A S Z E N T E S I Vasu tas Szak-

szervezet az e lmúlt vasárnap 

megtartott béke-spertnagygyűlé-

sének tisztabevételét, 157 forin-

tot a kereai szabadságharcosok 

megsegítésére a ján lo t ta fel. 

A P R Ó H I R D E T É S 

BELVÁROSI MOZI 
= TELEFON: 40-25 1 

Vasárnapié: 

Jégmezők lovagja 
K O R Z O M O Z i 

= = TELEFON: 33-44 ===== 
Augusztus ll-ie, p niekis' 

B1CWL1TOLVAJOK 

Széchenyi f fi K L Y fi filmszínház 

TELEFON: 34-77 . 

N v á r i c ^ ü n r k * 

Elöadasok kezdete a Belvá-
rosi Moziban: hétköznap fél 7 
és fél 9 órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 9 
órakor. 

Előadások kezdete a Korzó 
Moziban: hélköznap 6 és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4, « és 8 órakor. 

Pénztárnyitás délelőtt It—12 
lg, délután egy órával az elő-
adás kezdete élőit. 

MH ESTE Salamon Béla öttagú társulatával a Hungáriában 

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

TELJESEN magányos nő szeré-
nyebb otthonba mindenesnek el-
menne azonnal. Tóth Györgyné, 
Sándor-utca 40 szám 2817 
ÉRETTSÉGIZETT fiatal lány el-
menne gyermek mellé, háztartásban 
is segítene. Vállal üzletbe pénztáro-
si, vagy kiszolgálói állást is. Cím a 
kiadóban. 2821 
VIDÉKI érettségizett lány elmenne 
orvoshoz asszisztensnek, vagy ügy-
védi irodai munkára, de bármilyen 
más hivatali munkát is vállal. Cím 
a kiadóban. 2822 
IDŐS nő elmenne családhoz vagy 
nő mellé, mellékdolgok elvégzésé-
hez. „Idős" jeligére. 2824 

0 A P A S - V E T E L E 
VILAGVEVő Orion rádió és zene-

gép eladó. Mérei-utca 7. szám II. 

emelet 6. 2753 

HASZNALT kar. és zsebórákat, éb-

resztőórákat meglepő magas ároo 

veszek. Fischer órás 

KERÉKPÁR varrógép, Írógép javí-

tása szakszerűen Rádió OKA utal-

ványra, kerékpárgumik, alkatészek 

kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 

11 szám. 

VENNÉK jó állapotban levő hasz-
nált teljes hálószobabútort részlet, 
fizetésre. „Pontos részleifizető" jel. 
igére. 2728 
KOMBINÁLT szobabútort keresek 
megvételre. „Kombinált" jeligére 

2810 
APÁTFALVI földművesszövetkezet 
jókarban levő boltberendezést vásá-
rolna. 
KÉT, esetleg 3 szobás fürdőszobás 
magánházat vennék, lehetőleg Új-
szegeden. „Kis magánház" jeligére. 

2799 
BELVÁROSI sarokház negyedrésze 
telekértekben, áron alul eladó. Ér-
deklődni Sztálin-sétány 3 sz. I. em. 
Iroda 4—6 óra között. 2816 
EGY kisebb méretű világos pléhe-
zett kályha eladó, asztalt vennék. 
Deák Ferenc-utca 24., külső folvp-
són balra. 2829 
ZONGORA és ptaninó megbízásból 
sürgősen eladó. Rankovszky zongo-
rahangoló Józsika-u. 31. Telefon: 
40-06. 2834 
KIFOGÁSTALAN íróasztal eladó. 
Cím a kiadóban. 2833 

MODERN ebédlő komplett és Voig-
lánder fényképezőgép eladó. Pálfi. 
telep 1„ Vágóhíd mellett. 2827 

ELADÓ Gém-utca 18 -számú ház 
szalud kézből. 2835 
ELADÓK, autógeiser, liannaui kvarc-
lámpa, nagyméretű akasztós ruha. 
szekrény, fotelok, székek, lámpák, 
jégszekrény, előszobafal, vitrin, ste-
lázsi, szennyestáda, polc, deszkák, 
lélra, üvegek, tükrök, rézágy sod-
ronnyal. Gutenberg János-utca 12. 
9—4.ig^ 2830 

I . H K H C I) 

GYERMEK : ELÉN házaspár keres 
egyszobás társbérlelet, lehetőleg a 
Belvárosban. „Sürgős" jeligére. 

2823 
KÖLTSÉGMEGTÉRITESSEL 2 szo. 
ba összkomfortos lakást keresek 
„Világos" jeligére. 2815 
HÁllOM-négyszobás földszinti kom-
fortos lakást bárhol sürgősen át-
veszek. „Azonnal költségtérítéssel" 
jeligére. 2831 

• K Ü L Ö N F É L É K ^ , » 

BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes. 
léssel szakszerűen készül Csordás 
bőrruhakészitö mesternél Szent 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött 2748 
H'ARASZTIIY festékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin-körút 49, 
a Püspök bazár épületbe, Mérey k i . 
térövei szemben 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponyi-utca 21. Olcsó könyvvásárt 
LEGSZEBB bizsutériák. dísztárgyak 
legolcsóbban Divatos gyöngyfűzés': 
vállalok. Clomkrislátyt veszek. Sze-
lemé. Kelemen-u 7. sz. 
KARÓRAK megkopott tokját, csú-
nya számlapját tökéletesen felújí-
tom Fischer órásmester, Klauzál, 
tér 3. 
RALLA János névre szóló villamos-
bérletet találtak. Igazolt tulajdo-
nosa átveheti a kiadóban. 
SZABÓ Gyula névre szóló igazol-
ványt elvesztettem a Kálvária úton 
vasárnap délelőtt. Kérem a megta-
lálót. adja le a kiadóban, vagv a 
rendőrségre. 2828 

9 q k t a t A s » 

MAYOR gyorsíró iskola új tan-

í évét szeptember 10-én megnyitja. 

Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-
1 utca 4. 2472 

KEZDŐ gyors- és gépírótanfolya-

mok kezdődnek augusztu; 15-én 

dr. Rosenbergné gyorsíróiskolájá-

ban. Sztálin-sétány 1. Múzeummal 

szemben. 


