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Szegvár és Mindszent községek 

felajánlása nyomán dolgozó pa-

rasztságunk országosan vállalta, 

hogy a terménybegyüjtési ütemter-

vet augusztus 20. napjáig — Al-

kotmányunk első évfordulójára — 

maradéktalanul teljesíti. Népköztár-

saságunk minisztertanácsa — dol-

gozó parasztságunk országos fel-

ajánlására és azokra az északi vár-

megyékre tekintettel, ahol a ga-

bona később érett be, — a beadott 

gabona után megállapított mázsán-

kén t négy forintos gyorsbeadási 

jutalom kifizetését augusztus hó 20. 

napjáig meghosszabbította azzal, 

hogy ezen az időponton túl be-

adott gabona után gyorsbeadási ju-

talmat kifizetni nem lehet. 

Elragadtatással nyilatkoznak 
a Szovjetunióban tapasztaltakról 

a magyar parasztküldöttek 
A Szovjet Tájékoztató Iroda közlj 

a magyar parasztküldöttség tagjai-

rak nyilatkozatát arról, hogy mit 

láttak és tapasrtaltak utazásuk so-

rán a hatalmas Szovjetunió külön-

böző vidékein. 

Korsós Ilona jászkisérl 
traktorlsta brlgádvezetö 

munkatársainak küldött üzenetében 

elmondja, hogy Kirgizla völgyeiben 

hatalmas, mesterségesen öntözött 

gyapot., cukorrépa-, len-, kender, 

lérgadohány-, szőlő- és gyümölcsül, 

tetvények vannak a kolhozok, kol-

lektív gazdaságok tulajdonában. 

A szántást, vetést, talaj megdol-

gozást csaknem teljes mértékben, az 

aratást 72 (hetvenkettő) százalékban 

gépesítették. A földeket a traktor-

és gépállomások dolgozót művelik 

meg. 

A kolhoz megalakulása előtt az 

egyénileg gazdálkodó földművesek 

hektáronként átlagosan ötmázsánvi 

gabonát takarítottak be. Most a kol. 

hozokban, új földmegmunkálással 

éS az élenjáró micsurini mezógazda-

íágl tudomány módszereinek alkal-

mazásával évente á'ilagosan 18—25 

mázsa gabonát takarítanak be hek-

táronként. A cukorrépafőldeken át-

lagosan 400 raásza termést nyernek, 

de a különlegesen megművelt nagy-

terméshozamú földeken ezer mázsa 

fs megterem. 

A ..Krasznij Puty" kolhoz-
ban P.jotr Birjukov traktor-
brigádvezető megmutatta a 
80 lóerős, önhajtásos „Sztáji-
tiyec 80" traktorokat, amelyek 
két ekét, tizenkét ekevasat és 
két boronát vontatnak, a szán-
tásnál óránként hatkijométe-

res sebességgel haladnak, egy 
váltás ajaft 15 hektárnyi föl-
det művelnek meg. A szántást 
a szovjet kolhozokban 22 (hu-
szonkettő) centiméteres mély-
ségnél kezdik. 

Korsós Hona elmondja, 
bogv maga is fejűit erre a 
csodálatos teljesítőképességű 
traktorra. Kiszámította, hogv 
annak teljesítőképessége több 
mint négyszerese a mi felap-
rózott gazdasága'nkban hasz 
nátt traktorok teljesítőképes-
ségének. 1949-ben Birjukov 
brigádjának minden egyes 
traktoristá ja átlagosan 750 
hektár földet művelt meg. 
Éhben az évben azért harcol 
nak. hogy tovább fokozzák 
eredményüket. 

Birjukov elmondotta, hogy 
1949-ben 1480 munkaegység-t 
dolgozott, ezért 58 m. gabonái 
és 8000 rubel készpénzt ka-
pott. Gajina Ivanova fiatal 
traktorista lány 904 munka-
egységet dolgozott, ezórt 32 
mázsa búzát és 5000 rubel 
Jíésznénzt kapott — fejezi bc 
levelét Korsós Ilona. 

Kovács Istvánné, 
hatvani egyéni gazdálkodó 

fcsoportjával a Frunze területi 
v.Karl Marx" kolhozt látogat-
ta meg. amely 3270 hektár 
földön gazdálkodik. Itt is be-
vezették már a füves vetés-
forgót, a mezőket tisztított és 
és bő termést adó maggaj ve-

tik be. A kolhoz földjét ősszel 
22 em mélyen szántják fel, 
tavasszal szuperfoszfáttal és 
kálisóval trágyázzák. 

A mezőgazdasági szakembe-
rek a hegyi területek számá-
ra olyan búzafajtát termesz-
tettek ki, amely hektáronként 
25—32 mázsa termést hoz. A 
kolhoz állattenyésztő telepén 
a tehenek egyenként átlago-
san 3500 liter tejet adnak. A 
kolhoznak 4250 fínomgyapjas 
juha, 275 jófajta lova, 145 
gyorsanhízó fehérsertése, sok 
pekingi kacsája és baromfija 
van. A kolhozisták munkáját 
megkönnyíti a villanyáram 
alkolmazása. Kovács Istvánné 
maga is látta, hogy villany-
árammal fejnek (így minden 
fejőnő 35—40 tehenet tud 
megfejni), nyírják a juhokat, 
készítik el a takarmányt 5 
perc alatt 10 szarvasmarha 
számára. 

Húsz évvel ezelőtt ezen a 
területen egyetlen épület sem 
volt: ma virágzó gyümölcsös 
kertek, ál]attenyészet, a víz-
esésnél pedig villanyáramfej 
lesztő telep van. amely a la-
kásokat, istállókat és műhe-
lyeket látja e] villanyáram-

mal és mindezt a sztálini koi-
hozrendsze'nek köszönhetik. 

A kolhoznak 1949-ben hárommillió 

rubel jövedelme volt. melynek felét 

a gazdaság továbbfejlesztésére for-

dítják, másik felét a kolhozíagok, 

traktoristák munkabérének kifizeté. 

sére. Egy-egy kolhozcsalád évente 

átlagosan mintegy 60.000 rubelt ka-

pott. 

K'enfzner József 
püspökladányi földműves, 

aki csoportjával Ukrajna kolhozait 

és traktorállomásaM látogatta meg, a 

sok nagyteljesítményű mezőgazda-

sági gépről, többek között egy kom-

binált vetögépről számolt be. amely 

egyidőben elvégzi a cukorrépa veté-

sét és trágyázását. 

Su'lnszki András 
nagyszénás! paraszt 

a Sztálin kolhozban járt. amely két-

száz hektár területen termri gabo-

nát és hektáronként 27—30 mázsa 

búzát takarít be. 

Bodinszki Mária, az érdek-
vadkerll „Dimitrov" tszcs tagja, 

az egyik kolhoz Lenin-rendes cso-

portvezetőjével beszélgetett, aki az 

elmúlt évben hektáronként 548 má-

zsa cukorrépát termelt. Földjót ösz-

sze] huszonhét cm mélységben szán-

tották traktorral, minden hektáron 

55 tonna trágyát, sok foszfort és 

kállsóg hintett el. A magyar küldött-

ség megnézte a cukorrépa földet és 

megállapította, hogy az idén min-

den bizonnyá] 700 mázsát takaríta-

nak be hektáronként. 

A magyar küldöttek szorgalmasan 

feljegyzik tapasztalataikat, hogy 

Itthon minél többen tudjanak ezek 

alapján jobb és több termésered-

ményt elérni. 

A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa rendeletben módosította 

az önálló termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti csoportok 

működési szabályzatát 
Termelőszövetkezeti csoportjaink 

és a termelőszövetkezeti mozgalom 
fejlődését fokozott mértékben vi-
szik előbbre az elért meggyőző 
terméseredmények. A meggyőző 
eredmények láttán egyre több és 
több dolgozó paraszt — köztük szá-
mos középparaszt — lép be cso-
portokba. egyre több és több új 
belépők csoportja és új csoportok 
alakítását előkészítő bizottság ala-
kul. 

Termelőszövetkezeteink fejlődése 
során felvetődtek azonban olyan 
kérdések, amelyek nincsenek tisz-
tázva az érvényben lévő működési 
szabályzatban. Egyre több temelő-
szövetkezet és termelőszövetkezeti 
csoport fordult a földművelésügyi 
miniszterhez és az egyes kérdések, 
így a háztája gazdálkodás, az öre-
gek és terhes nnyák segélyezése, az 
iskolára küldött tagok családjának 
ellátása, az újonnan belépő tagok 
áttal a gazdasági felszerelés után 
fizetendő térítés, a tagok által vég-
zendő évenkénti kötelező munka-
egységteljesítés legalsó határának, 
stb. szabályozása. Kitűnt az is a 
csoportok javaslataiból, hogy e 
kérdések rendezése nagyban előse-
gíti azt ls, hogy a csoportok tag-
létszáma növekedjék, mert sok 
egyénileg dolgozó paraszt húzódott 
a csoportba való belépéstől azért, 
mert ezeket a kérdéseket még nem 
rendezték. 

A Magyar Népköztársaság mi-
ni»ztertanácsa rendeletben módosí-
totta a működési szabályzatot. Az 
önálló termelőszövetkezetek műkö-
dési szabályzata és a közösen ter-
melő szövetkezeti csoportok műkö-
dési szabályzata több pontban mó-
dosul, Ezek a módosítások nagy-
ban elősegítik a termelőszövetkezeti 
mozgalom fejlődését. Elhárulnak 
ezáltal azok az akadályok, melyek 
eddig a fejlődésben — a kérdés 
rendezetlensége miatt — mutatkoz-
tak. 

A termelőszövetkezet 
gazdálkodási területe 

A rendelet elsősorban szabályoz-
za a termelőszövetkezet gazdálko-
dási területét. A működési szabály-
zat első pontja lényegesen módosul 
azáltal, hogy a rendelet világosan 
szabályozza a háztája gazdálkodás 
kérdését Ugyanis a termelőszövet-
kezeti tag jogosult — családtag-
jainak számához képest — másfél-
háromnegyed kat. hold szántót, 
vagy megfelelő nagyságú más mű-
velési ághoz tartozó földet, háztáji 
gazdálkodás céljára megtartani. Eb-
be a területbe bele kell számítani 
a házköriil levő voteményeskertet, 
szőlőt és gyümölcsöst, valamint a 
be nem vetett házhelyet is, A ház 
körüli szőlőt és gyümölcsöst, ha 
annak területe a fél kat. holdat 
meghaladja, vagy a szőlő, illetőleg 
gyümölcsös nem a ház körül fek-
szik. négy-ötszörös szorzattal kell 
számítani. 

A termelőszövetkezeti gazdál-
kodási területihez és lehetőségei-
hez mérten annak a tagnak is 
lehet legfeljebb fél kat. hold te-
riilet háztáji gazdálkodásra való 
használatát engedélyezni, akiknek 
a belépéskor nincs földje. 

A háztáji gazdálkodás kérdésé-
nek teljes rendezéséhez hozzá-
tartozik annak rendezése is, 
hogy milyen és hány állatot tart-
hat meg a tag háztáji gazdálko-
dásban. Mindenekelőtt az a lé-
nyeges, hogy a termelőszövetke-
zet tagjai a közös termelésben 
összes igavonóállataikkal, vala-
mint a háztáji gazdálkodás ke-
reteit meghaladó haszonállataik-
kal vesznek részt. 

A tag saját és családtagjai 
háztartási szükségletére a ház-
táji gazdálkodásban tarthat egy 
tehenet, egy növendékmarhát, 
egy kocát szaporulatával, öt ju-
hot, vagy kecskét, korlátlanszá-

mú baromfit, házinyulat és mé-
het, továbbá a család szükségle-
teihez mérten egy-két hízósertést. 

A termelőszövetkezet tagjai 
összes igavonó állataikkal a kö-
zös termelésben vesznek részt, 
ha a tagnak a háztáji gazdálko-
dáshoz igásállatra van szüksége, 
azt a termelőszövetkezet kedvező 
feltételek mellett bocsátja a tag 
rendelkezésére. 

A háztáji gazdálkodás kérdé-
sének alapvető rendezése igen 
nagymértékben segíti elő a ter-
melőszövetkezetek fejlődését. Ed-
dig ugyanis sokszor vitára adott 
okot az a kérdés, hogy a tagok 
mennyi földet, hány állatot tar-
tanak meg hájztáji gazdálkodá-
sukban. A kérdés rendezetlen vol-
ta számos esetben a belépni szán-
dékozó új tagoknak is nehézsé-
get ckozott elhatározásuknál. Ez 
a kérdés most a termelőszövetke-
zetek javaslatainak megfelelően 
rendeződött, de hasonlóképp ren-
deződött az a kérdés is. hogy a 
belépő tagok földterületüknek, 
igás- és haszonállataiknak a ház-
táji gazdálkodás mértékén felül a 
közös gazdálkodásba való bevéte-
le mellett még mivel járulnak 
hozzá a már meglévő közös szö-
vetkezeti vagyonhoz. 

A beléipő tag a közös gazdál-
kodásba bevitt földterülethez 
szükséges vetőmagot is beviszi 
a közös gazdálkodásba, hasonló-
képpen be kell adnia a bevitt ál-
latokra eső takarmányt is. A kö-
zös gazdálkodásba bevitt igás- és 
haszonállatok, továbbá vetőmag 
és takarmány értékének.jtizenöt 
százalékát a közös szöyeljkezeti 
vagyonhoz kell csatolni. A tizen-
öt százalékon felüli összeget 
négyévi egyenlő részletben kell 
kifizetni a tag részére. Természe-
tes ezek után, hogy a közös szö-
vetkezeti vagyonhoz hozzá kell 
járulnia annak a tagnak is. aki 

termelőszövetkezetbe való belépé-
sét megelőzően igás- és haszonál-
latait a rendes gazdálkodás kere-
teit meghaladó mértékben — el-
adja, ebben az esetben az eladott 
állatok értékéinek tizenöt száza-
lékát kell befizetni a tagnak a 
közös szövetkezeti vagyonhoz va-
ló csatolás végett. Ellenkező 
esetben az évvégi jövedelemelosz-
táskor, a jövedelem részesedésből 
kell levonni ezt az összeget. 

A munkaszervezet 
megszilárdítása 

A termelőszövetkezetben a 
munkaszervezés döntően befolyá-
solja a terméseredmények növe-
kedését. A termelés zavartalan 
menetének biztosítása és a mun-
kaszervezet megszilárdítása igen 
fontos ténvező a termelőszövet-
kezet életében. Ezért javasolta 
igen sok termelőszövetkezet an-
nak a kérdésnek rendezését, hogy 
egy-egy tag legalább egy bizo-
nyos meghatározott számú mun-
kaegységet kell, hogy teljesítsen 
a gazdasági év folyamán. Ezért 
igen komoly jelentőségű a mű-
ködési szabályzat 10. pontjának 
a következőkkel történő kiegészí-
tése: „A termelés zavartalan 
menetének és a munkaszervezet 
megszilárdításának érdekében 

minden termelőszövetkezeti tag-
nak évenkint legalább 80 munka, 
egységet, kisgyermekes anyáknak 
pedig legalább 40 munkaegységet 
kell teljesíteniük. Azt a tagot, 
aki a 80, illetve 40 munkaegység-
nek megfelelő munkát saját ha-
nyagsága folytán nem teljesítet-
te, a közgyűlés a szövetkezetből 
kizárja. A terhes és szoptatós 
anyákat könnyű munkára kell 
beosztani, szülés előtt és utána 
egy-egy hónap tartamára men-
tesíteni kell minden munka alól 
és ha már legalább egy év óta 
tagja a szövetkezetnek, a men-
tesítés tartamára biztosítani kelt 
részükre a legutóbbi 12 hónap-
ban teljesített munkaegységeik-
nek egy hónapra eső részét." 

A szociális alap rendezése 
Számos termelőszövetkezet 

kérte a szociális alap kérdésének 
rendezését is. A működési sza_ 
bályzat 11. ponjtának következő 
kiegészítésével megoldódott ez a 
kérdés is. „A termelőszövetkezet 
a közgyűlés határozata alapján 
az öregek és az ideiglenesen 
munkaképtelenné vált tagok tá-
mogatására. valamint a napközi 
otthonok .felállítására szociális 
alapokat létesíthet A szociális 
alapok létesítésére az évvégi 
zárszámadásban kimutatott brut-
tójövedelem pénzértékének 2 szá-
zalékánál többet felhasználni 
nem lehet." 

Ugyanezekkel a módosításokkal 

egészül ki a közösen termelő szö-

vetkezeti csoportok működési sza-

bályzata is 

A továbbiakban a táblás- és át-
lagelosztású termelőszövetkezeti 
csoportok működés! szabályzatát 
egészíti ki a rendelet, tisztázva a 
csoport gazdálkodási területének 
forgalmát, itt is előírja a rendelet, 
hogy a csoport tagjni a művelésük 
alatt álló összes ingatlannal vegye-
nek részt a csoport gazdálkodásá-
ban és rendezi az előbbiek szerint 
a háztája gazdálkodás kérdését, 
olyképpen, hogy a tagok a táblás-
és átlageiosztású termelőszövetke-
zeti csoportokban 's — a családta-
gok számához képest — jogosultak 
fél-háromnegyed hold szántó, vagy 
megfelelő nagyságú művelési ág-
hoz tartozó földterületet is, ház_ 
táii gazdálkodás céljára megtar-
tani. 

Az alapszabály (működési sza-
bályzat) módosítását maguk a ter-
melőszövetkezetek és termelőszö-
vetkezeti csoportok tagjai kérték, 
mert igy látják biztosítva további 
fejlődésüket. Most tehát fett kell 
használni a lehetőséget. Alkalmaz-
nia kell minden egyCs termelőszö-
vetkezetnek és termelőszövetkezeti 
csoportnak ezeket a rendelkezése-
ket, ezzel megkönnyítik és eredmé-
nyesebbé teszik munkájukat a kér-
dések rendezésével. Egvben elhárul 
számos olyan akadály is. mely ed-
dig egyes kis_ és középnarasztok-
nak a termelőszövetkezetbe v?ló 
belépését hátráltatta. Maguknak a 
termelőszövetkezeti tagoknak kell 
rámutaniok ennek a jelentőségére 
és az egyénileg dolgozó parasztok-
kal folytatott megbeszélések során 
mind több és több egyénileg dolgo-
zó parasztot kell jó feMlágosf'ds-
sal és meggyőzéssel a termelőszö-
vetkezetek biztos útjára vinni 

Rendelet az államigazgatás észszerüsitéséről 
A Magyar Népköztársaság mi 

nisztertanácsa rendeletet bocsá-
tott ki az államigazgatás észsze-
rüsitésének előmozdítására. 

A rendelet kimondja, hogy az 

államigazgatás minden dolgozó-

ja köteles küzdeni a bürokratiz-

mus ellen. Legmesszebbmenőén 

takarékoskodni és az ügyvitel 
egyszerűsítésének érdekében 
munkakörének megfelelően köz-
reműködni. A rendelet szerint 
jutalomban részesül, aki beosztá-
sán túlmenően tesz javaslatot 
ügyvitel ész8zerüsitésére. A ju-
talom összege 100 forinttól 5000 
forintig terjedhet. 
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Koreában egyetlen agresszor van: az USK 
A Biztonsági Tanáca csütörtöki üléae 

X Biztonsági Tanács au-
gusztus 10-én Malik elvtárs el-
nökletével ismét összeült. 

Az ülés megnyitásakor Malik 
elvtárs rövid bejelentésében kö-
zölte, hogy az ülés előtt nemhl-
vatalos formában rövid tanács-
kozás folyt le a tanács tagjai 
közötti Annak ellenére, hogy a 
nemhivatalos tanácskozás a fe-
lek szempontjait nem változtatta 
meg, elhatározták, hogy — ami-
kor ez szükségesnek mutatkozik 
— ismét nemhivatalos vélemény-
cseréket tartanak. 

Elsőnek Csan-Tln-Pu Kuo-
mintang küldött követei te, hogy 
Malik elvtárs hozzon határoza-
tot, hogy Li-Szin-Man képviselő-
jét hívják meg a tanács ülésére. 

Austin, USA-küldött támogat-
va a Kuomintang megbízottat, 
megismételte Malik elvtárs el-

len hangoztatott vádjait. Bár 
kénytelen volt elismerni, hogy a 
szövetségesek Koreára vonatkozó 
megállapodása előirta, hogy Ko-
reának függetlenséget adjanak a 
háború után, de cinikusan azt 
állította., hogy a 38. szélességi 
kört a Szovjetunió változtatta 
„szigorúan megszabott határrá." 
Szerinte az USA akarta a határ 
eltávolítását és az egységes ko-
reai kormány megteremtését. Rá-
galmazó módon azt is állította, 
hogy nem a Koreai Népi Demok_ 
ratikus Köztársaság, hanem Li-
Szin-Man klikkje képviseli Ko-
rea népét. Álszentül arról be-
szélt, hogy az Egyesült Nemze-
teknek nem volt módjában meg-
győződni, hogy a Szovjetunió 
tényleg kivonta-e csapatait Ko-
reából. Nyilvánvaló hazug eszkö-
zökkel próbálta bizonyítani, 

hogy nem Amerika, hanem az 
északkoreaiak a támadók. Okos-
kodásának betetőzéséül kijelen-
tette, hogy az USA célja „a ko-
reai agresszió megállítása." 

A további vita során Jebb, 
Anglia képviselője támogatta 
Austint és Csan-Tm-Fut, majd 
Malik elvtárs rámutatott, hogy 
az USA képviselője több rágal-
mazó megállapítást tett a Szov-
jetunió álláspontjával kapcsolat-
ban. A Szovjetunió az agressziót 
meghatározó nemzetközi tételek 
alapján bebizonyította, hogy az 
agresszor az USA. 

Alvarez, Kuba képviselője szol-
gai módon támogatta az USA 
álláspontját. Minthogy a többi 
küldött nem kívánt szólani, Ma-
lik elvtárs bezárta az ülést és 
a következő ülést augusztus 11-
re tűzte ki. 

Á „Megvédjük a békét"-mozgalom 
Országos Tanácsa felháborodva ítéli el 

Péteri Jázsef váci püspök fasiszta tevékenységét 

Pohárig pályaudvaráig tört előre 

a koreai néphadsereg 
Egy északkoreai kötelék pén-

teken hajnalban támadást indi-
tott a Korea keleti partján fek-
vő Pohang amerikai utánpótlási 
kikötő ellen — jelenti a Reuter 
irodának az amerikai 8. hadse-
reg főhadiszállásán működő tu-
dósítója. — Az előnyomuló 
északkoreai egységek Pohang pá-
lyaudvaráig törtek előre. Eszak-
koreai géppuskás-osztagok tüz 
alatt tartják a város repülőte-
rét. A Pohang felé irányitott 
amerikai csapaterösités egysé. 
geit az északkoreaiak elvágták a 
kötelék zömétől. Pohang városá-
ban pénteken délelőtt hatalmas 
füst tört az ég felé — írja Lyo-
néi Hudson, a Reuter tudósitója 
—, miközben a rakparti épületek 

és a rakpart közelében lévő ha-
jók veszettül lángoltak. 

Az amerikai 8. hadsereg pén-
tek reggeli hadijelentése közölte, 
hogy uj fenyegetés alakult ki a 
nyugati arcvonal középső szaka-
szán, ahol az északkoreaiak híd-
főállást létesítettek a Nakton-
folyó keleti partján. A Maszan-
tól husz mérföldre fekvő észak-
koreai hidfőállás egyre bővül — 
jelenti a Reuter tudósitója. — A 
hídfőre egyre ujabb csapaterősí-
tések érkeznek. A folyótól nyu-
gatra, — mint az AP tudósitója 
jelenti — nagyobb északkoreai 
páncélos osztagot figyeltek meg. 
Egy északkoreai egység kitört a 
hídfőből és Tegu irányában nyo-
mul előre. 

Hz amerikaiak parancsára Taegu köielében 
hétezer foglyot mészároltak le 

A „Megvédjük * békét"-mozga-
lom Odazágos Tanácsa pénteken 
déledőtt rendkívüli ülést tartott. 
Az ülést Mihajlieh Győző Kos-
suth-díjas tudás, a Műszaki Egye-
tem rektora nyitotta meg. 

Ezután Andics Erzsébet dr., or-
szággyűlési képviselő, egyetemi 
tanár üdvözölte a római katolikus 
papok augusztus 1-i értekezletét. 

— A szabadságszerető, haladó 
gondolkozású, hazafias papoknak 
e mozgalma elég későn indult meg 
Magyarországon — mondotta. — 
S ennek oka elsősorban az, hogy 
a katolikus egyház hivatalos ve-
zetői megtévesztésekkel, fenyege-
tésekkel, a lelki és anyagi erő-
szak eszközeivel igyekeztek ezt a 

mozgalmat elgáncsolni. Darvas 
József miniszter megígérte, hogy 
a magyar kormány meg fogja 
védeni e mozgalom résztvevőit. 
Az azóta bekövetkezett esemé-
hvek megmutatták, hogy erre a 
kijelentésre szükség volt 

— Péteri (Petro) József, a váci 
egyházmegye püspöke megfenye-
gette papjait, hogy ne vegyenek 
részt a mozgalomban, majd a 
mozgalom résztvevőit állásukból 
felfüggesztette és kiközösítéssel 
fenyegeti őket. 

Péíeri (Petre) püspök ér né-
zel a magatartásával ciniku-
san és brutálisan szembefor-
dult Népköztársaságunk tör-
vényeivel és szembefordult 
a béke nagv egyetemes ügyé-

vel. 

— A püspök úr akkor tette 
ezt, amikor egy harmadik világ-
háborút készítőnek elő az impe-
rialisták, amikor Koreában az 
amerikai imperialista támadók 
védtelen asszonyokat és gyerme-
keket gyilkolnak le, amiikor a bé-
ke ügye mellett közel 300 millió 
ember száll síkra az egész vilá-
gon. i 

— Aki ilyenkor igy cselekszik 
áz nem más, mint az imperializ-
musnak az ügynöke, fasiszta. 

— Péteri József valóban fa-
siszta volt. fasiszta ma ia. A nyá-
jasok iránti rokonszenvének meg-
jutalmaeásakóppen nevezték ki, 
rokonágában ismert nyilasok is 
voltak. Maga is háborús uszító 
volt, fasiszta háborús uszító is 
marad. 1 i 

Magatartásában nem az egy-
ház érdekeit, nem papjainak 
érdekeit védi. Ellensége de-
mokratikus rendszerünknek, 
ellensége a magyar népnek. 
Kliensé— a jobb sorsért küz-
dő, békére vág vő emberiség-

nek. 
Ámdlcs Erzsébet rámutatott 

ézután arra, hogy a magyar ka-
tolikus papságnak vannak ható-
dó hagyományai, majd igy foly-
tatta: 

— A magyar népi demokrácia 
bddig végtelen türelmet tanúsí-
tott a reakciós egyházi vezetők 
írán, de nem tűrheti a haladó 
(gondolkodású katolikus papok 

Üldözését. Az országos békevé-
detani bizottság a kormányhoz 
fordult s kéri a Péteri József 
fasiszta főpap garázdálkodásá-
nak megakadályozását. Felkér-
jük a kormányt, hogy az állam-
hatalom teljes erejével védel-
mezze meg a magyar néphez *hü 
és békeszerető romai katolikus 
papokat. 

— Péteri József kiközösítés-
sel fenyegeti azokat a papokat, 
akik a magyar nép ügye mel-
lett síkra szálltak. A váci püs-
pök ur téved, ezeknek a kato-
likus papoknak sokkal hatalma-
sabb védelmezői vannak, mint-
sem, hogy akár a váci, akár 
más egyházmegye püspöke fe-
nyegetései veszélyeztetnék őket. 
Védelmezői ezeknek a papoknak 
a békwtterető magyar nép, népi 
demokratikus köztársaságunk 
kormánya. 

Péteri József püspök ur jól 
vigyázzon, mert a magyar 
nép fogja őt kiközösíteni. 
— Mi is azon leszünk, hogy 

a Péteri Józsefhez hasonló 
fasiszták, az atombomba papjai, 
mielőbb lelepleződjenek, azon 
leszünk, hogy valóban kiközösít-
sék őket a magyar dolgozók 
haladó, békeszerető társadalmá-
ból, fejezte be nagy tapssal fo-
gadott beszédét Andics Erzsébet 

Parragi György országgyűlési 
képviselő szólalt fel ezután. Is-
mertette a Péteri József által 
elindított inkvizíciós hajszát a 
néphez hü, békeszerető papok el-
len. 

Parragt György ezután hatá-
rozati javaslatot terjesztett be, 

amelyet a „Megvédjük a bókét!"-
mozgalom Országos Tanácsa egy_ 
hangú lag elfogadott. A határo-
zati javaslat igy hangzik: 

„Az Országos Tanács űrömmel 
vette tudomásul, hogy l'Jf.ü augusz-
tus 1-én u Budapesti Tudomány 
egyetemen megtartott országos ka 
tolikus papi értekezlet egyhangú 
batározaltal megalakította és meg-
választotta a katolikus papok or-
szágos békeblzottságát a „Megvéd-
jük a békét" mozgalom keretein be-
lül. Az Országos Tanáes teljes ere-
jével támogatja a katolikus papok 
országos bizottsága tevékenységét és 
üdvözli annak megalakulását. 

Az Országos Tanáes megdöbbe-
néssel és felháborodással vette tu-
domásul azt a hajszát, amelyet Pé-
teri József váci püspök indított a 
váci egyházmegye ama néphez hű 
és békeszerető papjai ellen, akik az 
augusztus l-l országos papi értekez-
leten felszólaltak. Az Országos Ta-
nács megállapítja, hogy Péteri Jó-
zsef váci püspök nemcsak a ma 
gyar alkotmány ama tételes szaka-
szait sértette meg, amelyek biztosít-
ják a lelkiismereti és vallásszabad 
ságot, hanem a dolgozó magyar 
nép békemnzgalma ellen is táma-
dást Intézett. Péteri József váci püs-
pök eme alkotmányellenes cseleke-
deteivel megsértette a Magyar Nép-
köztársaság kormányzatának törvé-
nyeit és nyíltan szembehelyezkedett 
a dolgozó magyar nép legfontosabb 
létérdekével, a békével. 

Az Országos Béketanárs felhívja 
a Magyar Népköztársaság kormány-
zatának figyelmét Péteri József vá-
ci püspök törvényellenes és békeel-
lenes iizelmcire. Felkéri a kor-
mányt, hogy ezeknek nz Uzelmek-
nek vessen sürgősen véget, bizto-
sítsa vele szemben a magyar népi 
demokrácia államhatalmának tekin-
télyét, alkotmányának tiszteletben-
tartását és az államhatalom teljes 
erejével védelmezze meg r néphez 
hű és békeszerető magyar római 
katolikus papok lelkiismereti sza-
badságát és nz alkotmányban biz 
losítolt állampolgári jogait." 

A londoni Daily Worker 
tudósítója jelenti a Taegu 
mclleU lévő Rang Wul falu-
ból: 

Egy kilométernyire ettől a 
kis falutól hétezer embert 
mészároltak le borzalmas mó-
don az amerikai tisztek fel 
ügyeletével. Ezek a tömegmé-
szárlások a náci haláltáborok 
módszereihez hasonlítottak. 
Jú l ius 2án több teherautó-
nyi rendőr érkezett a faluba 
rá puskával fenyegetve a la-
kosokat arra kényszerítette, 
hogy ássanak hat nagy göd 

eszméletlenre verték, azután 
kocsikra rakták, alul egy sor 
férfit, föléjük nőket, azután 
ismét egy sor férfit, szardínia 
módjára. A tetejükbe rend-
őrök ültek. Mindegyik kocsin 
több mint 50 foglyot szállítet-
lak. A foglyok kezét dróttal 
hátrakötötték. Két amerikai 
katonai teherautó érkezett a 
helyszínre, magasrangú ame-
rikai és délkoreai tisztekkel. 
A foglyokat kidobálták és 
sortüzet adtak le rájuk. A 
holttesteket a gödörbe hánv 
ták s a parasztokat kénysze-

röt. A rendőrök amerikai te-1 rítettók. hogy rrrinrton egyes 
herautókon foglyokat kezdtek | réteg holttestre földet dobja-
száUítani a környéken lévő nak s azt letapossák. A mé-
börtönökből. A foglyokat a száriások első sorozata három 
börtönben vastag botokká] napig tartott. 

Küldjünk szerelet csomagot a koreai 

szabadságharcosoknak 

'A Magyar Textilipar „Rá-
kosi" ifjúsági brigádja levelet 
intézett Rákosi elvtárshoz, 
amelyben megemlékeznek ar-
ról a hősi harcról, amelyet a 
koreai nép folytat szabadsá-
gáért és függetlenségéért, 
majd bejelentik, hogy együtt-
érzésüket és- szeretetüket azzal 
is kifejezésre kívánják jut-
tatni, hogy szeretetcsomagot 
küldenek nekik. Kérjük Rá-

kosi elvtársat — irják leve-
liikben —, juttassa el javasla-
tunkat az Országos Békebi-
zoftsághoz és támogasson ben-
vünket abban. hogy egy-egy 
szeretet csomagot kiildhessün k 
a hős koreai katonáknak. Biz-
tosak vagyunk benne, hogy e 
kezdeményezésünkhöz sokan 
csatlakoznak, hagy ezzel is 
bátorítsák és lelkesítsék a hős 
koreai hazafiakat. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
augusztus 10-i hadijelentése 

A Koreai Népi Demokratikus ] sereg légi ereje csapásokat mér-
ve az ellenség csapatösszevonásai-
ra és haditengerészeti, valamint 
tüzérségi egységeire, támogatja a 
néphadsereg délre előnyomuló 
csapatait. 

Köztársaság néphadseregének fő-
parancsnoksága augusztus 10-én 
reggel közölte, hogy a néphadse-
reg egységei kemény harcot foly-
tatnak az amerikai és a Li-Szin-
Man katonaság ellen. Az ameri-
kai katonaság, miután összponto-
sította minden erejét a Nakton 
folyó középső folyása mentén, to-
vábbra is dühödt ellentámadást 
fejt ki. 

A néphadsereg minden fegyver-
nemének katonasága szorosan 
együttműködve méri csapásait az 
amerikai és a Li-Szin-Man kato-
naság páncélos, tüz:' - gyalogos 
és más egységeire. A néphadse-
reg egységei a déli partvidék tér-
ségében folytatják támadó har-
cukat, visszaverik az amerikai 
páncélos egvségek ellentámadá-
sait és meghiúsítják az amerikai 
parancsnokság arra irányuló kí-
sérleteit, hogy hadihajók ágyúi 
tüzének véde'.me alatt partraszál-
lást hajtson végre. A néphad-

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság néphadseregének fő 
parancsnoksága augusztus 10-én 
este kiadott hadijelentésében köz-
li: 

A néphadsereg egységei vala-
mennyi arcvonalon folytatták a 
kemény harcot az amerikai és 
Li-Szin-Man bábkatonasága ellen. 
A néphadsereg Jiszont (Gidzio) 
és Gunjit felszabadító egységei 
folytatják támadásaikat, miköz-
ben csapásokat mérnek az ellen-
ségre, amely megkísérli, hogv el-
lentámadásba menjen át. 

A keleti partvidék térségében a 
néphadsereg katonái. miután 
megsemmisítették az ellenség 
úgynevezett szöuli hadosztályát 
tovább folytatják a támadást. 

Tizenhét vezető nemzetközi jogtudós 

törvénytelennek minősítette az ENSz Koreával 

kapcsolatos döntését 
Tizenhét vezető nemzetközi hogy a koreai városok és falvak 

jogtudós a Demokratikus Jogtu-
dósok Nemzet-közi Szövetsége ne-
vében tiltakozó táviratot intézett 
Trygve Liehez, az ENSz koreai 
eljárásának törvénytelensége mi-
att. A tiltakozás megállapítja, 
hogy a koreai fegyveres beavat-
kozást elhatározó ENSz döntés 
sérti az alapokmányt. Az Egye-
sült Államok beavatkozása a nem-
zetközi jog értelmében kimeríti a 
támadó cselekmény tényálladékát. 
A távirat egyben megállapítja. 

elpusztítása a nürnbergi nemzet-
közi bíróság határozata alapján 
büntetendő háborús cselekmény-
nek minősül. 

A távirat aláírói között szere-
pel Zaidin, szovjet jogtudós, 
Pritt volt angol munkáspárti kép-
viselő, Lyon-Caen, a francia sem-
mítőszék elnöke, Pierre Cot volt 
francia légügyi miniszter, Por-
fyrogenisz volt. görög igazság-
ügyminiszter és még több nem-
zetközi hírű jogtudós. 

„Moszkvai utunk elősegíti 

egész köznevelésünk fejlődéséi" 
Kiajevszkij professzor, az eava'eml Orosz Intézet igazgatója 

nyilatkozata 

P. Gy. Krajevszkij prof esz-
szor, az egyetemi Orosz Inté-
zet igazgatója és Erdödi Jó-
zsef helyettes igazgató a kö-
zelmúltban kéthetes tanul-
mányúton voltak Moszkvá-
ban. Látogatást tettek az ide-
gennyelvű intézetekben, ame-
lyekben rendkívül fejlett 
módszerrel tanítják az idegen 
nyelvek hangtanát• Az itt 
szerzett tapasztalatokat hasz-
nosítani kívánják a magyar-
országi Orosz Intézetben is. 

Krajevszkij professzor be-
számolt arról, hogy milyen 
nagy hatással voltak Sztálin 
elvtárs a nyelvtudomány kér-
désével foglalkozó cikkei a 

szovjet nyelvtudományra. A 
szovjet tudósok az ő általa 
megjelölt irányban fejlesztik 
tovább ezt a tudományt. 

— A moszkvai utazás ered-
ményének könyvelhető el az, 
hogy a moszkvai egyetem 
könyvajándékókat küldött az 
Orosz Intézetnek. A Moszkvá-
ban lévő „Nemzetközi Könyv-
kiadó"-val történt megállapo-
dás megteremti az Orosz Inté-
zet tudományos könyvtárának 
alapját. Azok a tantervek pedig, 
melyeket Moszkvában kaptunk. 

elősegítik egész köznevelésünk 
további fejlődését — mondot-
ta Krajevszkij professzor. 
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Fokozódik a versenylendülei 
a koreai műszak hajrájában 

Dolgozóink termelési győzelmeinek jegyében zajlanak 
le a koreai hét napjai. Mind újabb és újabb győzelmi je-
lentések futnak be a szegedi üzemekből, melyek mind arról 
szólnak, hogy az üzem dolgozói teljesítették vagy túlszár-
nyalták a koreai műszakra tett nagyszerű munkavállalásai-
kat. Mind újabb és újabb nevek: újabb hősök válnak ki 
az egymással heves versengésben lévő dolgozók sorából. A 
munka hősei ők, becsülettel, lelkesen küzdő tagjai a béke-
harcosok táborának. Ezek a dolgozók mind tudják, min-
den újabb eredmény, a termelékenység fokozása a békét 
erősíti, minden siker, amit elérnek, egy újabb csapás as 
imperialisták számára. Minden dolgozó igyekszik munkája 
legjavát adni és örül minden egyes magasabb százaléknak, 
mert arra gondol, hogy ezzel is segíti a hős koreai 
nép szabadságharcát. Bebizonyítják a koreai műszakban 
való lelkes részvételükkel is a dolgozók, hogy a béketábor 
ereje egyre növekszik s a béketábor népei közötti testvéri 
összefogás megbonthatatlan. A béke erői legyőzhetetlenek! 
A dolgozók elszánlak a harcra, nem rettennek vissza a fel-
adatoktól! Koreában feggyverrel mérik az újabb és újabb 
csapásokat a háborús gyújtogat ókra, dolgozóink a nagy 
Szovjetunió példája nyomán termelésük fokozásával, a nép-
gazdaság erősítésével erősítik a békéért küzdők táborát. 

Országos csúcseredmény a MÁV-nál 

' 'A M Á V dolgozói, hasonlóan 

a többi üzemek dolgozóihoz, 

minden igyekezetükkel azon 

vannak, hogy a koreai mű-
•zak sikeresen, eredményekben 
gazdagon záruljon. Világosan 
látják, hogy a vasút népgaz-
daságunkban igen fontos sze-
lepet tölt be. Ezért igyeksze-
nek a M Á V dolgozói is mun-
kájukat minél jobban, minél 
gyorsabban elvégezni. Igen 
szép eredmények születtek a 
MÁV-nál is. azonban eze'% 
köziil különösen kiemelkedik 
WóUmann Gellért elvtárs, 
sztahánovista mozdonyvezető 
teljesítménye. Pénteken, a ko-
reai műszulc utolsóelőtti nap 
jón megdöntötte a magyar 
2000 tonnás mozgalom eddig 
elért legnagyobb rekordját. 
Ezen a napon Ceglédről Sze-
gedre 2300 tonnás, túlterhelé-
ses vonaljával 53 kilométeres 
átlagsebességgel érkezeit Sze-
gedre! Ez a sebesség a rendes 

Tulteljesiiik a* uj normát a paprikafeldolgozó 
telepen 

fokozta. Ehhez az segítette hoz-

gyorsvonat sebességének fe-
lel meg. Különösen szembeöt-
lő ennek a teljesítménynek a 
nagyszerűsége, ha figyelembe 
vesszük, hogy 2000 tt>nnás 
mozgalmunkban az eddigi 
legmagasabb átlagsebesség or-
szágos viszonylatban 45 kilo-
méter volt s még ez is kima-
gasló volt a régebbi átlagos 
30 kilométeres tehervonati se-
bességhez! Wollmann elvtárs 
példája is mutatja, hogy a 
magyar vasutasok magukóvá 
tették a Szovjetunió útmuta-
tását, a nálunk járt kiváló 
szovjet sztahanovista moz-
donyvezető, Pányin elvtárs 
útmutatását- Pányin elvtárs 
00 kilométeres átlagsebesség-
gel vitte a vonatot, tanítvá-
nyai tehát jó követőknek bi-
zonyultak. Wollmann e]vtárs 
eredményeiuek részesei és se-
gítői voltak Katona Pál és 
Seres Sándor fűtők, valamint 
Lovas Gáspár vonatvezető és 
csapata. 

' A szegedi paprikafeldolgozó 

telepen is uj norma szerint dol-

goztak már a koreai műszakban. 

A telepen a közelmúltban alakult 

a pártszervezet, amely nagy erő. 

vei látott a koreai műszak szer-

vezéséhez ie. Jó agitációs mun-

kával s azzal, hogy biztosították 

a műszak technikai előfeltéte-

leit, igy a zavartalan nyers-

anyagellátást, itt is kiváló ered-

mények születtek. A dolgozók 

közül — akik csaknem kivétel 

nélkül résztvettek a felajánlások-

ban — kiemelkedő eredményt 

értek el a következők: Farkas 

Gyuláné két százalékot ajánlott 

fel az uj normájára, azonban 

már az első napon 117, a máso-

dikon 124, a harmadikon 127, a 

negyedik napon pedig 133 száza-

lékot ért el s ezt az eredményt 

az ötödik napon is tartotta. 

Varga István, Csamangó Mária, 

Kevevári Ferenc és Prágai Ist-

vánné ugyancsak azt vállalták, 

hogy két százalékkal emelik ter_ 

melékenységüket, ezzel szemben 

már elérték a 119 százalékot. 

A szegcdi Bútorgyár AT dol-
gozói is szép sikereket értek el 
a koreai műszakra tett felaján-
lásaik során. A felajánlások 
megoszlottak a termelés fokozá-
sára, minőség megjavítására, se-
lejt csökkentésére és üzemtiszta, 
ság fokozására vonatkozó válla-
lások között. A legkiválóbb ered-
ményt ifj. Molnár Mátyás érte 
el, aki vállalta, hogy 10 száza-
lékkal fokozza teremlését. Ezzel 
szemben már elérte a 182 száza-
lékot, azaz a régi 167 százalé-

zá, hogy 

ujitáat remeteit be 

az enyvezésben. Eddlig egy rámát 
kész állapotban keményfáztak 
körül, aminek a kezelése nehéz 
volt. Most a ráma darabjait kü-
lön-külön keményfázzák és igy 
sokkal könnyebb a munka. Nem 
sokkal maradt el tőle a .teljesít-
ményben id. Molnár Mátyás sem. 
O három százalékot vállalt régi 
147 százalékára, de már a 180-
nál tart. O a furnirillesztés és 
ragasztásban ért el magas szá-
zalékot észszerüsitésével. Eddig 
a furnirlapokat leszögezték egy 
táblára, most pedig szögezés nél-
kül végzik el ugyanazt a mun-
kát. Utánuk Papp István követ-
kezik, aki ugyanannál a munka-
folyamatnál és ugyapolyan mód-
szerrel, mint ifi Molnár Má-
tyás, 176 százalékot ért el. 

A Ládagyár dolgozói közül külö-
nösen három brigád emelkedett ki 
a koreai műszak során. A kocsile_ 
rakó Komáromi brigád a koreai 
műszak elején még 107 százaléknál 
tartott, de ezt 

a munka jobb megamerveméaével 

azóta már 155 százalékra emelte. 

A szortírozásban dolgozó id. Fürj 

elvtárs brigádja is jelentősen fo-

kozta teljesítményét, s legutóbb 

már a 147 százalékot is elhagyta. 

Remzsö Nándorné és gépiszegező 

brigádja is jelentősen túlteljesítet-

te a normát és 107 százalékot ért 

el. Az üzemfenntartó lakatosok pe-

dig normájuk kilencszázalékos túl-

teljesítésével mutatják meg, hogy 

ők is kiveszik részüket a béke-

harcból. 

kos teljesítményét 15 százalékkal i \7 államosított Deutsch vas- és 

A Magyar-Szovjet Társaság közelebb visz 
cé'odhoz. Ha ismered a szocialista ember 
életét, könnyebben közelíted meg magad is 

a szocialista embertipust. 

fémöntöde dolgozói is tettekkel bi-
zonyítják be. hogy harcos tagjai a 
toéketábornak. Különösen kiemel-
kedtek a dolgozók köziil Juhász Já-
nos és Vince József kpvácsok, akik 
141 százalékról 162-re fokozták tel-
jesítményüket, de ugyancsak velük 
egy sorban halad Kasza István ko-
vács is, aki szintén 162 százalékra 
tériméit, a régi 126-tal szemben. 
Száz százalékról indultak Pataki 
István, Baumgartner László és Ká-
nai József lakatosok és már 140-
nél tartanak. Hasonló eredményt 
ért el a 110 százalékról indult Si-
monyi András és a 102 százalékról 
indult Venczel Imre lakatos is. A 
legszebb eredményt azonban Détár 
József hegesztő érte el a legutóbbi 
kiértékelés szerint, aki 124 száza-
lékos teljesítményét kétszáz száza-
lékra fokozta. 

A Kefegyár Nemzeti Vállalat 
szegedi IH-as számú üzemte'.epén 
79 dolgozó tett egyéni felajánlást. 
Lzek közül már a negyedik nap 60 
dolgozó 

beváltotta Igéretii 

s felajánlását átlagosan 128 száza-
lékra teljesítette. A legjobb ered-
ményeket érték el: Baráth Béla 
feiverő 201 százalékkal. Kónya Má-
tyás maró 189, Horváth Ferenc 
esztergályos 167, Kohajda Miklós 
166. Fogas Hona 163 százalékkal. 
Ezek az eredmények a munka jobb 
megszervezése, a munkafolyamatok 
ügyesj gyors végzése, a munkaidő 
észszerű kihasználása révén foko-
zatosan jöttek létre. Baráth Béla 
például a 201 százalékos teljesít, 
menyét megelőző napon még 149 
százalékot. Kohajda Mík'ós pedig a 
166 százalék elérése előtt 148 szá-
zalékot teljesített. 

A 9zegedi Gázmű Községi 
Vállalat do,porénak 92.9 szá-
zaléka tett felajánlást a ko-
reai műszakra. Vállalását 
csaknem minden dolgozó tel-
jesítette már s ennek köszön-
hető, hogy az üzem átlagtel-
jesítménye 121.9 százalékra 
emelkedett a koreai müszak 
folyamán, a műszak előtti 
119.7 százalékos teljesítmény-
nyel szemben. Tehát az üzem 
termelékenysége a koreai hét 
vége felé már 

2*2 asáxalékkal növekedett. 

A műszak során különösen, 
kiemelkedett Veszelka János 
gázszerelő 125, Katz Jenő 
gázszerelő segítő 125, Lőrincz 
István gázmérő töltő 123.6, 
Herczeg Imre koksztörő bri-
gádja 123 és László Pál gáz-
mérő javító 126 százalékos 
teljesítésével, 

A Szegedi Kender fonógyár-
ban továbbra is szép eredmé-
nyek születnek. U j normájuk 
teljesítésében különösen ki 
tűntek a következők: A cér-
názóban Kosányi Istvánné 
104 és Gulyás Ottóné 103 szá-
zalékával. A tű javítóknál Ko-
szorús István 152 és Kiss La-
jos 141 százalékával. A kézi 
gorebenezőkné] Boross Pál 
190 és Makra Gyula 169 szá-
zalékával. A símítóban Csóti 
Józsefné volt a legjobb 104 
százalékkal, a vizesfonóban 
pedig Bata Bókusné tört a z 
élre 116 százalékával- Hasonló 
szép eredmények születtek a 
többi üzemrészekben is. A 
műhelyrészek egy más közötti 
versenyében a legutóbbi kiér-
tékelés szerint a símító leit 
az első 155 százalékkal, utána 
következett a direktfonó 122. 
a vizesfonó 119, a gijfonó 111 
és a fínomító ugyancsak 114 
százalékos eredményével. 

• 

Elérkeztünk a koreai mű-
szak végére. Egy nap van 
még, de már az eddigi ered-
mények is azt mutatják, hogy 
dolgozóink becsülettel helyt-
álltak a beke frontján, újabb 
sikereket arattak a békeharc-
nak ebben az újabb csatájában. 
Dolgozóink ma befejezik a ko 
reai műszakot, de ez nem je-
lenti azt, hogy ezzel már be is 
fejezték részükről a harcot. 
Egy napi jól megérdemelt pi-
henőt tartanak, hogy azután 
újult erővel végezhessék mun-
kájukat, eredményeik rögzíté-
se és újabb eredmények el-
érése érdekében. 

Holnap délelőtt 10 órakor előadás 

a koreai nép szabadságharcáról 

az ujszegedi szabadtéri színpadon 

Napról-napra fokozódik az érdeklődés a szegedi dolgozók kö-
rében a koreai nép hősi harcáról szóló előadás iránt, amelyet vasár-
nap délelőtt 10 órakor tart meg Máté György elvtárs, a Szabad Nép 
munkatársa az újszegcdi szabadtéri színpadon, 

A szegedi dolgozók hetek óta nagy érdeklődéssel kísérik fi-
gyelemmel a hős koreai nép szabadságharcát, amelyet az imperialú. 
ta támadókkal szemben folytat. A szegedi dolgozók szolidaritása és 
segűeni akarása mutatkozik meg ezekben a napokban „ hős korral 
nép iránt, amikor az üzemek, falvak., hivatalok dolgozói a koreai mű. 
szakra tett felajánlásaik sikeres teljesítésével igyekeznek még crőseb-
bé és szilárdabbá tenni a béketábort. harcolni a béke ügyéért. 

Máté György elvtárs előadása még jobban megismerteti majd a 
dolgozókhal a koreai nép hősi harcát, s a szegedi dolgozók a terme-
lésben elért újabb nagyszerű eredményeikkel vá'aszoatak majd "a 
imperialista támadóknak. 

Pánikkeltő kulákasszonyt,cukorharácso'ó 

fakereskedőt lep'ezfek Se 

a hatósági közegek 
Alig két nappal ezelőtt számol-

tunk be lapunkban, hogyan kelet-
kezett nemcsak Szegeden, hanem 
az egész országban az a vásárlási 
hisztéria, amelyet az ellenséges 
agitáció irányít. Tervük az, hogy 
az üzletekből felvásárolják a leg-
fontosabb közszükségleti cikket, 
s az „áruhiány" hangulatának 
felfokozásával pánikot idézzenek 
elő, zavarják a dolgozók békés 
építőmunkáját, a szocializmus 
építését. Előző cikkünkben ír-
tunk az ellenséges ügynököknek 
a módszereiről, megírtuk, hogvan 
szervezik a sorbanállásokat, ho-
gyan halmozzák a felvásárolt áru-
cikket, nevezetesen a cukrot. 

Hatósági közegeink ismét le-
lepleztek két izgatót, akik akkor, 
amikor az öntudatos dolgozók 
koreai műszakban harcolnak a 
békénk ellen támadó imperialis-
ták ellen, nem átallották támad-
ni ezt a nagyszert! építőmunkát. 
Az egyik ilyen leleplezett ellen-
ség 

Nagy Ferenené, Szegőd. Sztá-
lin-körút 73. szám alatti la-

kos. 

Nagyné augusztus 5-én bement 
Alkán Pál élelmiszerkereskedő üz-
letébe, hogy cukrot vásároljon. A 
kereskedő udvariasan kijelentet-
te, hogy pillanatnyilag nem tud 
adni, mert már szétosztotta a 
számára kiutalt cukormennyisé-
get a vásárlók között. Megnyug-
tatta Nagynét, hogy rövidesen is-
mét kap cukrot és akkor készsé-
gesen rendelkezésére áll. Nagv-
né erre durván megtámadta a 
kereskedőt s ott, a többi vevő 
előtt minősíthetetlen módon el-
kezdett agitálni a demokrácia 
ellen. Hiába magyarázta neki a 
kereskedő, hogy 

ez átmeneti jelenség, Nagyné 
csak tovább uszított a demo-
krácia elJen, » Iecgyalázko-
dóbb kifejezéseket használva. 

Az üzletben tartozkodó vevők 
megbotránkoztak Nagyné kijelen-
tésein. 

A hatóságnak is tudomására 
jutott Nagyné izgatása és a ható-
sági közegek érdemesnek tartot-
ták, hogy utánanézzenek, ki is 

ez a Nagy Ferenené. Kitűnt, hogy 
fialt gyujlogatásért életfogy-
tiglani fegyházra ítélték, 
férje fasiszta múltjáért most 
is rendőri felügyelet alatt áll, 
földjük szőlőjük, gyümölcsö-
sük és gumijavító üzemük 

van. 
Ilyenek azok, akik izgatásukkal 
demokráciánk ellen akarják han-
golni a dolgozókat. 

Nagy Ferencnének méltó párja 
Feodor István fakereskedő, 
akinél 35 kilogram felhalmo-

zott cukrot találtak 
Feodor tervszerűen vásárolta fel 
a cukrot és azzal védekezik, hegy 
ez a cukormennyiség befőzéshez 
kellett. Mindenki, aki ért a befő-
zéshez, tudja, hogy ilyen nagy-
mennyiségű cukor még a legna-
gyobb háztartásban sem szüksé-
ges a befőzéshez. Feodor István-
nak most is :aegvan a fakereske-
dése, úgyhogy bőven volt pénze 
a cukor felvásárlására. 

íme! A kulákasszonv és a ka-
pitalista, csalhatatlanul megtalál-
ták a demokráciaellenes támadás 
útját. 

Többi hasonló cimboráikkal 
együtt ők az okai annak, 
hogy valóban pillanatnyilag 
nehézségek mutatkoznak oél-
dául a cukorbeszerzés körül. 

Aki papírt és ceruzát vesz a ke-
zébe, könnyen kiszámíthatja, mi-
lyen irtózatos mennyiségű cukor 
kellene, ha mindenki 35 kilogram 
cukrot összevásárolna a „befő-
zéshez". De nemcsak 35 kilóról 
van itt szó, hanem mázsákról, 
melyet összeharácsolt, felvásárolt 
a dolgozók és gyermekeik elöl ez 
a siserehad. 

Nap, mint nap sorban leleplezik 
ezeket a Nagy Ferencnéket, Tóth 
Józsefeket, Feodor Istvánokat a 
hatósági közegek. Ez azonban 
nem elegendő. Az öntudatos dol-
gozóknak maguknak is ébernek 
kel] lenni az ilyen megnyilvánu-
lásokkal szemben, le kell leplezni 
ott, a helyszínen ezeket a hará-
csolókat, lerántva róluk az álar-
cot és megmutatni a dolgozók-
nak, kiknek a soraiból verbuvá-
lódnak ezek az imperialista ügy-
nökök. 

Örömmel csatlakozunk 
a Textilnagykereskedelmi NV 

versenyfelhívásához 
Csütörtökön délután röpgyűlés 

keretében ismertettük dolgozó-
inkkal a Szegedi Textilnagykeres-
kedelmi NV versenyfelhívását, 

A Rövid- és Kötöttáru Nagy-
kereskedelmi NV valamennyi dol-
gozója nagy lelkesedéssel fogad-
ta el a versenykihívást, mert tud-
ják, hogy ezzel a munkaverseny-
nyel is elősegítik hazánkban a 
szocialista kereskedelem kiépíté-
sét és ezzel a fokozott jó és gon-
dos munkával választ adnak az 
imperialisták koreai támadására 
és szolidaritást vállalnak a hős 
koreai szabadságharcosokkal. 

Szegedi Rövid- és Kötöt'áru 
Nagykereskedelmi NV 

x 
„Örömmel olvastuk Pártunk he-

lyi lapjában a Szegedi Textil-
nagykereskedelmi NV versenyfel-

hívását amelyben szocialista 
munkaversenyre hívják ki a me-
gye összes nagykereskedelmi nem-
zeti vállalatát. 

Csatlakozunk e felhíváshoz és 
szövetkezetünk dolgozói vállalják, 
hogy ezt a munkavereenyt jó 
munkaszervezéssel elő is segítik. 

1. Mindenkor idejében és pon-
tosan megyünk bevásárolni. 

2. Még aznap pontosan elszál-
lítjuk a kiszámlázott árut. 

3. A megkapott árut a leggyor-
sabban eljuttatjuk dolgozó pa-
rasztságunkhoz. 

4. Szakosított textilüzletünkbe 
két fiatal paraszt kádert állitunk 
be, hogy ezzel is előre vigyük a 
szocialista kereskedelem kiépíté-
sét. 

Sándorfalvi 

Földművesszövetkczet." 
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A deszki délszláv dolgozó parasztok jó munkája a termény begyűjtésben 

csattanós válasz Titóék hazugságaira 
Alig egy hete fogadták el 

Peszk délszláv dolgozó paraszt-

jai a kultúrházban megtartott 

békegytilésen Kagymár délszláv 

parasztjainak határozati javas-

latát. „Harcoljunk a magyar 

néppel együtt a békéért, az im-

perialista háborús uszitók és 

ügynökeik elJen" — igy hang-

zott a határozati javaslat egyik 

része. Azóta hat nap telt el és 

ezalatt az idő alatt is bebizonyí-

tották Deszk délszláv dolgozó 

parasztjai, hogy amit azon az 

estén megfogadtak, meg is tart-

ják. Együtt harcolnak a magyar 

dolgozókkal a békéért, mert ők 

is tudják, mit jelent számukra 

az, hogy a magyar népi demok-

rácia egyenlő jogokat biztosit a 

nemzetiségeknek is. Az a gyű-

lés, amelyet augusztus 3-án tar-

tottak Deszken a délszláv dolgo-

zó parasztok, ujabb csattanós 

válasz volt Titóék rágalomhad-

járatára, az imperialista hábo-

rús uszítókra, de 

saorosabbra kopácsolta 

a deszki magyar és szláv dolgo-

zó parasztságot a cséplés, a ter_ 

ménybegyüjtés időbeni elvégzésé-

re, sőt túlteljesítésére. 

Deszken a délszláv dolgozó 

parasztok éppúgy igyekeznek a 

gabonabegyüjtéssel, mint a ma-

gyar dolgozó parasztok. Nem 

hiába fogadták meg: „Együtt 

harcolunk a magyar néppel a 

békéért". A községházén a köz-

szemlére kifüggesztett eredmény-

táblán a magyar dolgozó parasz-

tok neveivel együtt ott vannak 

a szerb kisparasztok nevei is. 

Ha elolvassuk a táblára fel-

irt neveket, megállapíthatjuk, 

hogy a dolgozókat, legyen az 

magyar, vagy délszláv, 

egyformán megbecsült 

a dolgozók állama és a jó mun-

ért egyformán jutalmazza őket. 

A táblára frissen irták fel a 

neveket: Boda György 4 holdas 

kisparasztnak, akinek 276 kilo-

gram gabonát kellett volna be-

adnia, ő azonban 1476 kilo-

grampt adott be s ezzel 535 szá-

zalékkal túlteljesítette termény-

beadási kötelezettségét Itt van 

mindjárt a másik név, fénykép-

pel együtt. Bukoszávlyev Nema-

rity hat és fél holdas u j föld-

hőzjuttatott szerb kisparaszt, 

521 kilogram helyett 1337 kilo-

gram kenyérgabonát adott be, 

vagyis 256 százalékra teljesítet-

te terménybeadási kötelezettsé-

gét. Turi István négy és fél hol-

das kisparaszt neve is itt van 

a táblán, 388 kilogramot kellett 

volna beadnia, ő azonban nem 

tartott vissza magának a fej-

adagon és a vetőmagon kivül 

semmit. Összes feleslegét, 1435 

kilogram gabonát szállított be 

a földművesszövetkezet raktárá-

ba, 

869 saáaalékra 

teljesítette beadási kötelezettsé-
gét. 

Nemcsak a szerb dolgozó kis-

parasztok, de a középparasztok 

is bebizonyítják, hálásak a ma-

gyar népi demokráciának, mert 

egyenlő jogokat biztosit számuk, 

ra, mert egyenrangú emberként 

birál el minden becsületes dol-

gozót. Bukoszávlyev Demeter 11 

holdas délszláv középparaszt be-

gyűjtési kötelezettsége 1260 kilo-

gram. Ezzel szemben 2443 kilo-

gram gabonát adott be a dolgo-

zók államának, 193 százalékban 

teljesítette terménybeadási köte-

lezettségét. 

Sokáig sorolhatnánk azokat 

a magyar és délszláv dolgozó 

kis- és középparasztokat, akik-

nek neveit minden két-három 

napban cserélik a dicsérőtáblán. 

Az elmúlt vasárnap a cséplés 

gyors befejezése érdekében 

tiatagu csépi őbrigádot 
u m e i f e l i 

a délszláv dolgozók és a magyar 

dolgozó parasztokkal együtt. 

Népi demokráciánk minden 

erővel támogatja a nemzetiségek 

anyagi és kulturális felemelkedé-

sét egyaránt. 

Ahhoz, hogy Deszk dolgozó 

parasztjai az ütemterv szerint 

előirányzott 64 vagon 35 mázsa 

helyett kedd estig 89 vagon és 

38 mázsa gabonát adtak be, 

hozzájárult 

a délsxláv dolgomé párásatok 

jó munkája is. 

Ezek az eredmények is bizo-

nyítják, erősödik a kapcsolat a 

szocializmust épitő, békeszerető 

népek között, A deszki magyar 

és délszláv dolgozó parasztok 

együttes jó munkája csattanós 

válasz Titóék hazugságaira. 

A FALUSI SZOVJET MUNKÁBAN 

Kilakoltatással fenyegeti alkalmazottait 

Farkas János mórahalmi kulák 

Farkas János móraihalmi ku-
taknak „csak" négy háza van 
Mórahalmon. Ezekben a házak-
ban szegény, nincstelen emberek 
laknak, mint például Vass István-
né, akinek egy családja van és 
az összes jószága egy malacka. 
A kulák azzal fenyegette meg, 
ha pár nap alatt nem fizeti ki a 
68 forint lakbért, akkor elviszi a 
malacát, vagy kilakoltatja. — 

Ugyanígy igyekezett megfélemlí-
teni másik lakóját is, aki kény-
telen eladni fejadagját, c sakhö^ 
a kulák követelésének eleget tud-
jon tenni. A kulák a falu köze-
pén nyíltan .Jcihányással" fenye-
geti a lakóit, Aki dolgozott ná-

la, az mind gyűlölettel gondol a 
kutakra. Elég, ha megemlítjük 
Kálmán Istvánt, aki gyermekkora 
óta nála szolgál és a legnagyobb 
elnyomásban él. Már 18 éves, de 
még most sincs egy rendes ruhá-
ja, OTI-díját sem fizette a kulák. 

Most aztán lesújtott a kulákra 
a dolgozók állama, mert 6000 fo-
rintra megbüntették, ö azonban 
úgy akar visszavágni, hogy az 
egyik kizsákmányolást a másik-
kal pótolja. 

Az illetékes hatóságoknak fel 
kell figyelniök a kulák fenyege-
tőzésére és el kell venni a kulák 
kedvét attól, hogy kilakoltatássa] 
fenyegesse a doleozókat. 

(Mthodik LtoéL) 

A novo-jegorjevkai falusi 

szovjet egyik ülésén több mint 

30 kérdést vizsgáltak meg. Leg-

többjét a küldöttek javaslatára, 

másokat — például a rádió el-

osztó központ és a helyi mozi 

munkájának kérdését — a vá-

lasztók kívánságára. A falusi 

szovjet rendszerint előre megál-

lapítja munkatervét, de az élet 

gyakran u j és halaszthatatlan 

kérdéseket vet föl s ezeket a fa-

lusi szovjet szintén megvitatja. 

Az ülésezések közt a gazda-

sági és kulturális munkát a vég-

rehajtó bizottság irányítja. Mun-

kája alá van vetve a falusi szov-

jetnek és a dolgozók küldöttei 

körzeti szovjetje végrehajtó bi-

zottságának. A végrehajtó bizott-

ság havonként legalább három-

szor ülést tart. 

... Eayik este rendes ülését 

tartotta a végrehajtó bizottság. 

A közösségi állattenyésztés álla-

mi fejlesztési tervének végrehaj-

tásáról és a kolhoz állattenyész-

tő telepein az állatállomány át-

teleltetéséről volt szó. Praszkov-

ja Popova részletesen beszámolt 

a kolhozok állatszaporitása terén 

végzett munkáiról, valamint az 

állattenyésztő telepek téli előké-

szítéséről. A jelentést élénk vi-

ta követte, végül a végrehajtó 

bizottság határozatot fogadott ed, 

amely az egyes telepek sikereit 

és mulasztásait sorolja fel. 

A falusi szovjet legelső ülé-

sén, a végrehajtó bizottság meg-

választásával egyidejűleg meg-

választották az állandó bizott-

ságokat is. A bizottságok elne-

vezése is jelzi már feladatkörü-

ket: költségvetési, mezőgazda-

sági, kulturális és közoktatás-

ügyi, útügyi és falurendezési bi-

zottság. Ezek ügyelnek az álla-

mi törvények betartására, a 

falusi szovjet határozatai végre-

hajtására. ellenőrzik a falusi 

szervezetek és intézmények mun-

káját s a választók kéréseit és 

kivánságait figyelembe véve ja-

vaslatokat terjesztenek megvita-

tás végett az ülések és a végre-

hajtó bizottság elé. 

Az állandó bizottságok Ösz-

szeállitásánál figyelembe veszik 

az egyes küldött óhaját és ké-

pességeit. Egy jó kolhozszámve-

vő nem kap szaktudósától téu 

voleső munkaterületet Az állan-

dó bizottságok önkéntességi ala-

pon bevonják munkájukba a 

falusi aktívát is; Novo-Jegorjev. 

kában hetven aktivista dolgozik. 

A novo-jegorjevkaiak P®" 1  

naszkodtak, hogy a fogyasztó 

szövetkezet boltjaiban nincs meg-

felelő rend és tisztaság és az 

elárusitónők nem elég figyelme-

sek a vevőkhöz. A bizott-

ság határozatot hozott, amely 

kötélezte a fogyasztószövetkezet 

vezetőségét, hogy mintaszerű, 

egészségügyi szempontból kifo-

gástalan helyzetet teremtsen 

boltjaiban. 

A' mezőgazdasági bizottság 

kezdeménvezésére, amelyet a fa-

lusi szovjet ülése jóváhagyott, 

Novo-Jegorjevkában megépítik a 

kolhozok közös agrotechnikai la-

boratóriumát. Ez a laboratórium 

elméletileg megalaD0zza az altajl 

gabonatermelők kimagasló gya-

korlati eredményeit és vivmá* 

nyaikat széles körben népszerű-

siti Novo-Jegorjevka kolhozpa-

rasztjai között. Itt az agronó-

mok és a legjobb kísérletező kol-

hozparasztók vezetésével a he-

lyi kolhozok raj- és brigádveze-

tői, valamint egyszerű dolgozói 

megtanulják a nagyhozamu, ál-

landó színvonalú termés elérésé-

nek művészetét.,. 

A falusi szovjet munkásságá-

nak csak néhány oldaláról emlé. 

keztünk meg. 

A szovjet az állami Igazga-

tás iskolája a Szovjetunió mun-

kásainak és parasztjainak százai 

és ezrei számára. Csak az Orosz 

Föderáció helyi szovjetjeiben 

több mint 202 ezer állandó bi-

zottságot alakítanak a gazdasá-

gi és kulturális építő munka kü-

lönböző ágazataival kapcsolatban. 

V. OKOROKOV 

Augusztus 14, hétfő. 

KOSSUTH RÁDIÓ 
11.30: A Zipernovszky, Darvas trió 

játszik 12.15: 'Az Államvédelmi Ha-
tóság Zenekara. 13: Opercttrészle. 
tek. 14.10: Uttörö híradó. 14.20: Bor 
Kálmán zenekara. 15.30: Zongora-
muzsika. 16.40: Mit örököltünk it 
férgektől 17.10: A nagy találkozó. 
17.40: Keringő. 17.50: Orosz nyelv-
lecke. 18.05: Dalolj velünkt 18.20: 
Cigányzene. 19.30: Hegedű és zon. 
gora. 20.25: Üzemi hangverseny. 22 
óra 30: Magyar muzsika. 23.30: 
örökszép melódiák. 

PETŐFI RÁDIÓ 

7: Baleltzene. 7.20: Beszélő atlasz. 
7.45: Szabad népek vidám zenéje. 
8.15: Heti zenés kalendárium. 10 
óra 10: Cigányzene. 11: Dalok. 11 
óra 10: Óvodások műsora. 15: Mn-
gyar népi muzsika. 15.40: Ernsl 
Thiillman 16.10: Hegedű, zongora. 
16.30: Színes muzsika 17.10: Sztá-
lin elvtárs cikke a Pravdából. 17.30: 
Zongoraverseny. 18.10: Redő Ferenc 
előadása. 18.40: A Néphadsereg hír-
adója. 19.10: Baráti népek dalai. 
19.40: Egv falu — egv nóta. 20: 
Csínom Palkó _ szvit 20.35: Tánc-
zene. 21: Falurádió. 21.15: Hangle-
mezek. 22: Sziv küldi. 22.20 A len. 
gyei rádió műsora. 

Augusztus 15, krdd. 
KOSSUTH RÁDIÓ 

11.30: Kamarazene. 12.15: Ci-
gányzene. 13: Szórakoztató zene. 14 
óra 10: Hangversenyzenekar. 15.30: 
Enck zongorakísérettel. 16.40: Szov-
jet napok — szovjet emberek. 10.50 
Hanglemez. 17.10: Könnyű dalia, 
mok. 17.20: El a kezekkei Koreától. 
17.50: Termelési híradó. 18.05: Ifjú 
sztnhánovislák köre 18.30: Délszláv 
dallamok. 19.30: Zongora. 20.25: 
Iláromfclvonásos színmű. 23: Vo-
nósnégyes 

PETŐFI RÁDIÓ 

7: A Budapest Zenekar. 7.45: 
Hanglemezek. 8: Izraelita vallásos 
félóra. 8.30: Hanglemez. 9.40: Ba-
lettzene. 10.10: Ének. hegedű, zon. 
gora. 10.40: Magyar nóták. 11.10: 
Uj német mesék. 15: Délután! hang-
verseny. 15.40: Gyermekrádió. 16.10: 
Ének zongorakísérettel. 16.30: Cl-

HETI RÁDIÓMŰSOR 
Á l l a n d ó m ű s o r s z á m o k : 

KOSSUTH-RÁDIÓ 

6.00 Ran^lemeiek. 
6.20 Lapszemle. 
6.80 Hanglemezek. 
6.00 Falurádió. 
6.30 Hanglemezek. 
7.00 Hirek. 
7.20 Hanglemezek. 
7.55 Műsorismertetés. 
7.46 Hanglemezek. 
8.00 Lapszemle. 
8.30 Műsorzárás. 

12.00 Déli haragsző, hirek. 
14.00 Hírek. 
14.16 Hirek szerbüL 
16.00 Rádióiskola. 
1.700 Hirek. 
18.40 Hirek németül. 
20.00 Hirek. Hangos Újság-
22.00 Hirek. 
24.00 Hirek. 
0.10 Műsorzárás. 

Ŝ CV II — -II ( 

PETŐFI-RÁDIÓ 
6.30 MHK-negyedóra. 
6.46 Termelési lapszemle. 
6.65 Hanglemezek. 
6.45 Műsorzárás. 
I.000 Hirek. 
II.30 Műsorzárás. 
15.00 Rádióiskola. 
18.30 Hirek szerbül. 
21.00 Mi újság a sportviLágban! 
21.45 Hirek szlovénül. 
23.00 Hirek szerbül. 
23.45 Hirek szlovénül. 

gányzene. 17.15: Reér János előadá. 
sa. 17.45: Dolgozóknak zenéről. 18 
óra 15: Szimfónikus költemény. 18 
óra 40: Operaáriák 16: Tánczene. 
19.40: Egy falu —' egy nóta. 20: 
Előadás. 20.45: Megbonthatatlan ba-
rátság. 21: Szimfónikus zene. 22: 
Szovjet kórusok. 22.20: Előadás. 
22.35: Sziv küldi szívnek 

Augusztus 16, szerda, 
KOSSUTH RÁDIÓ 

7: Szól a harmonika. 7.15: Órosz 
dalok. 8.10: Keringők. 11.30: Gyer. 
mekzene. 12.15: Vasutas és hajós 
zenekar 13: Tarka zene. 15.30: 'A' 
Kőszegi Alt. Isk. kórusa. 16.40: A 
Vatikán, mint az amerikai imperia-
lizmus háborús uszításának támo. 
gatója. 17: Építőipari félóra. 17.30: 
Vonósnégyes. 18: Egykor és most. 
19.30: lánczene. 20.25: Magyar né-
pi muzsika. 21: Rádiózenekar. 22.30 
Szimfónikus zene. 23.30: Tánczene. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7: Operaáriák. 7.20: Erő, egészség. 

7.45: Az Oszipov.együttes műsorá-
ból. 8: Szimfónikus zene. 9.40: Vo-
nósnégyes. 10.10: Orosz muzsika. 10 
óra 45: Opereltegyveleg. 11: Enck, 
zongora. 15: Hegedűverseny. 15.40: 
A földkerekség egyhatodán. 15.55: 
Opcrarészletek. 16.40: Mclis György 
énekel. 17.30: A jégkorszak embere. 
17.50: Tiz perc külpolitika. 18: 
Szórakoztató muzsika. 18.40: Réti 
László előadása. 18.55: Tánczene. 

19.40: Egy falu — egy nóla. 20: 
Sziv küldi. 20.30: Miért érdeke a 
bércsalás a jobboldali szociáldemo-
kratáknak. 20.50: Hanglemez. 21: 
Falurádió. 21.15: A szabotáló. 22: 
Zenés hangjáték. 22.50: Tánczene. 

Augusztus 17, csiilörtök. 
KOSSUTH RÁDIÓ 

11.30: Kamarazene. 12.15: 'A' Hon-
véd Petőfi Intézet énekkara énekel. 
12.45: Hangszerszólók. 13: A házi-
együttes. 14.10: Gyermekrádió. 15 
óra 45: Szomszédaink — barátaink. 
15.30: Női szemmel. 16.50: Kerin-
gők. 17.10: Bolgár népi muzsika. 
17.35: Jugoszlávia a valóságban. 17 
óra 50: Termelési híradó. 18.05: 
Színes muzsika . 19.30: Hanglemez. 
20.25: Zsákba macska. 21: Népneve-
lők műsora. 21.30: Rádiójáték. 22 
óra 30: Magyar művészek muzsikál-
nak. 23.10: Tánczene. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7.15: Szórakoztató együttesek. 7 

óra 45: Tánczene. 8: Hanglemezek. 
9.40: Vizi zene. 10.10: Cigányzene. 
11.10: A pap és a szolgája. 15: 
Szórakoztató zene. 15.40: Operarész. 
lőlek. 16.05: Hegedű, zongora. 16.50: 
Denevér babona, bagoly vakbuzgó-
ság 17.20: Kovács Tibor előadása. 
17.35: Orosz népdalok. 18.05: Nyár 
Gallyatetön. 18.40: Sziv küldi. 19: 
Egyéni tanulók konzultációja. 19.20 
Tánczene. 19.55: Pique-Dame. Dal-
mű. 22.45: Tánczene. 

Augusztus 18, péntek. 
KOSSUTH RÁDIÓ 

11.30: Magyar művészek muzsi-
kálnak. 12.15: Honvéd zenekar. 13 
Operettrészletek. 14.10: Uttörő-hfr. 
adó. 14.20: Balettzene. 15.30: Enck 
zongorakísérettel. 16.40: Keringők 
szárnyán. 17.10: Dolgozóknak zené 
ről. 17.40: A Szovjetúnió a szocia-
lizmus országa 18: Szerkeszd Te is 
műsorunkat. 18.30: Szláv induló. 19 
óra 30: Kórusmüvek. 20.25: Könnyű 
zene. 21: Rádiózenekar. 22.20: Egy 
igaz ember. 23: Tánczene. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7.20: Tíz perc tudomány. 7.45 

Színes muzsika. 8: Szimfónikus ze-
ne. 9.40: Hanglemezek. 10.10: Kó-
rusművek. 10.40: Hanglemezek. 11 
óra 10: Óvodások műsora. 15: Ci-
gányzene. 15.30: A Vegyészeti Szak. 
szervezet zenekara. 16.20: Füsi Jó-
zsef tanulmánya. 17: Szív küldi 
szívnek. 17.20: Folyóiratszemle. 17 
óra 35: Operanyitányok 18: 'A'z Au. 
tótaxi NV énekkara." 18.40: Gárdis-
ták előre! 19.05: Zongoraverseny. 
19.40: Egy falu — egy nóta. 20: 
Szív küldi. 20.30: Folyóiratszemle. 
20.50: Hanglemezek 21: Falurádió. 
21.15: Magyar dalok. 22: Dalok. 
22.15: A lengyel rádió hallgatóinak. 

Augusztus 19, szombat. 
KOSSUTH RÁDIÓ 

11.30: Gyermekzene. 11..10: Hang. 

lemezek. 12.15: A Forrai-kórus éne-
kel. 13: Vidám zene. 14.10: Balett-
zene. 14.30: Balzac a művészetről. 
15: Keringők. 16.30: Magyar népi 
muzsika. 15.40: Kulturhíradó. 16: 
Rádiószínház. 16.40: Szovjet napok 
— szovjet emberek. 16.50: Hangle-
mez. 17.10: Uj operettek részletei. 
17.50: Termelési híradó. 18.05: Fa-
lurádió. 19.30: Hanglemez. 20.25: 
Könnyű muzsika. 21: Elbeszélés. 21 
óra 15: Rádióhangverseny. 22.30: 
Vidám éjféli muzsika. 

PETŐFI RÁDIÓ 
11: Zongora. 15: Könnyű dalia, 

mok. 16: Sólyom György előadása. 
16.40: Sztv küldi. 17.10: Tanuljunk 
énekszóra oroszul! 17.30: Cigányze-
ne. 18.40: Szép esti muzsika. 19.20: 
Különös házasság. Vígjáték. 22: He-
gedű, zongora. 22.20: Szórakoztató 
muzsika. 

Augusztus 20, vasárnap. 

KOSSUTH RÁDIÓ 
7: Zenés ébresztő az Alkotmány 

ünnepén. 8.30: Sziv küldi. 9: Vidám 
zenés kalandozás. 10: Egy falu — 
egy nóta. 10.45: Külügyi negyedóra. 
11: Szocialisták. 11.25: Magyar ze. 
nckari muzsika. 13: Zenés posta. 
14.15: Tarka muzsika. 15.30: Ci-
gányzene. 16.10: Tündérmajor. 17 
óra 10: Dalol a magyar ifjúság. 17 
óra 40: Kincses Kalendárium. 19: 
Az 'Alkotmány ünnepén. 20.25: Vi-
dám vasárnap este. 21.30: Totóht. 
rek, 21.35: Vidám vasárnap este. 
(Folytatás). 22.30: Hangverseny. 

PETŐFI RÁDIÓ 
8: Reggeli muzsika. 8.30: Falurá. 

dió. 9: Evangélikus vallásos félóra. 
9.3Ö: Református istentisztelet. 10.15: 
Női szemmel. 10.50: Hanglemez. 11 
óra 15: Miska bácsi lemezesládája. 
11.30: Rányászmüsor 12: Déli mu-
zsika. 13: Ünnepi hanglemezek. 14: 
Tánczene. 14.20: Elvtársi bíróság 
előtt. 14.50: A Rádió énekkara. 15: 
Kérdezz — felelekI 15.20: Zongora. 
15.45: Vasárnapi krónika. 16: Gyer. 
mekszinház. 16.40: Sziv küldi. 17: A 
lélek mérnökei. 17.40: Tánczene. 
18: Magyar művek. 18.40: Szórakoz. 
tafó zene. 19: Könnyű dallamok, 
19.30: Csínom Palkó." 21: Rádióze-
nckar. 22: Vidám magyar dalok. 
22.45: Delak. 
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A gyálaréti „Szabadságharcos" termelőesoport csatlakozott 
a nagyszénási versenyfelhíváshoz 

A csoport tagtoborzást versenyre hivta ki a szegedi járás termelőesoport jait 

A nagyszénási Dózsa termelő-1 traktorral való szántás tette le-
csoport pártszervezete példamu-1 hetővé — mondotta. — Ezt bizo-

tatásával jelölte meg az utat, 
amelyet a termelőszövetkezeti 
csoportok népnevelőinek követni 
kell. — A termelőcsoport fejlesz-
tése most a legfontosabb fel-
adat Rákosi elvtárs is rámuta-
tott erre a termelőszövetkezeti 
csoportok vezetőinek januári ta-
nácskozásán : „Minden egyes 
szövetkezeti tagunk tekintse ma-
gát a jobb jövő első örökösének, 
úttörőjének, aki az egész magyar 
dolgozó parasztság számára mu-
tatja a példát és a jobb jövőt." 

A gyálaréti Szabadságharcos 
termelőcsoport dolgozói sem té-
vesztik szem elől Rákosi elvtárs 
mondását. Pénteken 

lelkes iizemi értekezleten 
csatlakoztak a nagyszénási 
Dózsa termelőesoport ver-

senyfelhívásához. 
Tagtoborzási versenyre hivták ki 
a szegedi járási termelőcsopor-
tokat a következő versenypontok 
alapján: 

Melyik termelőcsoport szervez 
be legtöbb dolgozó parasztot a 
nagyüzemi gazdálkodásba ? A 
verseny második pontjaként vál-
lalták, hogy a legtöbb nőtagot 
szervezik be csoportjukba, a har-
madik pontban pedig arra tettek 
Ígéretet, hogy a nők mellett 

a parasztfiatalokat is a leg-
nagyobb számmal vonják be 

a tagság soraiba. 
De különös gondot fordítanak a 
környékbeli középparasztok be-
szervezésére is. Ezen kívül ver-
senyt indítottak a jó népnevelő 
és felvilágosító munka megszer-
vezésére is. 

Vecsernyés János hozzászólá-
sában elmondotta, hogy ezideig 
már három uj tagot szervezett 
be a csoportb? s ezze] teljesítet-
te az Alkotmány ünnepére tett 
felajánlását. 

— A vasárnapi és szombati 
agitáción is ugy iparkodok — 
mondotta Vecsernyés elvtárs —, 
hogy 

felvilágosító munkámmal 
ujabb három dolgozó parasz-
tot szervezzek be a tenne-

lőosoportba. 

Gémes József elvtárs arra 
tett Ígéretet, hogy még kilenc uj 
tagot szervez be azáltal, hogy 
elmondja egyénileg gazdálkodó 
paraszttársainak a termelőcso-
port eredményeit. 

— Elmondom nekik, hogy 15.13 
mázsás átlagot értünk el a búza-
termelésben s ezt az eredményt 
a nagyüzemi gazdálkodás és a 

nyitja a szomszédunkban Kabai 
István hétholdas kisparaszt búza-
termése is, aki annak ellenére, 
hogy becsületesen dolgozott, a 
mienkkel szemben mégis csak 11 
mázsás eredményt ért el. 

A csoport asszonyai részéről 
Molnár Dezsőné szólalt fel: 

— Én elmondom kívülálló asz-
szonytársaimnak, hogy mennyi-
vel más már a mi életünk itt, a 
termelőcsoportban. Ha munkába 
megyünk, nem kell a gyermeke-
ket őrizetlenül hagynunk, mert 
gondjukat viselik az itthonmaradt 
asszonytársaim, mig én munka-
egységeimet teljesítem. A munka-
egységünk pedig annyi értékű, 
mint a férfiaké, ugyanannyit ka-
punk mi is, mint ők. Ha én eze-
ket az eredményeket elmondom 
azoknak az asszonytársaimnak, 
akik még ezt nem tudják, 

biztos vagyok benne, hogy 
nem lesz hiábavaló a felvilác 

gosító munkám. 
— Pártunk iránymutatásával 

ismét jó munkát tudunk majd 

végezni a szombati és a vasárnapi 
agitáción — mondja Komócsin 
Sándor parasztfiatal. — Én arról 
beszélek majd kívülálló társaim-
nak, hogy itt nálunk mennyivel 
többet lehet tanulni. Elmagyará-
zom nekik, meDnyivel felvilágo-
sultabb vagyok, mióta a csoport 
tagja lettem. 

Vecsernyés Antal kijelentette: 
— A Szovjetunió példája nyo-

mán, 

a Magyar Dolgozók Pártja 
vezelésével értük el ezeket a 

szép eredményeket. 
A Párt iránymutatásával indít-
juk meg ezt a versenyt is, a ter-
melőcsoportok fejlesztése érdeké-
ben. 

A Szabadságharcos termelőcso-
port tagjainak példája mutatja a 
fejlesztés érdekében i elvégzendő 
legelső tennivalót: jó felvilágosi-
tó munkával, egyéni agitációval. 
az önkéntesség elvének betartá-
sával minél több dolgozó paraszt-
tal megismertetni a közös gazdál-
kodás előnyeit, hogy minél több 
dolgozó paraszt a felemelkedés, 
a jobb élet útjára lépjen. 

Az uj munkakönyv igen jó eszköz 

a nép ellenségeinek megfékezésére 
— mondják a Textilkombinát dolgozói 

Szeptember elsejével uj mun-
kakönyveket kapnak a dolgozók 
és ettől az időtől kezdve enél-
kül senkit alkalmazni nem le-
het. Nagy jelentősége van ennek 
a munkakönyvnek, elősegíti a 
még tervszerűbb munkaerőgaz. 
dálkodást, jó hatással van a ká-
rog munkaerőhullámzás meggát-
lására is. Fontos szerepet ját-
szik az uj munkakönyv abban is, 
hogy a dolgozók képességeit még 
jobban nyilvántartsuk, dokument-
szerüen bele lehesstn vezetni a 
munkavállaló munkához való 
viszonyát. Ha uj helyre kerül 
valamelyik dolgozó, viszi magá-
val a munkakönyvet, amelyben 
eddigi munkássága fel van tün-
tetve. Az ország bármelyik ré-
szére is kerüljön valaki, 

nj munkahelyén tudni fog-
ják, kivel állanak szemben. 
A becsületes, fegyelmezett 
dolgozót megbecsüléssel fo-
gadják, mert a munkakönyv 

tanúskodik. 
Az is benne van, hogy miért 
hagyta ott, vagy került el a 

Jól dolgozik a Szegedi Cipőgyár békebizottsága 
X Tájékoztató Iroda határozata a 

békeharcot, mint központi feladatot 
jelölte meg a dolgozók számára. 
Ennek a békeharcnak adnak szer-
vezett formát, irányítást, ezt a har-
cot szervezik, egységesítik a béke-
bizottságok. Ma, amikor a békéért 
folyó harc egyre szélesebb mérete-
ket ölt szerte a világon, amikor a 
dolgozók a termelésben elért sike-
rekkel akarják erősíteni a béketá-
bort s ezeken a sikereken keresztül 
akarják megfékezni a háborús gyuj-
togatókat, fokozott feladatok vár-
nak a békebizottságokra. A Párt 
irányftotla békebizottságoknak a 
termelés terén folyó 

bókoharc vezérkarává 
kall válni. 

Ezt a feladatot oldotta meg si-
kerrel a Szegedi Cipőgyár békebi-
zottsága. A pártszervezet irányítása 
és támogatása mellett igen komoly 
sikerekkel tudták mozgósítani a 
dolgozókat a békeharc fokozására, 
még nagyobb sikerek elérésére. Nem 
volt olyan megmozdulás az üzem-
ben, amelyből a békebizoltság köz-
vetlen szervező munkával ki ne 
vette volna a részét. Egyéni agitá-
ción, példamutatáson keresztül ér-
ték el, hogy a dolgozók megértet-
ték a békebizottság munkájának 
fontospgát és minden erejükkel tá. 
mogatják ezt a munkát. 

A Szegedi Cipőgyárban 9 tagból 
áll a békebizottság. Amióta a bi-
zottság megalakul!, minden héten 
kétszer — szerdán és pénteken — 
röpgyűlést tartanak az üzemben, 
ahol a dolgozókat tájékoztatják a 
világpolitika eseményeiről, megis-
mertetik veliik 

a nemzetközi osztályharc 

főbb állomásait. A dolgozók 
minden nemzetközi eseménvről 

jékoződhatnak s biztosan igázod 
nak el a nemzetközi helyzet bo-
nyolult útvesztőiben. A békebizott-
ság röpgvűlésein igen helyesen nem-
csak kifelé, a világpolitika felé for-
dultak, hanem a nemzetközi esemé-
nyeket a belpolitikai helyzettel pár-
huzamosan tárgyalják meg, megbe-
szélik azt, hogy a dolgozóknak az 
üzemen belül konkrétan mi a fel-
adatuk a békéért folyó harc sike-
rének előmozdítására. 

ígv történt akkor is, amikor ki-
pattant az amerikai imperialisták 
aljas koreai támadása. Talán soha-
sem voltak annyian a békebizott-
ság röpgyűlésén, mint ekkor. Min-
denki kíváncsi volt a beszámolóra, 
mindenki tudni akarta, hogyan fog. 
ják szervezetten támogatni a koreai 
nép szabadságért folyó harcát. 'A'mi-
kor megindult a gyűjtés az üze-
men belül, mindenki első akart 
lenni a felajánlásban, elsőnek akar-
ta bizonyítani, hogy egyiittérez a 
koreai harcosokkal, támogatni akar-
ja küzdelmüket. 

A minisztertanács alapbéremelés-
sel és normarendezéssel kapcsolatos 
halározatának tudatosításában is 
élenjárt az üzem békebizottsága. 
Megmagyarázták a dolgozóknak, 
hogy a határozat sikeres végrehaj-
tása elősegíti a szocializmus építé-
sének meggyorsítását, még erősebb 
bástyává teszi hazánkat a béke 
frontján. Megmagyarázták az üzem-
ből vett konkrét példákon keresztül 

a laza norma 

fékező hatását, megmagyarázták, 
hogy a laza norma az ellenség 
fegyvere. Igy állhatott elő az « 
he'vret. hogy a dolgozók a koreai 
műszakban messze túlszárnyalták 

igy az ú j normákat, lerázva magukról 
Iá. a laza normák jelentette féket, olyan 

Jó zsíros, fekete föl-

dek terülnek el a baktói 

határban. A müúf kétol-

dalún amennyire a szem 

ellát, mindenütt kukori-

cát, vagy ielszántotf tar. 

ló; lehet látni, csak itt-

ott tarkálik még felgazo-

sodua egy keskeny sáv, 

amelyet még nem bántott 

az eke, de ez már olyan 

ritka, minf " lekér holló. 

De azért fehér holló is 

akad, nézzük csak meg, 

kié? 

Nógrádi István 45 hol-

das k"lák tarlója, ö az 

utolsónak maradt a kör-

nyéken a tarlóhántásban, 

de most se veszi valami 

nagyon komolyan a dol-

got. Olyanformán Van ö 

a tarlóhántással, mint az 

a bizonyos közmondás, 

amelyik a bottal hajlott 

kutyával, meg a nyúllal 

van összefüggésben. Meg 

is mondtg  a béresének. 

Borz Antalnak hogy 

i,karistolja" fej a föl 

det. Pedig hát igen szép 

két lova van. amelyekkel 

nemcsak karistolni, de 

tszántani is lehetne. De 

persze. a múltkori jó 

Elkésett barázdák 
esők után kellett volna 

ezt a munkát elvégezni. 

Borz Antal megállítja 

a lovakat, Sovány, rán-

cos arcán végigpereg a 

ráhullott eső. Régóta esi. 

nálja már ezt a munkát, 

61 éves, mindig másnak 

a keze-lába volt. Egész 

élete szorgalmas munká-

jáváJ sem tudott egy kis 

hajlékot venni magának. 

Hol ilt volt béres, hol 

ott, hol ez a kulák zsák-

mányolta k', bol pedig 

amaz. Ráadásul még a 

14-es világháborúban meg 

is rokkant. Azóta igen 

rosszul hall. 

Kiért? Miért? Védte a 

hazát? Hát volt őneki 

hazája akkor? Az urak 

érdekében ment a vágó-

hidra és cserébe mit ka-

pott ezért tőlük? Nyo-

mort, nélkülözést, elnyo-

mott béresélelet Még 

örülhetett, ha az istálló-

ban kapotf fekvőhelyet. 

Tíz éve, hogy egyfolytá-

ban Nógrádi kuláknál 

szolgál, de abból o pénz-

ből ugyan, amit a mun-

kájáért kap, nagyon ke-

vés ruhára, vagy egyéb 

szükséges dologra telik. 

Tekintete elsiklik a 

baktói „Alkotmány" cso-

port házai felett. Azok-

nak sokkal jobb, már ré-

gen felszántotta a föld-

jüket a gépállomás trak-

tora. Ha oda menne, neki 

sem kellene öregségére nz 

eke után kutyagolni Já-

tástól-vakulásig, mint ilt 

és meg is becsülnék 

ugyanúgy, mint a többi 

csoporttagokat. 

Miért is nem volt es 

igy az én fiatalkorom-

ban? — néz maga elé 

Bors Antal 

Végigküszködtem egy 

hosszú életet, építettem, 

gyarapítottam, de mindig 

másnak. Én meg itt állok 

öregségemre úgy, mint az 

ujjam s ha megbeteg-

szem, vagy nem tudok 

dofgozni, akkor kitelik a 

becsiílet is, mert a külák-

eredményeket értek el, amelyek 
szinte egyedülállóak a cipőgyártás 
történetében. 

A békebizottság élenjárt a koreai 
műszak szervezésében. A pártszer. 
vezettet karöltve minden dolgozóval 
megbeszélték, mi a feladata a ko-
reai műszakban, hogyan tud hat-
hatós támogatást adni a koreai nép-
nek. Gellért József, a békebizottság 
titkára a pártszervezet vezetőségi 
ülésén rendszeresen beszámolt a 
végzett munkáról és megkapta a 
szempontokat, melyek szerint lo. 
vább végezhetik a munkát. 

A pártszervezet állandó 
támogatása 

tette lehetővé, hogy munkájuk ered-
ményes legyen s a békebizottság 
tagjai tudják, hogy jövő sikereiknek 
alapja is csak a pártszervezettel 
való ió és szoros együttműködés le-
het. És még valami. Az egyéni pél-
damutatás. A Szegedi Cipőgyár bé-
kebizottságának tagjai tudják, csak 
úgy várhatják, hogy a dolgozók be-
lássák a békeharc fontosságát, ha 
maguk is a napi munkán keresztül 
megmutatják: igy. kell harcolni a 
békéért. 

Mint például Csiszár Károlyné 
elvtársnő, a tűzőosztály dolgozója, 
a békebizottság egyik tagja. Csi-
szárné elvtársnő a koreai műszak-
ban bizonyította be legjobban, hogy 
méltó a rábízott tisztségre, méltó 
arra, hogy szervezze és irányítsa a 
gyár dolgozóinak a békéért folyó 
harcát. Csiszárné elvtársnő már a 
koreai műszak első napján 157 szú. 
zalékra teljesítette új normáját és 
ezt az eredményét állandóan fo-
kozta. Ma már a 

160 százalékos 

teljesítménynél tart s ezzel az ered-
ménnyel üzemrészének többi dolgo. 
zóit is arra ösztönzi, hogy fokoz-
zák az eddig elért eredményeket, 
még több, még jobb munkával bi-
zonyítsák békeakaratukat. 

Mindent összegezve: igen jól, 
mondhatni példamutatóan dolgozik 
a Szegedi Cipőgyár békebizottsága. 
Ennek ellenére mutatkozik egy vo. 
nalon hiba. Ez az agitáció vonala. 
Nem használták ki eléggé a rendel-
kezésükre álló eszközöket. Nekik 
kellett volna elöljárni a „Villá-
mok" megszervezésében, a mozgósí-
tóerejű fali újságok szerkesztésé-
ben. A békebizottságnak nincs 
egyetlen fali újságja sem az üzem-
ben, pedig igen sok frnivaló lenne 
a békebizottság fali újságjaira. Fo-
kozottabban kellett volna tudatost, 
tani az üzemben a béketábor veze-
tőerejének, a nagy Szovjetúniónak a 
sikereit, a békebizottságnak kellett 
volna megszervezni egy-két szovjet 
film csoportos megtekintését. 'A' ko-
reai műszak befejezése után ve. 
gyen irányt az üzem békebizoltsága 
az agitáció vonalán mutatkozó hiá-
nyosság kiküszöbölésére. Igy tudják 
inajd elérni, hogy a koreai műszak 
kiváló eredményeit nemcsak tarta-
ni tudják az üzem dolgozói, hanem 
ezeket az eredményeket a műszak 
után még fokozni is tudják. 

Igyekezzen a békebizottsár a jö-
vőben még szorosabbra vonni a 
kapcsolatot a pártszervezettel: ez a 
biztosítéka annak, hogy a béke ér-
dekében végzett munka nem lany-
hul, hanem egyre inkább felfelé 
ível. Igy tényleg el lehet majd 

I mondani a Szegedi Cipőgyár béke. 

nak csak addig kell a 

dolgozó ember, amig jól 

bírja a munkát, amig le-

het a munkáján zsirosod. 

ni. De, ha megbetegszik, 

vagy kiöregszik a mun-

kából, akkor tartsa el a 

családja, menjen koldul-

ni, vagy, ha az sem tet-

szik, akkor haljon meg 

éhen. Ki törődik vele? A 

kulák, a
z biztos nem. 

De a dolgozók állama 

igen! 

El ig határozta Borz 

Antal, hogy öregségére 

megválik a nyomortól, 

nélkülözéstől. Legalább 

öreg napjaira érjen jót. 

Kitelik az esztendő a 

kuláknál és ó js jelent-

kezik a termelőesoport. 

hoz. 

U jból megrántja a 

gyeplőt, nekiveti az ekét 

a földnek. Az elkésett 

barázdák egymásután so-

rakoznak, a tarló töve 

fölfelé mered és Borz 

Antal táradtan indul 

meg, hogy a kulák ha-

nyagságából elmaradt 

tarlószántásl minél elóbb 

befejezze, hogy azután j tozötíságára: 7z Tegjobban doT 
u; eletet kezdjen. J gozó szegedi üzemi békebizottság. 

dolgozó előző munkahelyéről. A 
bércsalókról, az üzemből eltávo® 
litott ellenséges elemekről is a® 
első pillanatban megtudják, hogy 
kicsoda, nem tudnak felelős 
helyre befurakodni, nem tudják 
becsapni ismét a dolgozókat. 

Egy-két hét választ el már 
csak attól, hogy az uj munka-
könyvek a dolgozók birtokába 
kerüljenek. Legtöbb üzembe a 

már tudják a dolgozók, hogy uj 
munkakönyvet kapnak. Igy vau 
ez a szegedi Textilkombinátban 
is, csakhogy itt az a hiba, hogjf 
a legtöbben 

nem tudják még, mi célt I 
szolgál, miért szükséges j 
ezeknek a könyvecskéknek ' 

a kibocsátása. 
Az uj munkakönyvek alkalma, 
zásával kapcsolatban már több 
hete megjelent a rendelet, az® 
óta már módját lehetett volna 
ejteni, hogy ezt megmagyaráz-
zuk a dolgozóknak. Nem boszor-
kányos dolog az egész, akár az 
üzemi röpgyülésen. a termelési 
értekezleten vagy egyéb összejö-
vetelen röviden, felszólalás for-
májában vagy pedig a szakszer® 
vezeti bizalmiakon keresztül meg 
lehetett volna ezt tenni, nem is 
szólva arról, hogy a rendelet 
megjelent a sajtóban s 

csoportos újságolvasás al-
kalmával is meg lehetett 

volna ezt tárgyalni. 
Sohasem helyes, ha egy fontos 

intézkedést, amely a dolgozók 
érdekeit szolgálja, nem ismerte® 
tünk meg a dolgozókkal. Ebben 
az országban semmi sem törté-
nik a dolgozók nélkül, semmi 
sem történik a dolgozók érdekei 
ellen. Ezt tapasztalja minden 
egyes dolgozó, de ezt tudatosita, 
ni is kell, igy az uj munkakönyv 
bevezetésének az esetében is. 

A Textiíkombinát dolgozói kö-
zül azok, akik megismerkedtek 
már az u j munkakönyv jelen-
tőségével, megelégedéssel fogad-
ták, őrömmel várják a beveze. 
tését. 

— Helyeslem az uj munka-
könyv bevezetését — mondotta 
például Savanya Imréné —, mert 
ez 

bizonyíték lesz a kezemben 
munkámról, arról, hogyan 

dolgoztam, 

miképpen vettem ki részem az 
országépitő munkából. 

Kókai Annának szintén ez a 
véleménye, ő még azonban azt 
is hozzáteszi, hogy azért is örül 
az uj munkakönyvnek, mert igy 

a bércsalók, a munkafegye-
lem megsértői nem tudnak a 

sötétben bujkálni 
s százszor is meggondolják, 
hogy károkat okozzanak, mert 
nem vándorolhatnak egyik üzem-
ből, munkahelyről a másikra, 
ahol nem ismerik őket és ahot 
ennek következtében bűnös tevé-
kenységükei ideig-óráig zavar-
talanul folytathatják. 

— A közelmúltban eltávolított 
a vállalatvezetőség a dolgozók: 
követelésére egy bércsalót — je-
gyezte meg Rikk Júlia elvtársnő. 

— Ez a bércsaló, miután ki-
penderítették az tizemből, fel-
vétette magát a MÁV igazga-
tóságra s jelenleg is ott dol-

gozik. 
Nemrégiben találkoztam az üzem 
egyik dolgozójával s nagy fölé-
nyesen kijelentette: | 

„Na. mit értetek vele. hogv 
elküldettetek a* üzemből, jobb 

helyre kerültem!" 
En is örülök az új munkakönyv-
nek, mert akkor nem történhetik 
meg ilyen vagy ehhez hasonló 
eset. 

Az új munkakönyv tehát egyik 
alkalmas eszköze lesz népgazdasá-
gunk továbbfejlesztésének, jő 
tulajdonságainál és szerepénél 
fogva. A becsületes dolgozók 
büszkék lehetnek rá, csak elisme-
rés kerülhet bele. A nép ellensé-
geinek megfékezésére pedig egy 
újabb jó eszköz. 
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Ml TÖRTÉNI ÉS Ml TÖRTÉNIK? 

IDŐJARASJELéNTÉS: Gyenge, 

Időnként megélénkülő szél. Ma 

országszerte jobbára derült, holnap 

nyugaton már felhösebb idő, futó-

záporok lehetnek, a hőmérséklet 

ncin változik lényegesen. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza 

Tokajig apad, lejjebb árad. Tokai— 

Tiszafüred között alacsony, máshol 

igen alacsony vlzál 'ású. Vizének 

hőfoka Szegednél 21.5 fok. Vízállá-

sok: Szolnok —114 cm (11%), 

Csongrád —258 (17). Szeged —225 

(1%.) 

N A P I R E N D 

M O Z I 
1 Belvárosi (fél 7, fél 9) Jégmezők 

lovagjai. 

Korzó (6, 8) Orel gőzös pusz'.u. 

lása. 

Fáklya: Nyár! szünet. 

NEVELÉS 

Vasárnap délelőtt 10 órakor az 

ujszegedi szabadtéri színpadon táté 

György elvtárs, a Szabad Nép mun-

katársa tart előadást a koreai nép 

hős harcáról 

M Ű V É S Z E T 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a 

Fáklya Moziban filmankét lesz. Be-

mutatásra kerül a ,,Kí lesz a párom" 

cimü énekes, táncos, zenés szovjet 

film. 

Ma esrte 8 órakor az ujszegedi 

szabadtéri színpadon operett-opera-

estet rendeznek budapesti énekesek 

vendégszereplésével. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

zál-lér 9. Telefon- 35—63 

Franki József; Szent György-tér 

6. Telefon; 35—10. 

Surányi József: Kossuth Lajos.su. 

fiáról 31. Telefon; 34- 36. 
• 

Az Egyetemi könyvtár olvasóter-

mei augusztus hő folyamán általá-

nos takarítás, rendezés és tatarozás 

miatt zárva Könyvkölcsönzés ked 

den és pénteken 8-tól 1 óráig 

A Somogyt-könvvtár nyitva dél-

előtt 9.161 délután 2-ig 

A Muzeum nyrtva vasárnap és ün-

nepnapokon 9 órától 13 Aráig, hét-

köznapokon 9 órától 14 óráig. 

• 

x A SZÉOEDI MAV Alkalmazot-

tak Temetkezési Egyesülete au-

gusztus 20-án délután 3 órakor az 

cgyesil'et helyiségében, határozata 

képtelenség esetén augusztus 27-én 

délután 3 órakor a MÁV Fhnevelő 

Intézetben (Apri'.is 4. út ja 44 s*.) 

rendkívüli közgyűlést tart, melyen 

a Magvar AHamvisuJi Alkalmaz? t-

tak Első Biztosító és Segély Egye-

sületébe (volt Rudolf) való beolva-

dását tárgyalja. 

x rODRASZÜZLFTFK nz Ú1 ren-

delet szerint hétfőn déli 12 6' ótól, 

a többi köznapokon fél 8 órától fi 

óráig, szombaton S óráig tarthatók 

nyitva. 

z FF.I .HÍVJUK mindazokat, akik 

1921 előtt a Szeged.rókusi temető-

ben a saját, vagy másvalaki halott-

ját eltemettették és a 30 év után le-

Járt sírhelyet eddig nem váltották 

meg úirn . annak úiravá'-tása ügyé-

ben saját érdekükben szóban, vagy 

írásban sürgősen jelentkezzenek az 

egyházközség Szeged, Orgona-ti. 3b 

alatti irodájában. 

x ÁRAMSZÜNET! Közöljük érde-

kelt fogyasztóinkkal, hogy halaszt-

hatatlan bálózatfenntartási mun-

kálatok miatt 13-án. vnsáman nz 

e'öbb fe'sorolt területeken és közölt 

időpontokban áramszünete) tar-

tunk: Reggel fi órától 14 óráig az 

Alsóvárns-Pákócri-u'tcátói délre eső 

területén, Hatvas. Kecskés és Gvu-

tatoiorek területen, valamint Színt-

mih ' lvtetók és Röszke kö'ségek tc-

rüVtéri. Pctrgel 4 órától délután 16 

ó-é.lg a B 'ke (Aigner)-te'-cpcn. — 

VWamosmflvek. 

DÉI.MAGYARORSZÁG 

politikai napilap 

Felelő* szerkesztő és kiadó: 

ZOMBOR1 JÁNOS. 

Szerkesztő: 

RODAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged. Jókal-u. 4. 
Telefon- 35 35 és .30 0.3 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8 tói: 34 38 

Kiadóhivatal: Szeged. I.enln-n. 6. 
Telefon- 31-10. és 35 00 

'Az * szel ielzelt közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Prjsldn Sándor 

* Párthirek 

Felhívjuk a titkár elvtársak fi-

gyelmét, hogy a Szegedi Jutafonóba, 

a DÉMA és a Szegedi Cipőgyárba, a 

Textilkombinátba a pártnapra elő-

adót küldünk ki, a többi alapszerve, 

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-
riumát az iparostanuló iskolában 
tartjuk szombaton délután 4 
órakor. Pontos megjelenést ké-
rünk. 

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

Kis- és nagy pártjelvények érkez-

tek. Kaphatók a Pártbizottságon-

Szakszervezeti hirek 
Az Orvos Egészségügyi Szakszer-

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

MHK-felhívás az üzemi sportfe-

lelősökhöz 

Felhívjuk az üzemi MHK sport-

fe'.elősök figyelmét, hogy jelentkez-

zenek az MHK irodában este fél 8-

tól. nz MHK benevezési lapokkal 

együtt, hogy a névsori kiértékelést 

meg tudjuk ejteni. 

Nagy László, szegedi MHK.felelös. 
• 

Sz. Lokomotív nyerte 

az asztalitenisz békekupát 

Az Sz. Textil rendezésében lezaj-

lott asztalitenisz békekupát Szeged 

tíz legjobb csapata előtt a Szegedi 

Lokomotív I. csapata nyerte (Csi-

kós II., Kende, Tamási), 2. Sz. Tex-

til, 3. az Sz. Lokomotív II., 4, az 

Sz. Textil II . 
• 

A Szegedi Kenderfonógvár 

„Koreai Kupa" küzdelmei 

A Szegedi Kenderfonógyárban 

négy sportágban küzdenek az üzem-

részek a Koreai Kupáért. Labdaru-

gó mérkőzésen a tisztiviselők a ja-

vítóműhelyt 6:3 (2:0) arányban le-

győzték. Ma délután 5 órakor az 

ujszegedi Textiles pályán a Külső-

gyár és a Raktár csapatai küzde-

nek. 

A Szegedi Esti Békekupa középdöntő 
eredményei 

Sx. Lokomotív—Sx. Textil 4:0 (ltO) 

Az Sz. Lokomotív szép játékkal 

megérdemelten győzött, Veres J., 

Szalai, Csanádi (11-esböl) és Kecs-

kés góljaival. J ók ; Uhrin, Sebők, 

Kecskés, Csanádi III. , Galgőczl, Bo. 

dó, Széli. 

Sz. Honvéd—Makói VSK 

1:0 (1:0) 
Az Sz. Honvéd erős küzdelem után 

győzött a mindvégig lelkesen játszó 

makói csapat ellen. Rózsavölgyi 

góljával. J ók ; Palotai, Kovács, Ko-

rom, Fodor, illetve Badó, Vizslán, 

Herbst és Szabó, 

Szegedi Esti Kupa döntő mérkő-
zések ma este a Vasutas Stadion-

ban 

A Vasutas stadionban ma este zaj-

lanak le a küzdelmek a szegedi estt 

békekupa első, második, harmadik 

és negyedik helyéért. Negyed 8-kor 

Sz. Textil—Makói VSK (3., 4. hely-

ért). Vezeti Horváth. 9 órakor; Sz. 

Honvéd—Sz. Lokomotív (kupadön-

tő) Vadász játékvezetésével. 

SzSzMTE hirek 

Az SzSzMTE—Bp. MÉMOSz mér. 

kőzés vasárnap délután az ujszegedi 

SzSzMTE pályán 4 órakor kezdődik, 

Adányi játékvezetésével. Előtte 2 

órakor SzSzMTE I I SzATE, ne-

gyed 1-kor SzSzMTE I I I—KASE . 

Az SzSzMTE ifjúsági csapata fél 

10-kor játszik barátságos mérkőzést 

a SzATE ifivel az ujszegedi SzSz-

MTE pályán. 

Teke 

Á kisgolyósok egyéni bajnoksá-

ga első napján Horváth Géza Egye-

tem 66 fával vezet. Második Sóber 

Károly ÉDOSz 64. Harmadik Ko-

vács M. Újszeged 61. Negyedik 

Csányi I. ÉDOSz 61. Ötödik Mé-

száros F. Újszeged 59. Hatodik 

Frankó J. ÉDOSz 58 fával. A ver-

senyeket vasárnap reggel 8 órakor 

folytatják a Földműves-utcai szö-

vetkezti pályán. 

Apróhirdetések 

A szegedi atléták Diósgyőrben 

Szeged férfi és női válogatott at-

létái szombaton és vasárnap Diós-

győrben nz országos vidéki atléti-

kai bajnokságokon vesznek részt. 

Ma üzemi kupadöntő Újszegeden 

Az ujszegedi SzSzMTE pályán 

ma délután fé] 5-kor játsszák le » 

Szeged Ál lomás—KIROV üzemi ku-

padöntő mérkőzést. 

x HIRDETMÉNY. A MÁV Igaz-

gatóság figyelmezteti az utazó kö-

zönséget. hogy a vonatok ablakai-

ból égő gyufát és cigarettát ne 

dobjanak ki, ilyeneket a vasúti töl-

tés mellett se dobjanak el, mert a 

száraz időjárás miat t ebből tűz 

keletkezik, amely népgazdaságunk-

nak súlyos károkat okozhot. Az 

ilyen cselekmények elkövetői ellen 

a MAV büntető feljelentést tesz. 

N Y Í L T T É R * 

Feleségemtől. Fodor Imrénétől 

szili. Meggyes Katalintól különvál-

tan élek, érte semmiféle felelőssé-

get nem vállalok. 

Fodor Imre, Szeged, 

Pozsonyi Ignác-u. 18. alatti lakos. 

2,878 

*E rovatban közöltekért sem a 

szerkesztőség sem a kiadóhivatal 

felelősséget nem vá l l a l 

BELVÁROS! MOZI 
= TELEKON: 40.25 — 

Vasárnapja : 

Jégmezőit fovagia 
K O R Z O I V I O Z 1 

===== TELEFON: 3.3 44 = = 

Augusztus 18-ig. péntekig: 

Orel gőzös nusztulása 

Széchenyi fi ft LY R filmszínház 

. TELEFON: 34-77 . 

N y á r i s z ü n e t 
VASÁRNA0 délelőtt 10 órakor film-

matinét tartunk. ' K I LESZ A PÁ-
ROM' . Zenés énekes, táncos 
szovjet vígjáték. 

Előadások kezdete a Belvá-
rosi Moziban: hétköznap fél 7 
és fél 0 órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 9 
órakor. 

Előadások kezdete a Korzó 
Moziban: hétköznap fi és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4. ff és 8 órakor. 

Pénztárnyitás délelőtt 11—12-
lg, délután egy órával az elő-
adás kezdete elő'it. 

I_FOGLALKOZAS_I 
REJÁRÓNÖT 3—4 órai munkára 
felveszek. Jelentkezés 8 órától Ros-
tos, Kossuth-u. 15/b. 2839 

I ADÁS-VÉTEL I 
HASZNALT kar. és zsebórákat, éb-

resztőórákat meglepő magas ároo 

veszek. Fischer órás. 

HASZNÁLT és tört ezüstöt, régi 

ezüs't pénzt veszek Bárdóczky ezüst-

műves, Nagy Jenő-utca 3. 

KERÉKPÁR varrógép, írógép javí-

tása szakszerűen Rádió OKÁ utal-

ványra, kerékpárgumik, alkatészek 

kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 

11. szám. 

LACZKÓ órás Széchenyi-tér, Zsó-
tér-hárt Örák javítását olcsón ké-
szítem, használt órákat és szerke-
zeteket veszek. Zsebórájából díva. 
tos karórát készítek-
APÁTFALVI földművesszövetkezel 
jókarban levő boltberendezést vásá-
rolna. 

J Ó állapotban lévő petrofort ve-
szek. Hid-utca 1. Vendéglő. 2879 
KÉT darab 6 hónapos keveréksüldő 
(angol és mangalica) eladó. Bécsi-
körút 32 sz. 2873 

VENNÉK bobinos varrógépet, haj 
nyirógépet, diódarálót. „Vennék' 
jeligére. 2874 

ÍRÓASZTAL eladó. Cím a kiadó-
ban. 2876 
VILÁGOSKÉK ovodabútor eladó. 
Deák Ferenc.utca 8 sz. II. em. 2871 
GYÜMÖLCSSZÁLLITÓ kocsit 10—12 
mázsát bfrót keresek megvételre, 
ösz utca 24/b. 2872 
PÁRTSI-körút 13 számú fűszerüz. 
leiben jó állapotban levő jégszek-
rény és egy szabóasztal eladó. Én-
deklődni a fenti cfmen. 2870 
VÉGK (ÁRUSÍTÁS, ajtók, ablakok, 
hordók, csőfogó, forrasztópákák, au-
tógumi, szerszámok, vasok, üvegek, 
Kállai Ödön-utca 6 sz. II. em 6. 

2853 
MÜLIIOFFER V. műórásnál svájci 
órák vétele, eladása, javítások, át-
alakítások felelősséggel. Széchenyi, 
tér 9 szám. 2803 
ELADÓ 250 pár jobb, használt ci-
pő. Újszeged, Szőregi.út 22 sz. 

2867 
EGY szép asztalsparherdt eladó Mó-
ra utca 4 sz. I. em. 2. 2806 
EGY álló inga óra, 2 mélcr magas, 
olcsón eladó. Megtekinthető délelőtt 
10-ig és délután 4.151. Ságvári End-
rén . 6 sz I. em 6. 2838 
GYÜMÖLCSr'ATÖRZSET azonnali 
készpénzfizetés mellett minden 
mennyiségben megvásárol a Szege, 
di Késárugyár, Rigó-utca 38 sz. 

2856 
ÍRÓGÉPET hosszú kocsist (60—80 
cm) sürgősen vennék. Városi Köz-
kórház. 2865 
ZONGORA eladó, rövid, fekete, ke. 
reszthúros. Német gyártmány, Szi-
várvány-u. 28. 2851 
ÍRÓASZTAL, ágysodrony, boroshor-
dók, ebédlőasztal eladók. Francia-
utca 30 sz. Faludi. 2852 
RÉGI vasredőny, hibás piéhkád, vas 
pinceajtó, parketták eladók. Bajcsy. 
Zsilinszky-utca 22 sz., házmesternél. 
SPORTCSÓNAK párevezős, hatpa-
lánkos, guruló üléssel, kitűnő álla-
potban eladó. Április 4 útja 19 sz. 

2851 

ÖT mázsa jó szenet eladnék. Ér-
deklődni Polgár-utca 30 sz. benti 
magánház 2847 
MODERN' ebédlő és csillár eladó 
Mérei-utca 7 sz. U. em. 6. 2846 

HÁROM darab kályha, sparherdt, 
ebédiöszekrény 2 darab, négyágú 
csillár, 4 + 2 rádió, üvegezett válasz-
fal, üzleti vasrolló, 600 literes sző-
löprés eladó. Római-körút 10 2538 
ORION 3+l-es készülék eladó. Meg-
tekinthető Rosner József cégnél, Le. 
nin-u. 13 sz. 
FIATAL csikóhús kapható Központi 
lóhúscsarnok, Valéria-tér. 2813 
HÁZTELEK közműves, elválasztha-
tó, város legszebb helyén 8000 Ft. 
Lázár iroda, Attiia-u. 5 sz. 2819 
HÁLÓSZOBÁKAT és mindenféle bú-
torokat vesz és elad Singemé, Tö-
rök-utca 6 sz. Kapuval szemben 

2811 
OLCSÓN eladó két férfiruha nehéz 
szürke szövetből készült, középter. 
metű vékonyalakra. Kossuth-u. 19 
sz földszint. 2808 
FESTETT hálószobabútor eladó 
Bocskai-u 11 sz. Krón Gézánál. 

2796 
TIZEDES 200 kilós mázsa eladó. 
Petőfi-telep III. u. 99 sz. 2825 
KERESKEDELMI és Pénzügyi Dol-
gozók Szakszervezete helyi csoport-
ja jóhangú kereszthúros zongorát 
keres bérbe. Ajánlalokat fenti cím-
re Kálvária-u. 10 szám alá kérjük. 
ZONGORA és pianinó megbízásból 
sürgősen eladó. Rakovszky zongora-
hangoló, Br Jósika-u. 31 Telefon: 
40-06. 2834 
EGY kisebb méretű világos %plélie-
zett konyhaasztalt vennék. Deák 
Ferenc-utca 24 sz., külső folyosón 
balra. 2829 
OLCSÓN eladó egy Singer nöi var-
rógép. Kossuth Lajos-sugárút 63 sz. 
földszint 1 sz. 2837 
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KÉT-UAROMSZÜBÁS összkomforlos 
lakást lehetőleg a Belvárosban ke. 
rcsek. „Magas köllségmcgténlés" 
jeligére. 2859 

KETTŐ szobás beköltözhető, j ó ál-
lapotban levő magánházat vennék 
készpénzért. Ajánlatokat Török Ist-
ván névre Borbás-utca 3 sz. I. em. 
3 ajió alá kérem. 2850 
ELCSERÉLNÉM jószágtartásos szo-
ba-konyhás, speizos lakásom ha-
sonlóért. Móra.utca 40 sz. 2843 
KÉTS7ÓBÁS lakást keresek Felső 
városon magas költségmegtérítéssel. 
Tiszai, Dcbrcceni-u. 18/c. • 2826 
HÁROM, négyszobás földszinti kom-
fortos lakást bárhol sürgősen átve-
szek. „Azonnali költségtérítéssel" 
jeligére. 2831 

# KÜLÖNFÉLÉK » 
HASZNALT zsebórából divatos kar. 
órát készítek Órajavításokat válla 
lok, 1 évi jótállással. szerkezetet 
vásárolok Kottái órásmester. Sze-
ged. Kiss Menyhért-utca 1 szám 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fos. 
léssel szakszerűen készül Csordás 
hőrruhakészítő mesternél Szent 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött 2748 
HARASZTHY festékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin-körút 49, 
a Püspök bazár épületbe, Mérey ki-
térővel szemben 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponyi-utca 21. Olcsó könyvvásár! 
LEGSZEBB bizsutériák disztórgyak 
legolcsóbban Divatos gyöngyfűzés'* 
vállalok. Olomkrislályt veszek. Sze-
lemé, Kelemen-u. 7. sz. 
ÖRDOGH ruhaüzie'iét Széchenyi-tér-
ről Klauzál-tér 3 szám alá helyez-
te át. 

SZÉP menyasszonyi ruha és fátyol 

kikölcsönzése. Erzsébet kalapsza-

lon, Lenin-utca 16. (Kárász-utca). 

FÜRDŐRUHÁK készen ás hozott 
anyagból, divatos formákban ké-
szülnek. Paulusznénál, Lenin-u. 20. 
(v. Kárász-u.) 

BANKOV László asztalosmester 

műhelyét Gutenberg János (volt 

Margit) .utca 24. szám alá helyezte 

át. 
AUTÓMÜSZAKI intézet gépjármű-
vezetőképző tanfolyamot indít. Je-
lentkezni lehet Rendőrpalota II . 
em. 12 ajtó. 
RETIKÜLÜK, bőröndök. Iraltáskák 
a legjobb minőségben készülnek 
Szekszárdinál. Lenin-u. 3. szám. 
(Kárász-u.) 

ÖRASZERKEZETET veszek. Javí-

tások felelősséggel, olcsón készül, 

nek. Csiszár órá'-, Kölcsey-utca 2. 
szám. 

S Z E M Ű VÉGJA V ITÁSOK . 
I PAR I FÉNYKÉPEZÉS , 

F O T O K O P I A : 

L IEBMANN. 
Kelemen-a 12. Telefon 48-53-

TALÁLT TÁRGYAK) Boros And-
rás névre szóló iratok, 2 drb szem-
üveg. női pénztárca. Kiss Már ia 
névre szóló vasúti ' igazolvány, tag-
sági könyv Frank Antal névre, Ró-
zsa György vasúti igazolvány, ifj. 
Mosolygó Dezső névre segédlevél. 
Dudás János névre szóló személy-
azonossági igazolvány, parkőr sza-
lag. anyakönyvi kivonat Lajtár Mi-
hály névre. Igazolt tulajdonosok át-
vehetik a kiadóban. 
KAR- és zsebórák Javítása, átalakí-
tása gyorsan, pontosan és jól. Fi-
scher órásmester. Klauzál-tér 3. 
FÉLPAR női fehér félcipőt találtak 
a Dohánygyár mellett. Igazolt tulaj-
donosa álveheli a kiadóban. 
MARX.tér környékén egy fekete 
pénztárca elveszett. A benne levő 
pénzt a megtaláló megtarthatja, 
csak az iratokat és a tárcát adja 
le Párisi-körút 13 szám alá a fű-
szerüzletben 

ÓCSKA kalapját ne dobja el, Mencz 
kalapos új já festi és formázza. Do-
gpnics-tér 2 sz. 2864 

ELVESZETT csütörtökön délben a 
Pedagógiai Főiskola és a Belgyó-
gyászati Klinika között egy női 
arany karóra. Kérem a becsületes 
megtalálót, hogy jutalom ellenében 
adja le Szlálin-körút 19. I. em. 4. 
szám alá. 2861 
TALÁLTAK egy átvételi elismer, 
vényt Tiiker NV számára kiállítva. 
Igazolt tulajdonosa átveheti a ki-
adóban. 
PAPLANOK legszebben készülnek 
Soós Lajosné paplanüzemébcn Sze-
ged, Deák Ferenc-utca 2 sz. 2811 
NYUGDÍJAS férfit, szerény igényűt 
gondozásra vállalok. „Gondozásra'' 
jeligére. 2820 
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MAYOR gyorsíró iskola ú j tan-

évét szeptember 10-én megnyitja. 

Belratikozás megkezdődött. Bocskai-

utca 4. 2472 

KEZDŐ gyors- és gépfrótnnfolya-

mok kezdődnek augusztus 15-én 

dr- Rosenbergné gyorsíróiskolájá-

ban. Sztálin-sétány 1. Múzeummal 

szemben. 
ÁLTALÁNOS és középiskolások 
korrepetálását jutányosán vállalja 
egvetemista. „Könnyebb tanulás" 
jelige. • 2849 


