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MINDEN DOLGOZÓ PARASZIOT 
A BIZIOS JÖLÖ ÚTJÁRA 

Az elmük napokban országtzerte 
repítette szét a híradás a nagy-
szénási Dózsa termelőszövetkezet 
tagságának felhívását, amelyben kő. 
zökék, bogy augusztus 13-án és ezt 
követőleg rendszeres felvilágosító 
munkát végeznek az egyénileg gaz-
dálkodó dolgozó parasztság között 
annak érdekében, hogy minél többen 
lépjenek a nagyüzemi gazdálkodás, 
a szövetkezés útjára, A nagyszéná-
siak felhívásához egész Csongrád 
megye termelöszóvetkezei mozgalma 
lelkesen csatlakozott és ma reggel 
elindulnak a termelöcsoportok és 
termelőszövetkezetek tagjai, hogy 
házról-házra, tanyáról-tanyára járva 
minden dolgozó paraszttal elbeszél-
gessenek és meggyőzzék a termelő-
csoportba való belépés előnyéről, or-
szágépítő jelentőségéről. 

Az egésznapos agitációt minde-
nütt a pártszervezet, vagy ahol még 
nincs pártszervezet, ott a Párt meg-
bízottai irányítják. A felvilágosító 
munkába a termelőcsoportok egész 
tagságát be kell vonni, sőt a kise-
gítő munkát végző családtagokat is. 
A termelőcsoportl tagok elosztása 
úgy történjen, hogy egy-egy párt-
tag, tagjelölt, vagy politikailag fej-
lett pártonkívüli csoporttaggal men-
jen népnevelő munkára egy-egy ke-
vésbbé fejlett csoporttag. Az elosz-
tásnál fellétlenül figyelembe kell 
venni a lányok és asszonyok ará-
nyosságát is. A népnevelőpárok kö-
zött a termelöcsoport körzetében lé. 
vő határrészt úgy kell felosztani, 
hogy a lelá'ogatásra kerülő tanyák 
Száma arányos legyen. Igy nem kö-
vetkezik be, hogy egy-egy tanya — 
fthol várják a csoport tagjait — ki-
marad ezekből a látogatásokból. 

' Miről beszéljenek tehát látogatá-
saik során a termelöcsoportok tag-
jai? A népnevelőknek szempontok-
kal való ellátása az üzemi pártszer-
vezetek vagy pártmegbizottak fel-
adata. össze kell gyűjteni az adato-
kat arról, hogy milyen értékekk-1 
rendelkezik a csoport? Mennyi volt 
az eddigi terméseredménye, mik a 
további kilátások? Foglalják össze 
a csoport állatállományának mennyi-
ségét, az abból várható szaporula-
tot és jövedelmet Feltétlenül szük-
séges, hogy kihangsúlyozzák a gép-
állomás hatalmas segítségét, amely 
teljesen biztosítja a termelőcsopor-
tok számára a legnehezebb munkák 
géppel való elvégzését. A gépállo-
mások sokrétű segítségének kihang-
súlyozása elsőrendű feladat. Úgy-
szintén döntő az is, hogy összegez-
zék azt a nagy segítséget, amelyet 
az állam adókedvezmények, ter-
ménybegyüjtési kedvezmények, beru-
házások, kulturális és szociális se-
gítség formájában a termelőcsopor. 
toknak nyújt. A jövedelem elosztá-
sa az, ami minden dolgozó parasz-
tod legjobban érdekel. Beszéljék el 
á termelőcsoport tagjai azt is, hogy 
á jobban igyekvő, szorgalmasabb 
csoporttag nagyobb mértékben része, 
sül a közös jövedelemből, mint a 
kevésbbé igyekvő Ezenkivül bizto-
sítva van a kiemelkedő teljesítmé-
nyek díjazása Is Tehát a termelő-
csoport nz egyéni képességek legszé-
lesebb kifejlődését biztosítja, nem 
az egyenlősdi, hanem a végzett 
munka szerinti díjazás érvényesül a 
Csoportban. 

Minisztertanácsunk legújabban 1s-
taét fontos rendele'et hozott a ter-
melőcsoportok működési szabályza-
tát illetően. Ez sok olyan kérdést 
tisztáz, ami miatt számtalan dolgo-
zó paraszt eddig távoltartotta ma-
gát a belépéstől. A rendelet többek 
között intézkedik a háztájkörüli gaz. 
daság mértékéről, a csoporton ki-
vülhcgyotl jószágállomány mennyisé, 
géről, cz egy esztendőben teljesíten-
dő munkaegység legkisebb kötelező 
kner.nyiségről, a ferhet anyák foko-

zott gondozásáról, az öregekről és az 
időközben munkaképtelenné váltak, 
rój és egyéb szociális intézkedések, 
ről. Ennek a határozatnak részletes 
ismertetése rendkívül fontos ahhoz, 
hogy a dolgozó parasztokat meg-
győzzük a termelőcsoportba való be. 
lépés fontosságáról. 

A termelőcsoportok eddigi fejlő-
dési eredményei máris rengeteg 
meggyőző érvet szolgáltat. Lapunk 
tegnapi és mai számában felsorakoz. 
ta'ttunk néhány ilyen eredményt, 
amit minden dolgozó paraszt előtt 
hangsúlyozzanak kl a csoportok tag. 
jai, de elsősorban saját eredménye-
ikről beszéljenek. Emeljék ki azokat 
a terveket, amelyeket a termelőcso-
port a közeljövőben tűzött megváló, 
sítás céljából maga elé. 

A dolgozó parasztság közötti fel-
világosító munkában nemcsak a szö-
vetkezeti mozgalom anyagi előnyeit 
hangsúlyozzuk ki. Pártunk félévtize-
des nevelőmunkája hatására a dol-
gozó parasztság politikailag is mind 
érettebbé válik. Tehát a beszélgeté-
sek folyamán a termelőszövetkezeti 
mozgalom politikai jelentőségének 
kihangsúlyozása is döntő jelentőség, 
gel bir. Kl kell emelni azt, hogy a 
termelőszövetkezeti mozgalom az or. 
szág szocialista fejlődését, országunk 
mezőgazdaságának nagymérvű átfor. 
málását jelenti. A termelőszövetke-
zetekbe való belépéssel tehát dolgo-
zó parasztságunk a szocializmus épf. 
téséd, a béke védelmét segíti elő. A 
termelőcsoport fejlesztése érdekében 
folytatott népnevelő munka tehát 
harci feladat. 

A harc csak úgy lesz eredmé-
nyes, ha termelőcsoportjaínk tagságá. 
nak felvilágosító munkáját harcossá 
tesszük, tehát kíméletlenül leleplez, 
zük a felvilágosító munkába aka-
dályt gőrdítő kulák és klerikális re-
akciót. Ezért a termelőcsoportok tag. 
ságának agitációs munkáját az üze-
mi pártszervezetek ne csak irányít-
sák, hanem ellenőrizzék is. Az ellen. 
őrzés terjedjen ki orra is, hogy szi-
gorúan követeljük meg Pártunk ál-
láspontjának — o termelőszövetke-
zetekbe való önkéntes belépés elvé-
nek — feltétlen betartását. A dolgo-
zó parasztok önkéntes társulása egyik 
alapját képezi termelőszövetkezeti 
mozgalmunknak. Tehát ennek meg. 
sértése termelőszövetkezeti mozgal-
munk alapjának rombolását jelenti, 
lényegében tehát az ellenségnek 

használ 

Dolgozó parasztságunk előtt kí-
taposoít, világos, jól járható út 
áll. Ezt az utat a szovjet parasztság 
már végigjárta. Töméntelen kísérle-
zés, az ellenséggel való kemény harc' 
közepette teremtette meg a szovjet 
parasztság napfényes életét A ma-
gyar dolgozó parasztság útja ma már 
könnyebb, mert a tapasztaladok ren. 
getegét hozza haza most is a Szov-
jetunióban tartózkodó 200 paraszt-
küldöttünk A szovjet parasztság 
útja azért vezetett sikerre, mert Le. 
nin és Sztálin pártja, a Bolsevik 
Párt vezeti a szovjet parasztságot A 
magyar dolgozó parasztság útja is 
azért lesz sikeres, mert a Párt, Rá-
kosj elvtárs vezeti agf a munkát, 
amely a termelőszövetkezeti mozga-
lom fejlesztését tűzte ki feladatul 
maga elé. 

A mai egésznapos felvilágosító 

munkát soron követi a hétköznapok 

alatt végzett további rendszeres nép. 

nevelő munka A termelőszövetkezeti 

mozgalom fejlesztése nem csupán egy 

nap munkája, hanem feladat mind-

addig, amíg minden dolgozó parasz-

tot rá nem vezetünk az egyedül he-

lyes útra: a nagyüzemi gazdálkodás, 

a termelőszövetkezeti mozgalom út-

jára. 

A Magyarországon élő jugoszláv forradalmi 
emigránsok levele a „Megvédjük a békét" mozgalom 

Országos Tanácsához 
A Magyarországon élő Jugo-

szláv forradalmi emigránsok le-
velet intéztek a „Megvédjük a 
békéf'-mozgalom Országos Ta-
nácsához. amelyben a többi kö-
zött a következőket írják: 

— Népünk békevágyát juttat-
juk kifejezésre amikor itt. Ma-
gyarország szabad földjén mind-
annyian aláírtuk a stockholmi bé-
kefelhívást és harcolunk a béke 
ügyéért. Koreai testvéreink küz-
delme sZ'étszakíthata'lanul össze, 
forr azzal a világméretű küzde-
lemmel, amelyet a dicső Szovjet-

unió vezetésével folytatnak a né-
pek a békéért, az emberiség jö-
vőjéért, a szabadságért. 

— Küzdünk, minden erőnkkel 
azért — írják a továbbiakban, 
hogv leleplezzük Tito és bandá-
jának háborús gyújtogató ter-
veit. megteszünk mindent annak 
megakadályozására, hogy kato-
nát küldhessenek Koreába a bá-
tor. igazságos ügyért harcoló nép 
ellen. 

— Népeink sohasem válnak 
eszközévé a háborús uszítók ke-
zében sohasem fognak felszaba-

dítónk, a nagy Szovjetunió ellen 
harcolni, nem emelnek fegwert 
azokra, akik közös ellenségünk-
kel. az imperialistákkal viaskod-
nak, l 

— Hűséggel a nemzetközi mun-

kásmozgalom élén álló Kommu. 

nista Pártokhoz, testvériesen se-

gítve a világ minden baladó mozv 

galmát, a béke védelmének be-

csületes ügyét támogatva folytat-

juk harcunkat népünknek a fa-

siszta elnyomás alól való felszab 

badulásáért 

95.090 vágós a begyűjtött gabona mennyisége 
A belkereskedelmi minisztéri-

um jelenti: Az elmúlt héten to-

vább erősödött a termónybegyüj-

tés lendülete. A megyék verse-

nyében háromra emelkedett azok-

nak a megyéknek a száma, ame-

lyek a hét végével nemcsak 100 

százalékosan teljesítették begyűj-

tési tervüket, hanem túl is tel-

jesítették azt és a további gabo-

nafeleslegek „C" vételi jeevre 

történő beadásával folytatják a 
begyűjtési versenyt. 

A terménybegyüjtési verseny 
állása az augusztus 22-i állapot-
nak megfelelően a kővetkező: 
1. Hajdú-Bihar 133, 2. Békés 108, 
3 Szolnok 101.5, 4. Heves 99.2, 
5. Szabolcs-Szatmár 93.1, 6. Ko-
márom 91.8, 7. Bács-Kiskun 
86.7, 8. Nógrád 81.8, 9. Borsod 
77.5, 10. Tolna 76.1, 11. Cson-
grád 74.5, 12. Baranya 72.8, 13. 

Pest 72.5, 14. Zala 69.4, 15. Fe-
jér 68.9, 16. Veszprém 61.3, 17. 
Somogy 60.6, 18. Vas 51.2, 1% 
Győr-Sopron 48.9 százalék. 

A községek párosversenyében 
a tíz legjobb község a következő: 
1. Nomti 340, 2. Földes 338, 3. 
Bihartorda 317, 4. Józsa 297, 5. 
Csősz 266, 6. Ujiráz 250, 7. Ti-
szagyulaháza 241, 8. Hajduszovát 
234, 9. Kába 230, 10. Sáránd 211 
százalék. 

Szolnok és Ve esés katolikus hívei nagygyűlésen 
tiltakoztak Péteri püspöknek a néphez hü papokkal 

szemben alkalmazott terrorja ellen 

Vecsés katolikus dolgozói 

nagygyűlésen tiltakoztak Péteri 

püspök demclsráciellenes maga-

tartása ellen. 

A tiltakozó gyűlés előadója, 
Parragi György rámutatott ar-
ra. hogv Péteri püspök azokat 
a papokat üldözi, akik a keresz-
tény emberiesség nevében tilta-
koztak a védtelen koreai békés 
lakosság lemészárlása ellen. Be-
bizonyította Péteri püspök, hogv 
nem atyja papjainak, hanem ül-
dözője. A nagygyűlés határozat-

ban követelte, hogy azokat az 
elemeket, amelyek elgáncsolni 
igyekeznek a békés országépítő 
munkát. Népköztársaságunk te-
gye ártalmatlanná. 

Szolnok katolikusai dr. Osö-

möz Gáspár plébános védelmére 

tartottak tiltakozó nagygyűlést. 

A szolnoki plébánost felfüggesz-

tette Pcteri József püspök, mert 

tagja a kerületi békebizoítság-

nak. 

A nagygyűlés szónoka, Pesta 

László államtitkár, megállapítot-

ta, hogy az ország katolikus 
közvéleménye megdöbbenéssel 
látja, hogy olvan papokat füg-
gesztett fel Péteri püspök, akik 
a béke ügye mellett foglaltak ál-
lást. Nem véletlen, hogv éppeu 
a fasiszta Péteri József veteme-
dett ilyen fasisztajellegű cseleke-
detre. 

Az egyhangúan elfogadott ha-
tározati favaslat kijelenti: A vá-
ros katolikus közvéleménye köve-
teli, hogy a püspök azonnal szün-
tesse be a néphez hü papok ül-
dözését. 

ü S z e r e l m i továbbra es a külföldi c s a p a M kivonását 
és a koreai kérdés békés snegoSiSását javasolja 

A Biztonsági Tanács augusz-
tus 11-én ülést tartott. Az elnök-
lő Malik elvtárs igyekezett to-
vábbmozdítani a tanácskozásokat 
arról a holtpzntról, ahová az 
Egyesült Államok és csatlósainak 
szabotáló kampánya juttatta. Ja-
vasolta. hogv haladéktalanul ejt-
sék meg a szavazást a Szovjet-
unió által benyújtott indítvány 
felett. 

Jebb, Anglia képviselője — 
Austin előzőnapi taktikáját kö-
vetve — igen hosszúra nyújtott 
beszéddel próbálta megakadályoz-
ni, hogy a Biztonsági Tanács el-
végezhesse feladatait. 

Ezután egymást váltogatva 
próbálták az imperialisták Ma-
lik elvtárs javaslatait szabályel-
lenesnek beállítani. Malik elvtárs 
hangsúyozta, hogy 

a szovjet küldöttség állhata-
tosan követeli a szavazás le-

folytatását. 
Austin ismét zavartkeltéssel 

próbálkozott. Utána Jebb újabb 
hosszú beszédében szovjetetenes 
hazug vádakat hangoztatva kije-
lentette, hogv ha a koreai hely-
zet polgárháborút jelent is. a 
Biztonsági Tanácsnak joga van 
beleavatkozni Korea belügyeibe. 
Állította, hogy a Tanácsnak Ko-
reára vonatkozó korábbi határo-

zatai jogérvényesek. A Szovjet-
unió bókejavaslatairól pedig ki-
jelentette, hogy azok célja: Ko-
reában kommunizmust teremteni. 

Malik elvtárs ezután a Szov-
jetunió képviselőjeként "szólalt 
fel és erélyesen visszautasította 
az angolszász küldöttek hazug-
ságait. Megállapította, hogy 

a koreai kérdésben a Bizton-

sági Tanács eddig csak az 

Egyesült Államok és Li-

Szin Manók egyoldalú infor-

mációit hallgatta meg. 

Az ENSz koreai bizottságának 
jelentését a bizottság Kuomin-
tang-tagja írta alá. A Kuomin-
tang-képviselő állításainak senki 
sem hihet. Azt az állítást is meg-
cáfolta, amely szerint az ameri-
kai haderők csak június 28-án 
kezdték meg hadműveleteiket Ko-
reában. Bizonyítékokat sorakoz-
tatott fel. hogy az amerikai had-
műveletek már június 26-án meg-
kezdődtek. Eszerint a japáni és 
koreai amerikai katonai parancs-
nokság hazug felvilágosítást 
nyújtott az ENSz koreai bizott-
ságának. Az amerikai küldött 
azt is állította, hogy Li-Szin-
Man hadserege nem kapott fegy-
verszállítmányokat Amerikából. 
Pedig nemcsak az amerikai saj-

tó, hanem Li-Szin-Man és az 
Egyesült Államok külügyminisz-
tériuma maga beismerte, hogy a 
június 25-i agresszió kezdete 
előtt már nagymennyiségű hadi-
anyagot adtak át a délkoreaiak-
nak. Mindezek a tények világo-
san bizonyítják, hogy 

az Egyesült Államok provo-

kálta ki a konfliktust. Min-

denki tudia hogv nem ko-

reai repülőgépek bombázzák 

az amerikai városokat, ha-

nem amerikaiak árasztják el 

Szöult és a többi koreai vá-

rost bombák tonnáival. 

Malik végül kijelentette, hogy a 
szovjet küldöttség tütakozik a i 
amerikai határozati javaslat el-
len, mely a konfliktus „lokalizá-
lásá-yik" hazug ürügyével csak 
a háborút akarja meghosszabbí-
tani Koreában. 

— A Szovjetunió álláspontja 
világos — szögezte le Malik elv-
társ — a külföldi csapatok kivo-
nását és a koreai konfliktusban 
résztvevő mindkét fél meghallga-
tását javasol — és helyet követel 
Kínának a Biztonsági Tanácsban. 

Malik elvtárs felszólalása után 
a Biztonsági Tanács ülése bezá-
rult. A következő ülést augusz-
tus 14-én tartják. 
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A szocialista munkaverseny továbbfejlesztéséről tárgyalt 
az építőipari sztahánovisták első országos konferenciája 

A MEMOSz elnökségének meg-
hívására többszáz építőipari szta-
hánovista gyűl* össze szombaton 
délután ax építőipar sztaháno-
vistáink I. országos konferen-
ciájára azzal * céllal, hogy meg-
tárgyalja a szocialista munkaver-
seny-mozgalom továbbfejleszté-
sével, a Sztahánov-mozgalom ki-
szélesítésével kapcsolatos felada. 
tokát. 

A konferencia ax elnökség 
megválasztásával kezdődött, 
majd Török János elvtárs, a 
MEMOSz elnöke üdvözölte a 
megjelenteket. Ezután Köböl Jó-
zsef elvtárs főtitkár mondta 
referátumát 

Köböl élvt&i* bevezetőben rá-
mutatott arra, hogy a magyar 
Sztahánov-mozgalom a Párt és 
Rákosi Mátyás útmutatására, a 
szovjet sztahánovisták példamu-
tatása nyomán jött létre és an-
nak kialakulásában élenjáró sze-
repet játszottak az építőipari 
sztahánoviisták. Megállapította, 
hogy a Párt és a kormány hatá-
rozatait az építőipari munkások 
mindezideig nem hajtották vég-
re: építkezésűnk még mindig 
megengedhetetlenül drága, ter-
melékenysége alacsony. Az el-
avult laza normákat még külön 
fellazították, a hihetetlenül el-
fajult széles térben elteirjedt sze-
mérmetlen bércsalások. 

A továbbiakban megemlékezett 
a sztahánovista munkamódsze-
rek komoly sikereiről, 

As Építőipari Szakszervezetnek 
a Párt irányvonalát kelt 

követnie 

Köböl elvtárs ezután rámuta-
tott arra, hogy a Sztahánov-
mozgalom egyhelyben állásáért 
súlyos felelősség terheli az épi-
tőipari szakszervezetet is, an-
nak központi vezetőségét és el-
nökségét 

— Sznkszervezietünlc egyik 
legfőbb feladata — mondotta, 
—• hogy túmogasaa Pártun-
kat. legyőzze a marndiságot 
s a régihez, az elavulthoz vaíó 
ragaszkodást. Feladata, hogy 
a Párt vezetése a|att sesgíf 
sen a kapitalista mólt átkos 
örökségét ftlszámolni és rá-
nevelni sztahAuovistáinkat 
hogy minél nagyobb tömegek-
nek önzetlenül mutassák be 
módszereiket. Le kel| leplezni 
és meg kell semmisíteni azo-
kat a bürokratákat, akik gá-
tolják sztahánovistúink előre-
törését. A szakszervezet fel, 
adata az ig, hogy a miniszíé-
jiumokknl együtt az építőipar 
minden ágára kiterjessze a 
sztahánovista mozgalmat. Hogy 

n szakszervezet ezeket a fel-
adatokat el tudja Uiini, ahhoz 
szükséges, hogy magáévá te-
gye Pártunk Politikai Bzott-
ságának 1950 június 24-i ha-
tározatát a sznkszervezeti 
munka egyes kérdéseiről. 

Bejelentette, hogy az ú j 
normák rövidesen életbelépnek 
fiz építőiparban is. 

— A magyar nép jól tndja 
— mondotta —. hogy amit 
Párt <a. a Magvar Dolgozók 
Párt ja javasolt, az mindig 
helyes vo|t. 

Megemlékezett arról, hogy 
Gz építőipari sztahánovista 
mozgalomnak rengeteg tarta-
léka avan még: elsősorban a 
nők lelkes serege, az építő-
iparban mind nagyobb számban 

beözönlő ifjúság. 

— Az építőiparban a Szta-
hánov-mozgalom előtt álló ha-
talmas fejlődésben mindenek 
előtt segíteni fog bennünket 
az. hogy magánk mögött érez-
hetjük az egész magyar kom-
munista mozgalmat, a Magyar 
Dolgozók Párt ját — monotia 
végül. — Segíteni fog ben-
niinke' az, hogy magunk mö-
gött érezzük gazdag tapaszta-
lataival a hatalmas Szovjet-
uniót, amely mindig baráti 
módon 6ietett segítségünkre 
és magunk mögött érezhetjük 
hnnak a népnek nagy vezető-
jét, a magyar nép nagy ba-

rát ját és segítőjét. Sztálin elv-
társat 

Köböl elvtárs beszéde után 
a hozzászólásokra került sor. 
Felszólalt többek között Sán-
dor László elvtárs, építésügyi 
miniszter is. 

A hozzászólásokra Köhől 
elvtárs válaszolt, majd hatá-
rozati javaslatot fogadtak el. 

A határozati Javaslat 

Az építőipari sztahánovisták I. 
országos konferenciája a mozga-
lom széleskörű kifejlesztése és el-
terjesztése céljából — mondta töb-
bek között a határozati Javaslat — 
a kövekező határozatokat hozza: 

1. Felhívja az építő-, fa- és épf-
töanyagipari dolgozók Szakszerve-
zete Központi Vezetőségét és ösz-
sze* szervezeteit, hogy Pártunk Po-
litikai Bizottsága és a Népköztár-
saság kormánya határozatát az 
építőipar termelékenységének nö-
veléséről. az önköltségcsökkentés-
ről, az anyagtakarékosságröl és a 
munkafegyelem megszilárdításáról 
— mindennapi munkájának közpon-
ti kérdésévé tegye és ennek eléré-
se céljából kflzdiön a Sztahánov-
mozgalom széleskörű elterjeszté-
séért, politikai felvilágosító mim-
kával. a Sztahánov-mozgalom előtt 
álló akadályok leküzdésével, a 
Sctialhánov-moztjaloni ellenségeinek 
szétzúzásával. 

2. Minden építőipari sztabánnvlsta 

teljes erejével harcoljon mindazok, 

a sorainkban meghúzódó ellenségek, 

volt lökések, katonatisztek. Jobbol-

dali szociáldemokraták ellen, akik 

ellenséges szándékbél, vagy maradi-

ságból gátolják a mozgalom kifejlő-

dését. Küzdjön azért, hogy minél 

számosabb munkatársával ismertesse 

meg az új, tökéletesebb munkamód-

szereket. Minden sztahánovista pél-

damutatóan élenjárva bizonyítsa be, 

hogy az új normák alkalmasak ar-

ra, hogy elősegítsék a termelékeny-

ség növelését, az önköltség csökken, 

tését. Az új normák túlteljesítésé-

vel harcoljanak az alapbéremelés, 

normarendezés eredményes, gyors 

végrehajtásáért, a minőségi munka 

megjavításáért és az anyaggal való 

takarékosságért. 

3. A konferencia szükségesnek 

tartja, hogy a munkaversenyben ak-

tivan vegyenek részt az építésveze-

tők, művezetők és vállalatvezetők. 

Számolják fel a munkavérsennycl. a 

Sztahánov-mozgalommal szembeni 

közömbösséget, amely számos eset-

ben az ellenség politikáját juttatja 

kifejezésre. A műszaki vezetők tá-

mogassák a munkások által kezde-

ményezett s7fahánovlsta-mozgalmat, 

segítsék elő,- hogy egész építkezések 

váljanak sztahánovista építkezéssé. 

A konferencia kívánatosnak" tartja, 

hogy a műszaki értelmiségiek kőzűl 

Is minél nagyobb számban kerülje-

nek ki élenjáró sztahánovisták. . 

4 A konferencia felkérj az építés, 

ügyi és közlekedésügyi minisztéri-

umokat, hogy szakítva eddigi tar-

tózkodó magatartásukkal, biztosit, 

sák a Sztahánov-mozgalom elterjedé. 

sének szervezeti és műszaki előfel-

tételeit. a műszaki vezetők tevékeny 

részvételét a Sztahánov-mozgalom 

felvirágoztatásához. 

A konferencián résztvevő minden 

sztahánovtstának becsületbeli köte-

lessége, hogy példamutató magatar. 

tásával harcoljon munkaterületén a 

minisztertanács határozatának meg-

valósításáért, az alapbéremelés, a 

normarendezés eredményes végrehaj. 

(ásáéri. 

Ezután Török János fivtárs ja-
vaslatára elhatározták, hogy táv-
iratban üdvözlik Rákosi Mátyás 
elvtársat, a magyar dolgozó nép 
Vezérét. A táviratban a többi kö-
zött a következőket Írják: 

Távirat Rákosi elvtárshoz 
„A tanácskozás alkalmából ígér-

jük, hogy minden erőnkkel azon 
leszünk, hogy a S®tahánov-mozgal-
mat az épfíőipnr minden területén 
kiszélesítsük, tapasztalataink át® 
adásával. Lehetővé tegyük a Szta-
hánov-munkamódszer minél széle 
sehb körben va'.ó elterjesztését, 
ígérjük, hogy élen fogunk járni at 
új normák túlteljesítésében, hogy 
Srtaháfeov-muökamódszerflnket to-

vábbfejlesszek a kiváló ixovjet 
sztahánovisták útmutatása nyomán. 

Az ú j normák túlszárnyalá-
sával támogatják a szabadsá-
gukért küzdő koreaj nép har-
cát az imperialisták ellen, a 
végső győzelem kivívására. 
Igy mutatjuk meg az ellen-
ségnek, és azok hazánkban 
megbúvó lakájainak, a jobb-
oldali szociáldemokratáknak, 
hogy az építő- és faipar va-
lamennyi dolgozója, élem a 
sztahánovlstákkaj. híven kö-
veti Pártunkat és szeretet' 
vezérünket, Rákosi elvtársat." 

A szegedi járás dolgosé parasztsága 
Jelentette Rákosi elvtársnak 

teljesítette terménybe&dási kötelezettségét 
A szegedi járás a megyében 

elsőnek teljesítette termény be-
adási kötelezettségét A járás 
dolgozó parasztsága nevében 
a Szegedi Járási Pártbizott-
ság a kővetkező táviratot 
küldte Rákosi elvtársnak: 

Kedves Rákosi elvtársi 
örömmel jelentjük, hoOjj a 

szegedi járás dolgozó paraszt-
sága Pártunk irányítása és 
útmutatása nyomán termény-
begyüjtési kötelezettségének 
auguszus 11-ig 101 százalék-
ban tett eleget. 

Fogadjuk, hoOy az előttünk 

álló feladatokat: a termelő-
szövetkezeti csoportok őszi 
felfejlesztését és az őszi mező-
gazdasági munkákat határidő-
re teljesíteni fogjuk. 

Még elszántabban harcolunk 
a Tiló-banda és azok ügynö-
kei: a klerikális reakció éz « 
kulákság ellen, mert ezzel is 
erősítjük a béketábort éz 
előbbre visszük a szocializmus 
nagy ügyét. 

A járás ddOoeó parasztsága 
nevében 

a Szegedi Járási 
Pártbizottság. 

Küldjünk szeretetcsomagot a hős koreai 
szabadságharcosoknak I 

A „Megvédjük a békéf-moxgalom Országon Tanácsának felhívása 

A lepszélc&dbb dolgozó töme-
gek nap mint nap keresik fel 
javaslataikkal, kezdeményezése-
ikkel a „Megvédjük a békét"-
mozgalom Országos Tanácsának 
titkárságát. Javaslataik és kez-
deményezéseik visszatükrözik a 
magyar nép együttérzését és sze-
retetéit, amellyel a békéért, a 
szabadságért hősiesen harcoló 
koreai nép küzdelmét kísérik. A 
javaslatok hosszú sorából is ki-
emelkedik a Magyar Textilipar 
Rákosi ifjúsági női brigádjának 
kezdeményezése, akik a termelés 
frontján munkafél aj áldásokkal, a 
munka újabb hőstetteivel segítik 
a győzelemre a béke megvédésé-
ért folytatott küzdelmet, de 

a szabadsághősök Iránt óé-
zeít szolidaritásuk újabb 
jeleként szeretetcsomagok 

küldésével is erőt és báto-
rítást kívánnak küldeni a 
szabadság és béke koreai 

harcosainak. 
A „Megvédjük a beket"-mozga-
lom Országos Tanácsa örömmel 
üdvözli a Rákosi brigád nemes 
kezdeményezését. Meg vagyunk 
győződve, hogy a Magyar Textil 
ifjúmunkásnőinek kezdeményezé-
se széles visszhangot kelt né-
pünkben ésr az ország minden ré-
szében a követők ezreire talál. A 
szeretetcsomagok küldése csepp 
csupán a tengerben, mégis hatal-
mas erőt jelent. Olyan cselekedet, 
amely tükrözi népünk együttér-
zését Korea küzdő népe iránt. 
Ebben is megmutajtkoziik népünk 
tántoríthatatlan hűsége ahhoz a 
világot átfogó mozgalomhoz, 
amely a béke legfőbb őrének, a 
Szovjetuniónak vezetésével gá-
tat emel az imperialista gyilko-
sok és gyújtogatok törekvései 
elé: 

egy táborba tömöríti fajra, 
vallásra, politikai meggyő-
ződésre való tekintet nélkül a 
bébe minden becsületes hívét. 
Örömmel fogja üdvözölni c-zt 
kezdeményezést egész népünk, 

munkásosztályunk, a dolgozó pa-
rasztság, az értelmiség, a széles 
dolgozó tömegek valamennyi ré-
tege, köztük a háziasszonyok' 
dolgozó kisemberek, akik most a 
szeretetcsomagok küldésével is 
újabb tanújelét adhatják tettekre 
kész együttérzésüknek. 

A „Megvédjük a bék.ét"-moz-
galom Országos Tanácsa felhívás-
sal fordul az orsrág valamennyi 
békebizottságához, 

karolják fel a Magyar Tex-
tilipar Rákosi ifjúsági női 
brigádjának kezdeményezé-

sét! 
A szeretet apró csomagjai is vi-
gyenek újabb erőt és bátorítást 
messze távolkeleten harcoló hős 
testvéreinknek, Korea szabadság-
szerető népének. 

„Megvédjük a békét"-mozga!ojn 
Országos Tanácsa 

* 

A ..Megvédjük a békét"-mozga-
lom Országos Tanácsának titkár-
sága közli, hogy a csomagok kül-
désének elősegítése érdekében 
megbeszélést folytatott a belke-
reskedelmi minisztériummal. A 
minisztérium tekintettel a nagy-
arányú érdeklődésre, felajánlot-
ta, hogy néhány forintos árbani 
vászonzacskó borítású egység® 

egomagok készítését biztosítja, 
amelyek a szállítás és a célszerű-

ség követelményeinek a leg-

messzebbmenőén megfelelnek. Le-

hetővé fogja tenni a miniszté-

rium, hogy a dolgozók bármelyik 

Közért üzletből, vagy Népből tból 

elküldlhessék szeret etesomagjai-

kat a leorerf szabadságharcosok 

részére. A csomagok tartalmára, 

árára, besseraésére vonatkozó 

részletes fcfctacntayt a sajtó ÜV 
jám fogjuk a dolgozók tudomásá-
ra hozni, A titkárság addig ** 
felkéri a azeretetesamagot kül-
deni szándékozókat botgy tekin-
tettel a nagy távolságokra, szál-
lítás! nehézségekre, * sikeres ls® 
bonyolítás érdekében, küldemé-
nyeiket * közáemóuyiwlh megfele-
lően cgywégcfiomareok formájában 
juttassák el a koreai azebadságN 
harcosokhoz. 

15.5 millió forinttal lezárult 
a koreai pénzgyüjiés 

Kevés felhívás rítt ott ld olyxa mzt1*. körben 

az Országos Békegyülés Javaslata, hogy kOldffliik egy ta f tem Ma 

relt tábori kórházat a bandita-bombázásoktól szenvedő koreai n+pmeg. 

segítésér., a sebesült koreai katonák gyógyítására Alig, hogy clhauf-

zott a Javaslat — a gyüjtölveket meg sem várva — megindult a gyűjtés 

a kórházra t napok alatt országo. mozgalommá szélesedett A leg-

újabb kimutatás szerint 15,510 738 forint gyűlt 5 u m a tábort kórházra 

KÉT KÉPES ALBUM JELENT MÉG 

LENIN ÉS SZTÁLIN ÉLETÉRŐL 
A „Lenin élete képekben" dmű 

album az orosz mnkásmizgalom ha-

talmas szervezőjéről és vezetőjéről 

szól, akt diadalra vitte a forradalom 

ügyét. Az album képeken klvű! a 

nagy forradalmár életéről szóló 

egyéb dokumentumokat Is tartal-

maz. A „Sztálin élete képekbea" dL 

mű album végigvezeti az olvasót az 

emberiség legnagyobb élö alakjának, 

a béketábor vezetőjének, a ví.ág dol-

gozói vezérének, Sztálinnak harcot 

éleién. 

A koreai néphadsereg 
főparancsnokságának szombat reggeli 

hadi[e!entése 
A Koreai Népi Demokratikus Köz-| sukat. A déli partvidéken a népbnA-

társaság néphadseregének iőparancs.' sereg csapatai elhárították az amv-

noksága augusztus 12-én reggel Kö-
zölte, hogy a néphadsereg egységet 

valamennyi arcvonalon folytatták a 

kemény harcot az amerikai és a Li-

Szin-Man csapatok ellen. A keleti 

partokon a néphadsereg egysége; — 

megtörve a Li-Szin-Man csapatok el-

lenállását — folytatták előnyomulá. 

rikat csapatok ellentámadását, mi-

közben kemény csapásokat mértek 

rájuk. 

Puszan és Tegn térségében Tevé-

kenykedő partízánoszlagok egyik, 

kisiklatott egy lőszerszállító vona-

tot. I 

Házát, gyümölcsösét, állatállományát védje 
meg horgonyozott sodrony fonottal 

Olcsóbb és tar tósebb, mint a fakerítés 1 

HEPBOLTOKBAN ES " 



TXSÍlrTAP, m t XÜGÜSZTOS ML 3 

HATALMAS GYŐZELEMMEL ZÁRULT 

A KOREAI MŰSZAK 
Csongrád megye dolgozói megfogadták, hogy megtart|ák, sót fokozzák 

a koreai hét során elért eredményeket 

D égen vívtak meg olyan komoly termeiisi csatái üzemeink dol-

* gozói, mint most ezen a hiten, a koreai műszak ideje alatt. El-

érkeztünk a műszak hajrájához, az utolsó naphoz. Most  n e m követke-

zett be a k a mPÚnyszerűség, ami eddig mutatkozott, hogy ,,na még ez a 

mai nap és aztán pihenhetünk" ... Nem ez következett be, hanem az, 

hogy dolgozóink egyre fokozzák még mindig az elért eredményeket, 

gondosan számbaveszik a müszak-nyújtotta tapasztalatokat, hogy ezek-

nek segítségével a műszak után is tartani, sőt fokozni tudják az eddig 

elérf eredményeket. A koreai műszak igen nagy tapasztalatot nyújtott a 

munkaverseny szervezésihez, igen nagy segítség volt a kampányszerűség 

kiküszöbölésére. Dolgozóink becsülettel. sok siketf elérve harcolták vé-

gig ezt  a hetet, bebizonyítva úgy országos, mint megyei és szegedi vi-

szonylatban, hogy méltó harcostársai akarnak lenni a koreai hősöknek-

A Szegedi Cipőgyár már kiértékelte a koreai hetet 

A Szegedi Cipőgyár megyei 

viszonylatban is elsőnek értékel-

te ki a koreai hetet. A végső ki-

értékelés már a kora délutáni 

órákban elkészült. Eszerint a 

tüzöde 121, a csáikozó 120, a 

kiammerosztály 116, a kikészítő 

110, a szabászat 109, a goodyear 

osztály pedig 104 százalékos át-

lagot ért el a koreai hét időtar-
tama alatt. Az üzemátlag 118 
százalék volt. Ezen a héten 520 
pár cipővel termeltek többet, 
mint az elmúlt héten, 44.200 fo-
rint értékben. Az üzem dolgozót 
elhatározták, hogy megtartják, 
sőt a lehetőségekhez képest még 
fokozzák is a koreai hét átla-
gát. 

A mii szak fellendítette a versenyt 

Csongrád megye üzemeiben 

Csongrád megye minden üze-
mében igen jelentős eredménye-
ket értek el dolgozóink a koreai 
műszak során. A CSONGRÁDI 
BÚTORGYÁRBAN igen aktivan 
izgatott az ellenség az ű j nor-
mák ellen, sőt maga az üzem ve-
zetősége sem volt kezdetben száz 
százalékig tisztában a koreai 
műszakkal, a nehézségeket mégis 
legyőzte a dolgozók lelkesedése. 
Az öntudatos dolgozók a koreai 
műszakban csattanós feleletet 
adtak az izgatóknak, bebizonyí-
tották, hogy jók az új normák, 
és túl lehet teljesíteni azokat. 
Kiss Mihály stancoló például az 
új normában 180 százalékos 
eredményt ért el, Kasza Illés és 
Szólik Júlia pedig újítással még 
ezt az igen kiváló teljesítményt 
is túlszárnyalták. Uj normáju-
kat 260 százalókra teljesítették. 

A megjavult versenyszellem, a 
hős koreai harcosokkal valő 
együttérzés eredményeiképpen 
jöttek létre a makói DIVAT CI-
PŐGYÁRBAN is a sikerek. Az 
ú j norma szerint kiváló eredmé-
nyeket értek el a dolgozók. Var-

ga István sarkaló 173, Jakső An-
tal 157, Bartha György 166, Joó 
Márton pedig 126 százalékos 
eredményt értek el. 

A NAGYLAKI KENDER-
GYÁRBAN még nem vezették be 
az új normákat. A régi norma 
szerint azonban igen jó sztahá-
novista eredményeket értek el a 
dolgozók. Hegedűs Sándomé cér-
názó 400 százalékra teljesítette 
normáját. Lipták Jánosné fonó 
380 százalékos eredményt ért el, 
Kiss Jánosné kártoló pedig 320 
százalékra teljesített. 

A hódmezővásárhelyi állomás-
ra augusztus 9-én a Magasépítés: 
NV részére 11 óra 05 perckor PA 
vagon dunakavics-, szén- és fa-
küldemény érkezett. A komplex-
brigád 2 és fél óra alatt kirakta 
az árut és a kiürült kocsikat a 
15 óra 43 perckor induló teher-
vonattal továbbftani lehetett a 
bányaállomások felé újbóli meg-
rakásra. A komplex-brigád ezzel 
a teljesítményével 456 koefliórát, 
pénzértékben pedig 2416 forintét 
takarított meg népgazdaságunk 
számára. 

21 millió 253 ezer vetés a Magyar Kenderben 

Ennyi vetést teljesített pénte-
ken a gyár szövő üzemrészlege. 
Ez 1 millió 709 ezer vetéssel 
több. mint az előző hét átlaga. 
A cérnázóban kerek egy mázsá-
val termelnek többet, mint az 
előző héten. 

Az igen jó globális eredmények 
mellett kiváló egyéni teljesitmé-
hyek is születtek. Farkas Jen éne 
Szövő például a vállalt 44 ezer 
Vetés helvett 83 ezer vetést tel-
jesített. Ungi Mihályné keresz.t-
orsózó 182 százalékos eredménvt 
ért el. Császár Imréné 45 ezer 
Vetést vállalt, teliesitett 82 ezer 
Vetést. Szeles Pálné 57 ezer ve-
tés helyett 90 ezer vetést tel-
jesített. 

A munkaversenv fellendülési-
nek igen szép tanújelét adták a 

gyár átalakítási munkálatait vég-
ző dolgozók. Sebestyén János kő-
műves brigádja elvállalta, hogy 
a koreai műszak ideje alatt a 
hatosszámú akna első felének fa-
lazás! és betonozási munkálatait 
elvégzi. Ezt a vállalásukat már 
csütörtök 11 órára teljesítették, 
sőt már elkészítették az akna 
második felének összes földmun-
káit, továbbá szerelő, beton, vas-
szerelés és fenékbetonozási mun 
kálatait. Jánoki Mihály brigádja 
egy Cettliző gép átszállítását, 
összeszerelését és a hiányzó ré-
szek pótlását vállalta el. Ezt a 
munkát kilenc nap helyett három 
nap és öt óra alatt teljesítették 
s ezáltal 249 százalékos ered-
ményt értek el. 

Egyre emelkedő teljesítmények a Szegedi 
Kenderfonó ban 

A Szegedi Kenderfonógyárban 
ínár a műszak előtt elhatározták, 
hogy állandóan fokozzák teljesít-
ményeiket. A műszak finisében 
be is bizonyosodott, hogy ennek 
fez elhatározásnak minden pont-
ját meg is valósítják. A legna-
gyobb eredmények még mindig 
á kézigerebenező üzemrészber 
születnek. Makra Gvula minden 
feddigi teljesítményét felülmúlva 
a koreai műszak ötödik napján 
182 százalékos eredményi ért el 
Királv József 175. Boros Pál pe-
dig 167 százalékos eredménnyel 
fcárkózott fel Makra elvtárs mö-
gé. Igen jó eredmények szület-
tek a finomítóban is. Széli Mi-
hály 155, Kucsora Ferenc 163. 
Dandermann Sebők pedig 140 
feeázalékot ért el. Koszorús Ist-

ván a tűjavltóban megtartotta 
eddigi eredményét, 145 százalék-
ra teljesített. A gombolyitóban 
találkozunk még kiugró teljesít-
ményekkel. Vastag Istvánné 142, 
Zöldi Imréné 136, Németh Vin-
céné pedig 128 százalékos ered-
ménnyel áll őrt a béke frontján. 

Sztahanovista eredmények 

a Magasépítési NV-nél 

A Magasépítési NV-nél még 
nem vezették be az új normákat, 
de a régi normáik szerint olyan 
eredmények születtek melvokre 
méltán ráillik a sztahánovista 
jelző. Az Olajos kőművesbrigád 
a műszak utolsó napján, szom-
baton érte el a legnagyobb ered-
ményt. Pénteken 300 százalékra 
teljesítettek, most a hajrában. 

szombaton 320 százalékot értek 
el. A Rácz kőművesbrigád szom 
baton 310 százalékot, a Rovó 
burkolóbrigád pedig 290 százaié 
kot teljesített. A Szabó vassze 
relőbrigád pénteki eredményi 
230 százalék volt, szombaton mte 
fokozták ezt az eredményt és 
250 százalékot értek e l A Szél-
pál tetőfedőbrigád 200 százaié 
kot, a Török segédmunkáébrigád 
170 százalékot, Báló Sándor ács 
200 százalékot teljesített a kő 
reai műszak utolsó napján. 

GySzelemről saámol be 
a MÁV jelentése 

A többi üzemekhez hasonlóan 
győzelmi a hangulat a MÁV üze 
meiben is. A MÁV dolgozóinál! 
erre minden okuk megvan. A Pá 
lyafenntartó műhelyben Mésza 
ros Sándor kovács 330 százalékos 
teljesítményt, Császár Sándo-

villanyhegesztő 311 százalékos 
Keresztes Imre kovács 271 száza 
lékos. Illés János lakatos pedic 
214 százalékos teljesítményt ért 
el a koreai műszak finisében. A 
fűtőházban 239 százalékos telje 
sítményével Kiss István kazán 
kovács került az élre. Hernád 
Sándor lakatos 206, Márkus Imre 
kocsilakatos pedig 185 százaié 
kos eredményt ért el. 

Általános fellendülés 
a Tlsxamenll Fűrészek szegedi 

üzemében ' 

A hét folyamán ismételten kr. 
tikát gyakoroltunk a Tiszament 
Fűrészek szegedi üzeme felé. — 
Aránytalanul nagy volt ugyani 
a teljesítmények hullámzása l 
különböző gatteroknál. A dolgo 
zók megfogadták, hogy a mű 
szak végére kiküszöbölik ezt i 
hiányosságot és általános felien 
dülést érnek el. Ez be is követke 
zett. A IV. gatter 118 százai* 
kos eredménnvel az élre tbrt 
Nyomában a n . gattez 115 sfzá 
zalékkal, a ü l . gatter 106 száza 
lékos eredményt, az I. gatter pt 
dig 103 s®ázalékos eredményt ért 
el. Száz százalék alatt csak az 
V. gatter maradt, ök 91 száza 
lékos teljesítést 'artek el. 

A Déma legjobbjai 

A szegedi DÉMA Cipőgyárban 
a legkiválóbb teljesítményt Szó-
ráth András elvtárs szabász ér-
te el aki vállalta, hogy az új 
normában teljesített 128 százalé-
kát 138-ra fokozza a műszak ide-
jén. Ezzel szemben már a szer-
dai napon 200 százalékos telje-
sítményt ért el, s ezt az ered-
ményt az egész hét folyamán vé-
gig megtartotta. Hasonló ered-
ményt ért el Szóráth elvtárs 
egyik munkatársa, Ukovics Mik-
lós is, aki 193 százalékot telje-
sített. 

A tűzőosiztályon Laesán Mi-
hályné elvtársnő ért el kimagasló 
eredményt. Uj normájában már 
az első napon 162 százalékot tel-
jesített és ezzel messze túltelje-
sítette ötszázalékos felajánlásét, 
amelyet az elző héten elért 119 
százalékára tett. Ugyancsak ki-
tűnt kiváló munkájával Rácz 
István elvtárs, kinek jó példa-
mutatása magával ragadta ösz-
szes dolgozó társait s a vállalt 
115 százaléka helyett a hét utol-
só napjaiban már 146 százalékot 
teljesített, olyan munkakörben, 
ahol még a legjobb dolgozó tár-
saik is csak 115 százalékot tud-
tak teljesíteni. A legkiválóbbak 
közé tartozik még Rózsahegyi 
István, aki a 105 százalék helyett 
159 százalékot, Vittmann Józsti, 
aki a vállalt 101 százalék helvett 
159 százalékot, Tóth Tivadar, 
aki a 106 százalék helyett 160 
százalékot. Császár Ferenc, aki 
a 120 százalék helyett 171, és 
Császár András, aki 101 helyett 
180 százalékos teljesítményt ért 
el. 

A koreai hét folyamán hasonló 
eredmények születtek a SZEGE-
DI DOHÁNYGYÁRBAN is. Kü-
lönösen kitűnt jó munkájával 
Németh Istvánné kocsáüycwónö. 

Módosított működési szabályzattal 

a termelőszövetkezeti mozgalom 

fejlesztéséért 

Dolgozó paraszt ja ink sokszor 

egy életen keresztül küszködtek, 
dolgoztak azért, hogy öregsé-
gükre legyen pár hoM földjük, 
amiből megélnek^ vagy amiért 
ugy ahogy eltartják őket, ha 
munkaképtelenné válnak. Éppen 
azért, nagy gondot okozott doL 
gozó parasztságunknak az, hogy-
ha termelőcsoportba lépnek, ott 
dolgoznak, vájjon mi lesz öreg-
ségük, betegségük esetén? Ez a 
ondolat minden parasztban fel-

vetődött és mintegy gátló kö. 
•ülmónyként tornyosult elé, ami. 
kor a csoportba be akart lépni 
Ehhez hozzájárult még az ellen-
ség munkája is, amivel igyeke-
zett eltántorítani a belépni aka* 
•ókat a közös, nagyüzemi gazdál-
kodástól. 

Dolgozó parasztjaink nem vol-
tak tisztában azzal, hogy a nép 
'•illamában nemcsak a munká-
hoz van joguk a dolgozóknak, 
hanem a pihenéshez, üdüléshez 
ís a nyugodt, gond nélküli öreg-
séghez is. Ez persze szinte hihe-
tetlennek tűnik dolgozó paraszt-
jaink előtt, mert a kapitaliz-
musban a munkaképtelen vagy 
munkából kiöregedett embert el-
dobták és a kapitalista orszá-
gokban eldobják ma is. 

A dolgozók állama szociális 
alapot létesít nemcsak az üze-
mekben, de a termelőcsoportok-
ban is, ahol az évi összjövedelem 
két százalékát szociális alapra 
fordítják és nem kell félni a 
csoportban dolgozó tagoknak, 
hogy öregségükre nélkülözésnek 
esznek kitéve. Minden dolgozó 
oaraszt. aki a csoportba lép, 
biztosítva láthatja jövőjét, öreg-
ségét, vagy akár munkaképte-
tensége esetén is biztosítva van 
számára a megélhetés. Ez tehát 
ne aggassza dolgozó paraszt-
'ainkat és ne riasszon vissza 
senkit a csoportos, nagyüzemi 
gazdálkodástól, 

A csoportba belépni akaró dol-
rozó parasztjaink előtt szinte 
tornyosultak a problémák és kér. 
dések, amelyek nem voltak elég 
világosak dolgozó parasztságunk-
nak, Most a minisztertanács mó_ 
dositott rendelete értelmében a 

család nagyságához viszonyítva 
fél, vagy háromnegyed hold főfc 
det megtarthatnak háztáji gaz* 
dálkodás céljára, sőt még az rí 
kaphat háztáji gazdálkodás cél-
jára földet, aki a csoportba való 
belépésekor útónt nincstelen ment 
a csoportba. 

Ezeknek a kérdéseknek % 
megoldása ujabb lehetőségeket 
ad, hogy dolgozó parasztjaink 
félretegyék gátlásaikat és a kö-
zös, nagyüzemi gazdálkodás út-
jára térjenek. 

Mint gátló körülmény áHt 
dolgozó parasztjaink előtt az is, 
mi lesz állataikkal, gazdasági 
felszerelésükkel a csoportba lé-
pés után. Ezekre a kérdésekre a 
minisztertanács határozata ad 
választ. Nemrégen konkrét pél* 
dáját láthattuk már mi is a ru-
zsajárási Kiss Imre csoportnál, 
ahol már az első év eredménye 
lehetővé tette, hogy a bevitt ál-
latok és gazdasági felszerelés 
után, felbecsült értékük 25 szá-
zalékát visszafizessék, a többit 
pedig még három részletben fi-
zetik ki. Ez minden termelőcso* 
portnál fennáll. 

A bizonytalanság a gazdasági 
felszerelés és jószágok árának 
visszafizetése körül, leginkább a 
középparasztság körében okozott 
visszahúzódást. Most láthatják 
középparasztjaink is hogy a 
beadott jószág és gazdasági fel-
szerelés ellenértékét készpénzben 
kapják vissza, ugyanakkor az ér-
ték köztulajdon marad. 

A Magyar Népköztársaság mí_ 
nisztertanácsának legújabb módo-
sított rendelete, amely a terme-
lőszövetkezetek és termelőszövet-
kezeti csoportok működésének 
szabályozásáról szól, nagyban elő-
segíti termelőcsoportjaink fejlő-
dését és ez a fejlődés, amelynek 
az utján termelőcsoportjaink ha-
ladnak, kézzelfoghatóan bizonyít-
ja a még kívülálló és egyénileg 
gazdálkodó dolgozó parasztok 
felé is, hogy a nagyüzemi gaz-
dálkodás kizárólag az ország és 
a dolgozó parasztság jobb lété-
nek, felemelkedésének érdekében 
jött létre és minden rendelkezés 
a csoportok fejlődését segiti elő. 

aki 158, Szalma Mihályné 147, 
Ungi Mihályné 145, Horesuyi Im-
réné 144 és Gazdag Dezsőné 141 
százalékot ért el. 

A Lemezgyár sxtahánovlstálnak 
levele Rákosi elvtárshoz 

A szegedi Falemezgyár élüze-
mének dolgozói is büszke élilfém-
jelvényükhöz méltóan a kisebb 
szervezési hibáktól eltekintve, 
jól kivették részüket a koreai 
műszakból Az új normában több 
kiváló sztahánovista eredmény 
született, az új sztahanovisták. 
Sánta Jánosné és Mészáros Anna 
elvtársnőik az üzemük és saiát 
sikereikről így írnak Rákosi elv-
társnak : 

Tisztelt Rákosi Elvtárs! 
A koreai héten különös haté-

konysággal kell ráirányítani fi-
gyelmünket arra a körülményre, 
hogv van a világnak eev sarka 
ahol az egész világ békéje forog 
kockán. Rákosi elvtárs! Mi ís 
megértettük Pártunk útmutatá-
sát. mind politikai, mind gazda-
sági téren. Minket a dicső Szov-
jet Hadsereg felszabadított, tud-
juk, mit jelent szabadon élni. bé-
kében dolgozni a szebb és boldo-
gabb jövőért. Köszönjük ezt a 
szebb életet a hatalma* Szovjet-
uniónak és szeretett vezérünknek, 
Sztálin elvtársnak, tanítónknak 
Rákosj elvtársnak. Fájó szívvel 
gondolunk Koreára, ahol nehéz 
harcokat vívnak az amerikai im-
perialistákkal Mi. lemezwóH dol-
gozók munkánkkal segítjük a 
hős koreai nép harcát. A koreai 
hétre ú j normánkra felajánlot-
tunk száz százalékot, amit túl is 
teljesítettünk. ígérjük, hogv ezt 
a felajánlást nemcsak a koreai 
műszakban tartiuk meg hanem 
továbbra is. — Harcolnnk Koreá-

ért! Éljen a hatalmas ^''"sze-
rető Szovjetunió és vezére Sztá-
lin elvtárs és tanítványa, Rákosi 
elvtárs. Szabadsáv! 

Elvtársi üdvözlettel: 

Sánta Jánosné kétszeres él-
munkás, 

Mészáros Anna ifjúmunkás. 

Jól dolgoztak a Budapesti 
Gyárépitő NV dolgozói 

Ennek a levélnek az értelmét 
átérezték a budapesti Gyárépítési 
NV lóversenytéri építkezésének 
dolgozói is. Itt különösen szép 
eredményt értek el Sánta József 
és Szőke István elvtársak, akik 
az előgyártott épületelemek ké-
szítésében dolgoznak. Sánta Jó-
zsef elvtárs 130 százalékos telje-
sítményére 40 százalékot aján-
lott fel s ezzel szemben régi nor-
mája szerint 298 százalékot tel-
jesített. Enmek a magas telje-
sítménynek az eléréséhez nagy-
ban hozzájárultak Sánta elvtárs 
segítőtársai, a „betonápoló" asz-
szonyok is, köztük LLndinger Jó-
zsefné, Szűcs Józsefné és Bálint 
Rozália, akik tízszázalékos fel-
ajánlást tettek és ezt messzi túl 
is teljesítették. 

Parasztságunk ts 
valóra váltotta igérelét 

Parasztságunk is felajánláso-
kat tett a koreai hétre, amelyet 
teljesített is. Szeged-átokházi ál-
lami gazdaság Vass Mária cso-
portja 140 százalékra emelte a 
szőlőkapálásnál a munkateljesít-
ményét. Banóczki csoport, amikor 
befejezte a saját gazdaságában a 
cséplést, elment a hódmezővásár-
helyi állami gazdasághoz, majd 
az. egyénileg gazdálkodó parasz-
tik gaboráját is elcsépelte. 
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NAGY ÜNNEP KÜSZÖBÉN 
Emlékezzünk. . . 
Egy éve, hogy a boldogság 

mosolya ott táncolt mindé" 
magyar dolgozó arcán. Kezé-
ben volt és csaknem pontról-
pontra ismerte Alkotmányát 
Az e 'sőt , . . 

— Van törvényünk — így 
foglalta össze örömét egy 
csongrádmegyei paraszt n 
szentesi D oldalon, akivel ak? 
kor beszéltünk. » 

Törvény! . . . Mi is a tör-
vényt Lenin elvtárs így ma-
gyarázta: A törvények „azok 
nak az osztályoknak az aka-
ratát fejezik ki, amelyek győ-
zőimet arattak és kezükben 
tartják az Államhatalmat". 

Egy éve már, hogy nz Al-
kotmány szellemében érvénye-
sül az osztályok akarata. A 
munkásé és a paraszté, min-
den becsületes dolgozóé-

• 
Augusztustól augusztusig 

nem nagy az idő. Elröppen 
bet, de megtelik mély tar-
talommal is. » 

Nincs toll, amely — így 
Töptében — egy év minden 
eredményéről meg tudna em-
lékezni, Hatalmas hegv-rerinc 
juk oktatni.súg volna laitettal 
nekilátni. De egy marckny-
anyagból — következtethetünk 
"agy egészére. 

• 

«... a Pök a férfiakkal 
egyenlő jogokat élveznek." 
Nincs két évtizede, amikor a 
náci horda porig alacsonyít-
va a nőt, ,.a templomba, a 
konyhába, a gyermek mellé" 
száműzte. Ma a nők népi de-
mokráciánk építésének egyik 
alapműére Élmunkások. tu-
dósok. A békéért olyó harcunk 
élenjárói. A szocializmus épí-
tésének rettenthetetlen harco-
sai. 

— Az Alkotmánnyal túrta 
ki az élet kapuit előttünk a 
Párt — mondotta Molnárné 
asszonytárs. — Az asszonyok 
örök időkre a Pártnak hálá-
sak ezért. . . 

biztosítja a dolgozók-
nak a pihenéshez és üdülés-
hez való jogát." K'é volt a 
Mátra szépsége, kié a Fekete-
lenger kéksége, kié a Dalaton 
enyhe? — csak a dolgozóké 
nem. akik ma viszont benépe-

sítik csúcsait, partjait és üdü-
lőit Almodhatott-e valaha 
Deák Lajos, a vásárhelyi Mü-
malom NV-ből a konstanca 
tengeri fürdőről, annyi más 
dolgozó a Galyatetőről, a Ké-
kesről. vagy a magyar tenger 
partjúiól? 

És gyermekeink? A Törö-
kök, az Ambrusok Csillebér 
cen, a Nagyok és Kovácsok 
egyéb táborokban. Szemenyei 
József például ötvened magú-
val — mint levelében írja — 
„megérkeztünk Bulgáriába. 
Sztálin városába, a tengc 
partjára. A szeptemvrijesek 
(bulgár úttörők) nagy szere-
tettel fogadtak. Sok tapaszta-
latot szereztünk tő]iik. hogy 
otthon friss kedvvel dolgoz 
hassunk hazánkért, a DTSz-
ért. a Pártért és a mi szere-
tett édesapánkért, Rákosi paj-
tásért." 

• 

biztosítja a dolgozók-
nak a művelődéshez való jo-
got." Szélesre tárta tanintéze-
teink kapuit minden fiatal és 
öreg, nő és férfi előtt. Száz és 
százezrek az üzemekből és a 
tanyákról lépik át középisko-
lák, főiskolák, és egyetemek 
kapuit. De ez még mind ke-
.vés lenne a végső cél: a mű-
veltségi monopóliumok felszá-
molására. Szerveződnek üze-

küzdelmiinknek. a|apja tóbb-
termelésíinknek. motorja bé-
keharcunknak. 

• 

védi a dolgozók egész-
ségét és segíti a dolgozókat 
munkaképtelenségük esetén." 
Egy év alatt csak ezen a téren 
mi minden történt. Csak a 
legutóbb is például, csak azt 
vegyük szemügyre. Az önálló 
termelőszövetkezetek és ter-
melőszövetkezeti csoportok 
működési szabályzatának mó-
dosítását. amelyből a végteten 
gondosság, szeretet, az ember 
megbecsülése visszhangoz. 
Gondoskodás az öregekről, 
féltő szeretet a terhes anya 
iránt, szüntelen őrködés gyer-
mekeink felett. 

• 

— Van Alkotmányunk — 
csendül fej a Párt, a népi de-
mokrácia kormányának min 
den intézkedése után a töme-
gek hangja. A jogokat tvzte-
sítja és megszabja a kötelessé-
geket. Jogainkkal élünk, tel-
jesítsük tehát kötelességünket 
is. 

Nagy ünnep az, aminek kii 

Éljünk as ujabb segítséggel 

A szegvári és mindszenti ter-

ménybegyüjtési versenyfelhívás 

hatalmas lendületet adott a ter-

ménybetakarításnak. A verseny-

felhívás nyomán a dolgozó pa-

rasztság nagyszerű hazafias len-

dülete bontakozott ki. amelyben 

vállalták, hogy augusztus 20-ra, 

Alkotmányusk egvéves forduló-

jára teljesíti az állammal szem-

beni kötelezettségét. A dolgozó 

parasztság versenylendületének 

eredményei már az első napok-

ban bebizonyították, hogy dolgo-

zó parasztságunkban mélyen él a 

magyar nép új hazája iránti sze-

retet, értékeli és megbecsüli azt 

a boldog és szabad életet, amit 

az Alkotmány törvényerejénél 

fogva minden dolgozó számára 

biztosít. De a verseny lendülete 

azt is bizonyította, hogy a dol-

gozó parasztság hű szövetségese 

a munkásosztálynak, amely veze-

ti a szebb és boldogabb életért 

folyó harcot. 

A dolgozó tömegekben élő kez-

raszfságunk a terménybe 
gyűjtés időelőtti teljesítésének 
nagy harcát fogadta erre. 

mekhen. községekben kultúr-l Csatákat nyertünk ebben a 
otthonaink — étes. harcos küzdelemben, de a harc meg-
fegyverei jobb jövőért folyó' nyerése a cél. 

Példásan megállják helyüket 
(Tudósítónktól.) Még július 

lOten rövid értekezletre jöttek 
össze a szegedi városházi dolgo-
zók a városháza közgyűlési ter-
mében. A városházi dolgozók 
egyöntetűen elvállalták a felső-
városi szérűskert éjjeli őrzését 
Július 11-től augusztus l-ig min-
den este két csoportban, este 
8-tól reggel 4-ig vigyázlak mind-
annyiunk kenyerére. Összesen 
491 fő 20 nap alatt 3284 éjjeli 
lírát töltött tűzőrségi szolgálat-
ban. Ezek közül példás magatar-
tásával kitűnt Gavlik István elv-
társ csoportja, a Fertőtlenítő In-
tézet dolgozóival, akik nemcsak 
egy, hanem több ízben is kérték 
szolgálati beosztásukat. 

A nők közül Angyal Mária 
elvtársnő tűnt ki az éjsrakai szol-

gálat lelkiismeretes, példás teűje-
sí'tésével. 

Angyal Mária elvtársnő mint 
egészségügyi védőnő a koreai 
hét alkalmával 25 százalékos 
m un k af elajánl áat tett család-
védelmi látogatás normáján fe-
lül. 

Persze, helytelen lenne, ha csak a 
jó eredményeket írnánk meg és 
ugyanakkor nem mutatnánk rá a 
hibákra is, amelyeket az öntudat 
hiányában követtek el egyes dol-
gozók. Deák Ferencné július 31-
én és Batki Mihály három alka-
lommal nem jelent meg az éjjeli 
tűzőrségi szolgálaton. Ugy lát-
szik ők nem tartották szívügyük 
nek a dolgozók kenyerének vé 
d elmét. 

Tamási Imre. 

szöbén állunk. Az Alkotmány I deményezés, lelkesedés és lendü-

születése nap j a Dolgozó pa- j let még az augusztus 20-áig tar-

tó határidőt is hosszúnak talál-

ta. Csongrád megyében is szá-

mos község és város dolgozó pa-

rasztsága vállalta a begyűjtés 

augusztus 20-a előtti befejezé-

sét. Népi államunkhoz. Pártunk-

hoz való hűség eredményezte 

azt, hogy Derekegyháza dolgozó 

parasztsága kenyérgabona be-

gyűjtési előirányzatát máris 148 

százalékra teljesítette. Mártély 

212 százalékra áll. A megyéből 

mintegy 30 község jelentette már 

egy héttel Alkotmányunk egyéves 

évfordulója előtt a terménybe-

gyüjtés százszázalékos befejezé-

sét. Most a még elmaradottak 

élrehozásáért és a terménybe-

gyüjtés túlteljesítéséért folyik e 

küzdelem. A begyűjtési harci 

lendülete Alkotmányunk szu t-

tésnapja közeledtével egyre job-

ban kidomborodik. 

Népköztársaságunk miniszter-

tanácsa ezt a nemes versengést 

látva, határarta el, hogy jutal-
mazza ezt az eleven 'ersenylen-
dületet azzal hogv - tr'ors be-
adási jutalom határidejét au-
gusztus 12-rő! augusztus 20-:g 
hosszabbítja meg Ez azt jelenti, 
hogy augusztus 20-ig tpinden má-
zsa beadott gibona után kifize-
tik a négyforintos jutalmat. 

A minisztertan ác nak ez az In-
tézkedése jelentős anyagi támo-
gatást jelent dolgozó parasztsá-
gunknak, jelentős :öbb''.tbevétel-
hez juttatja őket. Az idei jó ter-
mésből dolgozó parasztságunk 
többet fordíthat családjának ru-
hával, cipővel való ellátására, 
életszínvonata emelkedésére Dol-
gozó parasztságunk feladata 
most az. hogy népi álamunk 
ujabb nagv segítségével éljen és 
a vetőmagon és a fejadagon fe-
lül megmaradt gabenáját ajánlja 
fel államunknak. A gvors beadá-
si prémium határidejének meg-
hosszabbítása. új lendületet ad 
terménybegyüjtési versenyünk-
nek. amely azért folyik, hogv Al-
kotmányunk ünnepére a legelma-
radottabb községek dolgozó pa-
rasztsága is büszkén jelenthesse 
Rákosi elvtársnak: a gabenabs-
gvüjtést — minden eddigi évek-
nél jóval hamarabb — befejez-
tük, sőt túlteljesítettük. A gabo-
nabegy üjtési versenv győzelme 
tegye igazi ünneppé az Alkot-
mány egyéves fordulóját, ami 
biztosítja dolgozó parasztságunk 
jobb anyagi megélhetését is, 
másrészt erősíti népgazdaságun-
kat 

A gyors terménybegyüjtési ju-
talom határidejének meghosszab-
bításával fellángolt ujabb ver-
senyláz méltó csatlakozás az ipa-
ri munkásság nagyszerű eredmé-
nyeket felmutató koreai hetéhez. 
Munkásosztályunkat és dolgozó 
parasztságunkat egyformán az 
ellenség iránti kíméletlen gyű-
lölet, a diadalmasan küzdő ko-
reai harcosok iránti forró együtt-
érzés ösztönözze jobb és nagyobb 
teljesítményekre. Minden felesle-
ges gabonaszem felajánlása így 
válik a nemzetközi békeharc, a 
koreai nép segítésének fontos 
eszközévé. Használjuk tehát ki 
népi államunk által nyújtott má-
zsánkónt négyforintos gyors be-
adási prémiumot; felesleg gabo-
náinkat augusztus 20-ig szállít-
suk be a földművesszővetkezet 
raktáraiba! 

'X kis nyolcas petróleum lámpa 
gyárén világítja meg a pagygercn. 
dás szoliát. Mihály — piros arcú, 
harminc óv körüli parasztember — 
a/ asztalnál ül, papíron valamit 
számolgat időnként abbahagyja, ál-
lal tenyerére támasztja és erősen 
gondolkozik Számot vet minden-
nel, mielőtt végleg elhatározná ma-
gát a döntő lépésre. 

Elére álljon e a termelőcsoport-
nak, vagy se... — cz ill a nagy kér-
dés Tudja, hogy ha 6 kezdi meg-
szervezni a csoportot, akkor sike-
rül, inert ő a legjobban dolgozó 
gazda az egész vidéken, hozzájön, 
nek tanácsért még az Idősebb pu-
rasztok Is, mert jenkinek sincs 
olyan szép kukoricája, se cukorré-
pája. de még buzija sem, mint 
neki. 

— Peiiát éppen ezért nekem kell 
megkezdenem — gondolja. 

Gondolatban bejárja a környéket. 
Milyen más életet lehetne ide vará-
zsojni, ha közös munkával meg tud. 
nánk valósítani a régi tervet. 

Távolba révedező szemei elölt 
feltűnik a jövő képe. Az öreg 
Kocka földjében bizony nagyon se. 
lveinszálúta gabona Sovány is az a 
föld. meg sülős is, de szőlő, vagy 
gyümölcsöt kitűnő lenne rajta. A 
Bodrogi Pali bácsi földje alkalmas 
volna cukorrépalermelésre, különö-
sen, ha összecsatolnánk a Sommás 
Petiével, ami szintén kitesz nyolc 
holdat. . 

Talán már nz egész dűlőt be-
vetette volna gondolatban, ha az 
éktelen kutyaugatás fel nem riaszt, 
ja Kopogtatás nélkül lép be az 
apósa. 

— Jó estét. 

— Jó estét — fogadja barátsá-
gosan a köszönést Mihály. 

A két kis unoka rögtőn n nagy-
•papa nadrágjába csimpaszkodik. 
Azon versenyeznek, melyiküket ve-
szi a karjára 

Miután n két kis virgonc jól 
körülölelgette a nagyapót, az vissza 
rakja őket a főidre és Mihályhoz 
fordul. 

— Hivattál?... 
— Hivattam. 
— Mi nz a sürgős ilgy. amiért 

BAKACSI IS BELEP 
ilyen lóhalálában iderendeltél. 

— Nem rendeltem én, édesapám, 
csak kértem, bogy ha tud, még ma 
jöjjön cl. 

— Hál eljöttem, amint látod. De 
most aztán halljuk, hogy mi az a 
fontos ügy Baj van talán? 

— Nincs az. Csak társukra volna 
szükségem. Tcrmelőcsoportot aka-
rok alakítani.. . 

Az öreg Bakacsinak a homloká-
ra szaladt a bozontos szemöldöke. 
Ez nála a csodálkozás jele. 

— Tréfálsz? 
— Nem é n . . . 
— Akkor megbolondultál. 
— Azt sem. Inkább most jött 

meg az eszem. 
— Nem úgy látom — veti köz-

be az öreg Bakacsi. 
Mihály nem zavartatja magát, 

nyugodtan folytatja. 
— Nem élet ez így. Évről-évre 

dolgozunk, de eredmény nincs. 
Nincs elég igaerő, nincs Irágya, jó . 
szngtcnyésztésröl meg sző sem le-
bet. Az a néhány soványdisznó, 
amelyik a tanya körül barangol, 
egyáltalán nem tenyésztésre való, 
különb pedig nincs. Egyedül egy 
kisparaszt sem képes rcndcsfajlá-
jú sertést kitenyészteni. 

Mihály egészen nekipirosodik a 
magyarázatnak. 

— Nincs igaerőnk? Majd lesz. 
Jön a gépállomás és segít. De egye. 
dűl, magánosan ez is nehéz. Ki-
hozzuk a kultúrát, a tudást a ta-
nyára. Közösen dolgozunk, száz-
szorta jobb életünk lesz, mint volt. 
Ehhez az új, a jobb élethez kere. 
sek én társakat... Ezért hívattam. 

— Szóval le kolhozt akarsz? 
Neked nem jó a szabad élet, te 
cflkléd akarsz lenn i? . . . Nem is 
tudom, hogy vetődhetett fel ben-
ned ez a gondolat? Te, aki a kör-
nyéken a legügyesebb gazda vagy, 
éppen neked jutott ilyen az eszed-
be? 

— Éppen azért akarok a gazda, 
társaim éiíre állni. 

— Mit törődsz te másokkal? — 

véli az öreg —. Mindenki csinálja 
úgy, ahogy tudja. Ezen a földecs-
kén apád is, meg nagyapád is be-
csülettel elgazdálkodtak öregségükig. 

— De értse meg, hogy nem az 
a világ van már, mint volt, hogy 
aki bírja, marja. Egymás, és az 
ország érdeke, hogy közösen gaz-
dálkodjunk. mert míg ezt meg 
nem valósítjuk, nem kecmergünk 
ki ebből az átkos elmaradott, 
ságból. 

— Hát idefigyelj, Miska fiam. 
'Arról tegyél le, hogy én ebbe az 
ostobaságba belcmegyek. Mindenki 
azt mondaná a környéken, hogy 
„ni csak az öreg Bakacsi is vén-
ségére bolondult meg; belépett a 
kolhozba" Hát én ezt nem aka-
rom és ha te megalakítod a ter-
melöcsoportot, még a gyerekeket 
se jövök el meglátogatni. 

Mind a ketten felállnak. 
— Hiszen nem is mondtam én, 

édesapám, hogy rögtön jöjjön, ha-
nem gondolja meg . . . 

— Én már meggondoltam. Jóc-
cakál. 

Bevágja maga mögött az ajtót, 
csak úgy reng az épület. 

Mihály egy ideig szótlanul néz 
a becsukott ajtóra, majd vállat von 
és elkezd vetkőzni. 

Magábamélyedve baktat az öreg 
Bakacsi hazafelé. Nagyon gondol-
kozhat, mert többször megáll, hado-
nászik a botjával, mintha valakivel 
vitatkoznék a sötétben. Agyában 
egymást kergetik a gondolatok. 

— Még, hogy én lépjek be a cso. 
portba? — morfondírozik —. Öreg-
ségemre menjen el az eszem? Hm. 
. . . Dehát nem is vagyok én még 
olyan öreg Még csak ötvenkétéves 
vagyok. Áh . . . Arra mégis öreg va-
gyok már, hogy most kezdjek új 
életet. Majd csak megélek én azon 
a tíz hold földön úgy, mint eddig... 

— H m . . . De mi lesz, ha nem 
birok dolgozni? Ki munkálja meg a 
földet, vagy ha valamelyikünk be-
teg lesz? Hajaj . . . A betegség. Nem-
csak hogy fáj, hanem, amikor az 

anyjukot operálták a veséjével, az 
is három hold föld árába került. 
Hej, pedig egy egész életen kellett 
azért a három hold földért dolgoz-
ni, koplalni. 

— Várjunk csak — állítja meg 
magát az öreg. — Azt mondják, 
hogy aki a termelőcsoportban van, 
azt ingyen gyógyítják. A fene . . . 
mégse lehet az olyan rossz, mint 
amilyennek mondják — tolja a fe-
jebúbjára a kalapot. — Aztán meg, 
hogy a gép szánt. 'Az se rossz. 
Mert én már ugyan kifáradok egész 
nap az eke után kutyagolni. 

— Á h . . . Nem ér ez semmit így 
sem, úgy sem. Azaz, úgy mégis csak 
tudnák valami hasznomat venni, 
még öregségemre is. 

— Várjunk csak — áll meg nz 
öreg újra. — Disznóhízlnlásnál, 
vagy teheneknél én is tudnék, akár 
húsz évig is segíteni, hászen nem 
vagyok én még olyan öreg, vagy 
mi a szösz. 

— Igenám, de én azt mondtam 
Mihálynak, hogy bolond, mert ter. 
melö csoportot alakít. Most mit 
szól, ha elmegyek hozzá? Kinevet... 
Ki az . . , De igaza is lesz. 

— Na. vén Bakacsi, ezt jól meg-
csináltadt — dorgálta magát. 

— Na, de várjunk csak. Nem is 
olyan buta az a Miska. Hogy is 
mondta csak. amikor el jöttem?.. . 
— dörzsölgeti a homlokát. — Azt 
mondta, hogy gondolkozzak raj-
ta. Én meg azt mondtam, hogy már 
meggondoltam... Eenét gondoltam 
meg akkor még Most már igen! 
Holnap elmegyek és megmondom 
neki. hogy én is belépek a cso-
portba. 

Ettől a gondolattól egészen jóked-
ve kerekedett Bakacsi bácsinak, 
mert még dudorászott is és most-
már gyors léptekkel igyekezett ha-
zafelé. 

Felesége csodálkozva nézett rá, 
hogy miért van ilyen jó kedve. Az 
öregnek rossz érzése támadt. 

— Igen ám, de most mi lesz?... 
Mit szói majd az asszony? Hiszen 

felo föld az övé Hátha megmaka-
csolja magát, aztán nem be-
lépni a termelőszövetkezetbe. Akkor 
kútbaesett minden. Hű az árgyélu-
sát, ezt jói kiagyaltam. 

— Na mit búsul kend — kérdi 
az asszony — Az előbb még ma-
darat lehetett volna fogatni magá-
val, most meg majd sírva fakad../ 
Miért hívatta Mihály? 

Az öreg összeszedi maradékbátor-
ságát, aztán csendesen felel: 

— 'Azt akarja, hogy lépjek be a 
csoportba. 

— És maga mit határozott? — 
néz rá az asszony kérdően. 

Bakacsi úgy érzi, most dől össze 
a világ Hogy mondja meg a fele-
ségének, hogy nála nélkül határo-
zott ilyen fontos, sorsdöntő kér. 
désben. 

— Tisztességben, munkában meg. 
öregedtünk együtt — gondolja —' 
és mindig, még a legkisebb dolgot 
is közösen beszéltük meg És most, 
talán az életünk legfontosabb kér-
désében, a feleségem nélkül dön-
töttem. 

Az asszony sokallja már a vá-
laszt, szorongva néz az urára. 

— Na, mit határozott? 
Bakacsi nem mer a feleségére 

nézni, úgy szűri a foga alatt a 
szót. 

— Belépek!.. . 
Megkönnyebbült sóhaj hagyja el 

az asszony mellét. 
— Na, csakhogy megjött kend-

nek az. esze. 
— Mi i i ? . . . — néz hambán a fe-

leségére Bakacsi. — Hát te tudtál 
róla? 

— Tudtam . . . 
— Akkor miért nem szóltál? 
— Azért, mert ismerem kendet. 

Olyan feje van, niint a bükkfa. 
Csak veszekedett volna velem, de 
be nem lépett volna Jobban van 
ez így, hogy Mihállyal beszélték 
meg. 

Bakacsinak felmelegedik a tekin-
tete, ahogy a feleségére néz. Átci-
kázik az agyán: „Iám, most is meg-
értettük egymást". 

De hangosan csak ennyit mon-
dott: 

— Feküdjünk, mert későre jár. 
Molnár István. 
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A MUNKANORMÁK RENDSZERE A SZOVJET IPARBAN 
A munkanorma-rendszer célja: a 

szocialista termelés minél erőtelje-
sebb fokozása, az ország gazdasá-
gának növelése és ezzel együtt^ a 
dolgozók anyagi és kulturális szín-
vonalának jelentős felemelése- K 
munkanorma-rendszer nagy hala-
dást jelent azon az úton, amely-
nek célja: minél szűkebbre szoríta-
ni a munkaidőveszteséget, anélkül, 
hogy ebből a dolgozókra hátrány 
származnék A normarendszer se-
gítségével sikerült érvényesíteni a 
Szovjetunióban azt a szocialista el-
vet, hogy a dolgozók munkájuk 
alapján, az elvégzett munka meny-
nyiségétől és minőségétől függően 
kapják meg bérüket. 

A munkanormák helyes megálla-
pítása maga után vonja a termelés 
célszerű megszervezését, lehetővé 
teszi a szocialista munkaverseny 
fejlődését és megsokszorozza a 
munka termelékenységét. Ez a szo-
cializmus felépítésének és a szocia-
lizmusból a kommunizmusba való 
áttérésnek döntő feltétele. 

A szovjet gyárakban és üzemek-
ben alapos tudományos kiviz-sgálás 
után állapítják meg a normákat. 
Tekintetbe veszik az tizem termelő-
képességét. a technikai vívmányok 
alkalmazási lehetőségét és a mun-
kaidő gazdaságos kihasználásának 
módját. Normarendszer nélkül nincs 
szocialista gazdaság, — Sztálin 
állapította meg. hogy technikai 
normák nélkül lehetetlen tervsze-
rűen gazdálkodni 

Természetes, hogy kü'őn normát 
állapítanak meg a géppel végzett és 

ismét más normát a kézi munkára. 
A munka termelékenységének eme-
lése a Szovjetunióban a dolgozók 
érdekeit szolgálja, hiszen a terme-
lés terén elért új és új eredmények 
elsősorban a dolgozók életére hat-
nak ki: növekszik a javak mennyi-
sége, olcsóbb lesz a termelt áru, 
olcsóbbá válik a megé'hetés. 

Nézzük meg. hogy néz ki a nor-
maanegállapítás a tőkés termelési 
rendszerben. Itt a normákkal mi-
nél több erőt akarnak kifacsarni a 
dolgozókból, a normákat a legma-
gasabban állapítják meg és a mun-
kásnak ereje minden cseppjét fel 
kell áldoznia, ha azokat teljesíteni 
akarja. A newyorKi Bedeatix-iroda 
egy-egy munkadarab elkészítéséhez 
átlag feleannyi időnormát állapít 
meg, mint amennyi az alkatrész 
legyártásához szükséges. Azt a 
munkást, aki az előírt, lehetetlenül 
magas normát nem tudja teljesíte-
ni. megbüntetik: lefaragnak alapbé-
réből. vagy elbocsájtják munkahe-
lyéről. 

A szocialista államban más fel-
fogás uralkodik. A dolgozó itt 
olyan munkanormát teljesít, amely 
me'le't tág tere nyílik a norma 
túlteljesítésére, tehát a nagyobb jö-
vedelomre. A normák megá'lapftá-
sánál követik Sztálin 1935-ben adott 
útmutatását: „Olyan technikai nor-
mákra van szükségűnk, amelyek 
valahol a középen járnak, a mai 
technikai normák és azok között, 
amelyeket a sztahánovisták ér-
tek el." 

A Szovjetunióban a normák ál-

Ma délelőtt 10 órakor előadás 
a koreai nép hősi harcáról az ujszegedi 

szabadtéri színpadon 
A szegedi dolgozók egyöntetű kívánságát elégíti ki az a 

nagyjelentőségű előadás amelyet ma délelőtt tartanak meg az 
újszegedi szabadtéri színpadon Az előadásban Máté György elv-
társ. a Szabad Nép munkatársa ismerteti a koreai helyzetet, a 
szabadságáért és függetlenségéért küzdő koreai nép hősi harcát 
az imperialista támadókkal szemben. 

Szeged dolgozói igen nagv érdeklődéssel várják ezt az elő 
adást annál is inkább, mert ícv még közelebbről megismerik a 
koreai nép harcát, újabb lelkesítő erőt. kannak ahhoz a nagysze-
rű munkalendülethez. amelv az elmúlt héten a koreai műszak 
nagyszerű teljesítményeiben csúcsosodott ki 

Máté György elvtárs hogy előadását szemléltetőbbé tegye, 
térkén segítségévej magvarázza meg a szegedi dolgozóknak a 
koreai helyzetet Az előadáshoz „ dolgozók hozzászólnak. Az elő-
adás, p-melyen minden szegedi dolgozót szívesen látnak, délelőtt 
10 órakor kezdődik ^ újszegedi szabadtéri színpadon. Rossz idő 
esetén az előadás a Nemzeti Színházban lesz. 

Egy segíti a Csongrádmegyei Tanács 
a fárási és városi tanácsok megalakulását 

Irta: Dr Boros Kálmán, a meg yei tanács VB-nak titkára 

A z 1950. évi I. törvénycikk, 
Alkotmányunk szenemében, 

gondoskodik népi demokráciánk ál-
lamigazgatási átszervezéséről. A 
helyi tanácsok megalakulásával 
egész államigazgatásunkban lerak-
juk a szocializmus alapjait, A ta-
nácsok életrehívásának szükséges-
ségét Rákosi elvtárs február 10-i 
beszédében jelölte meg. Ennek nyo-
mán alakult meg június 15-én a 
Csongrádniegyei Tanács is. Állaim-
igazgatásunk demokratikus átala-
kulásában újabb 'lépcsőfokot jelent 
az augusztus 15-én megalakuló vá-
rosi és községi tanácsok megala-
kulása. 

Ezek a tanácsok és végrehajló 
bizottságok éppen úgy, mint a me-
gyei tanácsok és végrehajtó bizott-
ságok, hivatva vannak arra. hogy 
a maguk területin a proletárdikta-
túra államhatalmának igazgatási 
feladatait ellássák és fcrületiikö" a 
népgazdaság irányításában és szer-
vezésében is tevékenyen résztve. 
gyenek. 

A megyei tanács a helyi taná-
csóknak ezeket az új szerveit 

mindenben támogatja és működé-
sük megkezdésének zavartalanságát 
biztosítja. Ezen a téren elsősorban 
nagy segítséget jelent az, hogy a 
megyei tanács alakulásával kapcso. 
latos tapasztalatokat a megyei ta-
nács szered adják. De ezen túlme-
nően a járási és városi pártbizott-
ságok támogatásával a megyei ta-
nács végrehajtó bizottsága vala-
mennyi járási és városi tanács hi-
vatali szerveinek elhelyezését mél-
tóképpen biztosította. A Megyei 
Tanács arról is gondoskodott, hogy 
a városi és járási tanácsok végre-
hajtó bizottságainak osztályai már 
augusztus 15-én zavartalanul el-

talános revíziója csak a kormány 
engedélyével történhetik meg, a 
döntés meghozatala előtt pedig a 
kormány az illetékes szakszerve-
zettől kér tanácsot. Ez annyit je-
lent, hogy maguk a munkások, a 
dolgozók döntenek a norma meg-
állapítása felett Tekintetbe veszik 
a technikai újításokat, az új gépek 
teherbíróképességét A normák fe-
lülvizsgálását a dolgozók összesége 
végzi. Pl. a moszkvai villamosgép-
gyárban a norma-felülvizsgálás 
munkájában 390 munkás és 56 spe-
cialista vertt részt, akik összesen 595 
javaslatot tettek a termelés meg-
javítására. 

A normarendezés másik, igen 
hathatós módja a munkások tovább-
képzése. A gyárakban rendszeresen 
és folyamatosan tanítják a dolgozó-
kat fgy csupán 1948-ban 3 millió 
800 ezer munkás nyert hosszabb 
képesítést, ami más szóval azt je-
lenti: ezek a munkások megtanul-
ták, hogyan lehet még jobban, még 
gyorsabban termelni és ezzel több 
keresethez jutni. A sztahánovisták 
segítik munkástársaikat, s ennek 
következményeképp egyre több 
dolgozó jelentősen túlteljesíti a 
normát. 

A szocialista országban uralkodó 
vezető alapelv: „Mindenkitől ké-
pességei szerint, mindenkinek mun-
kája alapján." Ez annyit jelent, 
hogy minél magasabb képesítésű a 
munkás, minél termelékenyebb a 
munkája, annál magasabb a mun-
kabére. 

A szovjet munkások az új nor-
mák segítségével érnek el naponta 
új. meg ú j ragyogó termelési ered-
ményeket. az uj nonmák segítségé-
vel építik a kommunizmust 

kezdhessék működésüket. Az ehhez 
szükséges személyzet mindenütt az 
alakuló végrehajtó bizottságok ren-
delkezésére á'-í. Ennek érdekében 
a Megyei Tanács végrehajtó bi-
zottsága legutolsó ülésén saját osz-
tályának dolgozói közül többet át-
helyezett a z egyes járási tanácsok-
hoz és arról is gondoskodott, hogy 
a városi tanácsok alakulásánál mu-
tatkozó létszámfeles'-egből is átke-
rüljenek az arra megfelelő dolgozók 
a járási tanácsokhoz. 

Á Járási és városi tanácsok au-
gusztus 15-én saját tagjaik 

sorából megválasztják a végrehaj-
tó bizottságokat. A végrehajtó bi-
zottságok az elnököt, helyettes el-
nököt és a titkárt választják meg. 
A törvény értelmében a idrdsi 
végrehajtó bizottságnak legalább 9, 
legfeljebb 15. és a városi végrehaj-
tó bizottságnak 7, illetve legfeljebb 
15 tagja lesz. Augusztus 16-án a 
dolgozók ügyeik intézésével a já-
rási és városi tanácsok illetékes 
osztályaihoz fordulhatnak. A vég-
rehajtó bizottság elnöksége meg-
adja a dolgozóknak a kellő irányí-
tást, felvilágosítást és nevelést, 
hogy a tanácsok dolgozói felgészül-
tee tagadhassák a dolgozókat-

p z e k az új szocialista szervek 
akkor fogják hivatásukat he-

lyesen és jól betölteni, ha beleil-
leszkednek államszervezetünk kiala. 
kulóban lévő egvségébe és ezzel 
megvalósítják a községi tanácsok 
megalakulásához is szükséges elő-
feltételeket, tehát elősegítik állam-
igazgatásunk szocialista átalakulá-
sának teljes befejezését. Természe-
tesen ebben a munkában is a járási 
és városi tanácsok mindig érezni 
fogják a Megyei Tanács teljes tá-
mogatását és segítségét. 

A cseretelepeken gyorsabban 
kapják meg a lisztet 
a dolgozó parasztok 

Az eredményes cséplés után 

dolgozó parasztságunk a kenyér-

gabona őrölfetéséhez fogott. Min-

denki kíváncsi arra, hogy mi-

lyen lesz az uj kenyér. Azonban 

az, hogy a parasztság ilyen nagy 

méretekben fogott az őröltetés-

hez, torlódást okoz egyes mal-

mok előtf és a dolgozó paraszt-

ság álldogálással és várakozással 

tölti el drága idejét. A Délma-

gyarországi Malmok NV azonban 

Pártunk iránymutatása alapján 

cseretelepeket állított fel az 

egyes tanyaközpontokban és fal-

vakban. A cseretelepeken ugyan-

azt a jóminőségü és tiszta búzát 

kapja a gazda, mint a malmok-

ban. 

Vannak olyan dolgozó pa-
rasztok is, akik az egész évi ke-
nyerüket most akarják megőröl-
tetni. Ez nem helyes. Azért sem, 
mert azzal, hogy 14—15 mázsát 
őröltetnek, csak hátráltatják 
azokat, akiknek sürgősen szük-
ségük lenne egy-két mázsa liszt-
re. De nem csak ez az érv szól 
a korai és főleg nagymennyiségű 
cséplés ellen, hanem az is, hogy 
a később őrletett búzából sokkal 
jobb minőségű lisztet tudnak 
őrölni a malmok, mert megvan 
az úgynevezett raktári érés. Az 
ilyen száraz időben őrölt lisztet 
megfertőzik azok a baktériumok 
is, amelyek a kenyér nyúlását 
okozzák. 

Dolgozó parasztságunk tehát 
használja ki a jó alkalmat és 
a cseretelepeken, vagy a lakó-
helyéhez legközelebb eső malom, 
ban cserélje ki búzáját, a minő-
ség érdekében pedig most csak 
kismennyiségü gabonát őrlessen 
meg. 

M Ű S Z A K U T A N 
Lezajlott a békeharc egy újabb 

csatája a megyei és a szegedi üzemek-

ben ls. A koreai műszak újabb győ-

zelme volt az imperialisták ellen. 

Az elmúlt hét hatalmas tüntetés és 

kiállás volt a Szovjetunió vezette 

béketábor mellett. Ujabb ragyogó 

lettekkel bizonyították be a dolgo-

zók, hogy elszántak a harcban, ké-

szek minden erejükkel küzdeni a bé_ 

kéért. 

Az elmúlt hét forradalmi hangu-

latban zajlott le. Nem volt olyan 

üiern vagy olyan üzemrész, ahol a 

iolgozók legjobbjai minden igyeke-

:etükkel ne arra törekedtek volna, 

hogy eddigi termelési eredményüket 

:úlszárnyalják és még jobb, még na-

gyobb teljesítményt nyújtsanak. 

Roham volt az elmúlt Hét; dolgozó-

ink rohama a termelékenység foko-

zásáért, eddigi eredményeik, és sok 

helyen már az új norma megdönté-

séért is. 

A koreai műszak hajrája szomba. 

on volt, egyes üzemekben még az 

íjjeli műszakban is tartott. A rész-

letes, minden szempontra kiterjedő, 

pontos kiértékelés még nincs kész a 

legtöbb helyen, de sok tanulságot, 

sok tapasztalatot már is le lehet 

vonni az elmúlt hétről. 

Elöljáróban is ismételten azt kell 

megállapítani, hogy dolgozóink 

nagyszerűen vizsgáztak, nagy lelke-

sedéssel végzett munkájuk és ered-

ményeik ismételten azt tanúsították, 

hogy egy emberként sorakoztak fel 

a Párt mögé, a Szovjetunió vezette 

békeharcra. A másik tanulság volt, 

amit üzemi pártszervezeteink, tö. 

megszervezeteink, vállalatvezetősé-

geink vonhattak le saját munkájukat 

illetően: erőpróba volt az elmúlt hét; 

a szervező, és nevelőmunka erőpró-

bája. 

Azokon a helyeken születtek a 

legjobb eredmények, ahol biztositot. 

ták a lehetőségeket a dolgozók szá-

mára még kiválóbb eredményeik el-

érése érdekében. Ilyenek voltak töb. 

bek között a műszaki előfeltételek 

megteremtése, a műszaki értelmiség 

bekapcsolódása. Ez is újabb bizo-

nyítéka annak, hogy széleskörű naáy 

sikereket eredményező munkaver. 

seny csak úgy bontakozhat ki, ha a 

technikai adottságok maradéktala-

nul megvannak, a vállalatvezetőség 

biztosítja a zavartalan, jó anyagellá-

ást, a munka helyes megszervezé-

sét, a műszakiak pedig tanácsokkal, 

a gépi berendezések lehető leg-

zavartalanabb működésének biztosí-

tásával segítik a dolgozókat. 

A legfontosabb tanulságok közé 

tartozik az agitáció döntő jelentősé, 

gének a kidomborodása a koreai mű. 

szakban is. Tény az, hogy a dolgo-

zók spontán lelkesedése. békevágya, 

a Párf iránti szeretet, a koreai nép-

vei való együttérzése jelentős tényező 

volt az eredmények elérésében, de 

tény az is, hogy a sok jó megyei és 

szegedi eredmények köziil a legjob-

bak ott születtek, ahol jól működött 

az agitáció ahol alaposan meg-

magyarázták a dolgozóknak a koreai 

műszak jelentőségét, a dolgozók szi-

vében élő érzéseket népnevelő mun-

kával alkotó munkává, tetté változ-

tatták. Mindazok a dolgozók, akik 

megértették a nagy összefüggést a 

termelékenység fokozása — legyen 

az az új normával akárcsak egy-két 

százalék is — és a békeharc között, 

még nagyobb odaadással, akarással 

dolgoztak. 

A verseny lendülete, a lelkesedés 

napról-napra fokozódott a legtöbb 

szegedi üzemben. Fontos szerepet 

játszott ebben az is, hogy legtöbb 

esetben megjavult üzemeink munká-

ja a verseny nyilvánosságának bizto. 

sítása és kiértékelése terén. A nap-

ról-napra megállapított egyéni é* 

brigáderedmények, ezeknek közlésn 

a villámokon, versenytáblákon, fali-

újságokon, üzemi hangszórókon ke. 

resztül, serkentőleg hatott a dolgo-

zókra, növelte a versenyszellemet, a 

kimagasló eredmények követésre 

buzdították, fellelkesítették a dolgo. 

zókat. 

Mini minden eredményre, ugy a 
korea) műszakban elért sikerekre a 

jobb, vagy kevésbbé jó eredményekre 

is a pártszervezet munkája nyomta 

rá a bélyegét. Ott, ahol a pártszerve-

zet jól dolgozott, jól irányította és 

ellenőrizte mind a technikai mind 

a szervezési és agitációs munkát, 

jobbak voltak az eredmények Eze-

ken a helyeken jól sikerült mozgósí-

tani az üzem összdolgozólt, megmoz-

dultak a tömegszervezetek, 

A koreai hét, a sok nagyszerű 

eredmény mellet/ elevenen ható, 

döntő bizonysága volt  a z új norma 

helyességének, beigazolta, hogy a 

normarendezés, hasonlóan Pártunk 

minden intézkedéséhez, útmutatásá-

hoz jó volt, szükséges volt, dolgozó 

népünk érdekeit szolgálja. Az üzemek 

jó részében már az új normák sze-

rint dolgoztak a koreai műszak fo-

lyamán. A kételkedők és az ellenség 

keserű szájízzel és megverve, a 

becsületes dolgozók, a szocializmus 

hívei pedig megelégedetten ég öröm-

mel, a győzelem tudatában állapít-

hatták meg, hogy az új normák he-

lyesek és jók. De meg lehet azt is 

állapítani, hogy az új normák sem 

megdönthefetlenek szervezett, jól 

átgordolt, tervszerű és ügyes munká-

val túl lehet teljesíteni. A fejlődés-

ben nincs megállás! Ezt mutatták 

dolgozóink eredményei Ezt mutatta 

Juhász Lajosné, dohánygyári dolgo-

zó új norma mellett elért 792 száza-

lékos, Makra Gyula kendergyári 

dolgozó 167 százalékos, Szóráth 

András, a Déma cipógyár szabászá. 

nak 200 százalékos és sok-sok más 

dolgozónak a jóval száz százalékon 

feliili teljesítménye. 

Éppen azért, mert a fejlődésben 

nincs megállás, várnak még a koreai 

műszak után is még további, fontos 

teendők üzemeinkre. A koreai mű-

szak roham volt, nagy eredményeket 

hozott, de ez még nem jelenti, hogy 

most már megtettünk mindent a bé-

kéért, népgazdaságunk erösitéséért. 

A harc nem szünetelhet egy pillana. 

tig seml A koreai szabadságharco-

sok sem pihennek meg egy-egy ütkö-

zet után, hanem újra és újra roham, 

ra indulnak, verik, zúzzák az impe-

rialista betolakodókat. Nekünk ts 

hasonlóképpen újra és újra harcba 

kelj lendülnünk! 

A legfontosabb teendő, hogy a 

koreai műszakot a legalaposabban, 

menetközben, a további feladatok 

végzése mellett sürgősen kiértékel-

jük részleteiben is Keresztmetszetét 

kapják fgy üzemeink a munkájuk, 

nak. meglátják, hol van hiba meg-

látják mit csináltak jól, mit kell 

továbbfejleszteni, mit használhatnak 

fel a további eredmények eléréséhez. 

A kiértékelésnél nem szabad meg-

szédülni a sikerektől, mert az ered-

mények melletf voltak még hibák, 

fogyatékosságok bizony nem egy he. 

lyen. Legyen a kiértékelés tárgyila-

gos, hassa át a bolsevik kritika és 

önkritika szelleme, legyen ez ú'abb 

eredmények erőforrása. Irányítsa 

ezt a kiértékelést az üzemi pártszer-

vezet, vegyenek részt benne a válla-

latvezetőség mellett a tömegszerve-

zetek. az aktívák és maga a tagság. 

Ha ez megtörténik, akkor a koreai 

műszak eredményei még értékeseb-

bek lesznek, a műszaknak még na-

gyobb hatása lesz. még nagyobb győ. 

zelmét jelenti majd dolgozóinknak a 

békeharcbanI 

A pártépités munkájának 
nélkülözhetetlen fegyvere 

Pártmunkás 
OLVASD TERJESZD 

Ujabb bányák bezárását határozta el 

a trancía kormány 
A francia hatóságok ejhatá 

rozták az északvidéki Ligny-
les-Aires 2. és 3. számú tárná-
jának október 1-i hatállyal 
történő bezárását. 

A Schiiman-terv előkészüle-
tei keretébe" egész Francior-
szágban 70 bányavállalatot 
zárnak be. amelyek összesen 
69.000 dolgozót foglalkoztat-
nak 

Az auchlei 7-es számú tárna 
mélyén a sztrájkolok harca 

folytatódik. A községi tanács 
egyhangúlag elhatározta, 
hogv minden eszközzel támo-
gatja küzdelmükben az immár 
15 napja a bánya mélyén tar-
tózkodó munkásokat s ré-
szükre 100.000 frank azonnali 
segélyt szavazott meg. A köz-
ségi tanács egyben elhatároz-
ta, hogy követeli az ipari és 
kereskedelmi minisztériumtól 
a bányák további működés-
ben tartását. 



A Politikai Bizottság határozata alapján javítsuk 

meg Csongrád megyében a szakszervezeti munkát 
Az utóbbi időben egyik legfonto-

sabb határozatát hozta Pártunk Po-

litikai Bizottsága a szakszervezeti 

munka megjavításáról Pártunk jogos 

és Igazságos bírálatot gyakorolt a 

szakszervezeti munkáról. A Párt 

határozata leszögezi, hogy a szak-

szervezetek messze elmaradtak népi 

demokráciánk általános fejlődésétől. 

A SzOT éz a szakszervezetek fel-

sőbb vezetésében dolgozó kommunis-

ták elszakadtak a Párttól, eltom-

pult az éberség a szakszervezetek-

ben és ennek következtében szociál-

dcmokralizmus fészkelte be magát 

egyes szakszervezetekbe. Megállapít, 

ja a Politikai Bizottság, hogy a 

szakszervezeti vezetők egy része a 

bérdemagógia uszályába került. 

A szakszervszett munkát irt bírálat 

minden sorban vonatkozik Csongrá 

megye szakszervezeti munkáidra. A 

SzOT megyebizottság és a szakmai 

középszervek ts bizonyos mértékben 

elszakadtak a tőmegektól. A megyei 

funkcionáriusok leggyakrabban csak 

az üb-irodáig jutottak el, de nem 

mentek a munkások kőzé. Futtában, 

felületesen végeztek el a tájékozta-

tás és ellenőrzés munkáját. Ennek 

következtében a SzOT mcgyeblzoll-

aága nem is tudott olyan támogatást 

adni az üzem) bizottságnak, hogy 

azok feladataiknak megfelelhettek 

vo lna . Meglazult a szakszervezeti 

vezetSsig és „ tömegek közötti kap-

csolat elfanyhult a munka a szak 

szervezetekben. 

Igy következett be az, hogy pl. a 

nagylaki kendergyárban az üb-nek 

1—2 tagja végez aktív munkát, nem 

foglalkoznak a bizalmiakkal sem és 

az üh-tUkár ideje legnagyobb részéi 

az üb-irodán (ölti, ahelyett, hogy a 

dolgozók problémáival foglalkozna 

lent az üzemben és aktivizálná az üb 

tőbbl tagjait. De ugyanez a helyze! 

a Tiszamenti Fűrész szegedi üzemé-

ben is, ahol az Gb tagjai sok esetben 

még az üzemi bizottsági ülésekre 

sem mennek el és nem végeznek 

semmi aktiv munkát. 

A tömegektől való elszakadás, a 

biirokratizáládás azt eredményezte, 

hogy a szakszervezetek megyénk te-

rületén sem töltötték be azt a fel-

adatukat, amely a népi demokráciá-

ban rájuk hárul. Nem látták meg, 

hogy a szakszervezetek döntö fel-

adatai a szocializmus építésére, a 

termelés és a termelékenységen ke-

resztül mozgósítani a dolgozókat. A 

szocialista verseny szervezését és el-

lenőrzését a SzOT megyebizottsága 

is elhanyagolta és csak részben haj-

totta végre Pártunk január 22-J ha-

tározatát. Igy következett az, hogy 

a s.:egcdl Késáru NV-ben egyetlen 

egyéni versenyző sincs A SzOT me-

gyebizo'tsága elmulasztotta a forra-

dalmi ellenőrzést és gyakran fordult 

elő, hogy nem nézett utána; a szá-

mok mögött van-e eredmény? 

A munkaverseny szervezését, a 

hosszúlejáratú versenyszerződések 

kötését, a termelés ellenrőzését nem 

tartotta döntő feladatának a szak-

szervezet. Ebben a munkában gyak-

ran a szakszervezeti aktívák sem 

vettek részt, ami tovább szigetelte 

a szakszervezeti vezetést a tömegek-

től. A bizalmiakat nem vonták be 

•léggé a versenymozgalom szervezé-

sébe. mint a szegedi Kendergyárban 

is történi, de egész sor üzemet so-

rolhatnánk. Ennek következtében a 

szakszervezet nem minden egyes 

esetben tudta a tömeget mozgósítani 

a terv teljesítésére sem, ami a szo-

cialista építésünket akadályozta Mi. 

vei a szakszerveztl funkcionáriusok 

nem éltek benne a tömegek problé-

máiban, fgy egyesek tanácstalanul 

álltak a normarendezéssel és alap-

béremeléssel szemben. Ennek követ-

kezménye volt, hogy egyes szakszer, 

vezet) funkcionáriusok a politikai 

fejlődés következtében elmaradtak a 

tömegef, mögött és a normailazitók, 

bércsalók hallgatólagos ügynökeivé 

váltak. Az ujszegedi Magyar Ken-

derben pl. az elmúlt hónapi termelé-

si értekezleten a munkások hívták 

fel a figyelmet a bércsalókra, hogy 

ők azt már előzőleg ;s felentették, 

de az iib-tltkár nem fett semmit, ha-

nem elhallgatle. elnézte. 

A szen'esl ZsRT malomban az üb. 

tijkár a bérdemagógia uszályába ke-

rült és a normarendezés felett csak 

elsiklott, nem az alapbéremelés és a 

normarendezés kérdcsejt íej leget te, 

hanem a folyamatos műszak ellen 

tett kifogásokat éa a kollektív szer-

ződésben nem biztosított jogtalan 

bérpótlékról beszélt ó maga is. De 

ha az épitóipart nézzük megyénk 

területén, akkor igen sokat tapasz-

taljuk, hogy maguk a szakszervezeti 

aktívák a bérdemagógia uszályába 

kerülnek és igy akarva — nem akar-

va, az ellenség munkáját segftík elő. 

Csongrád megye üzemeiben az 

üzemt bizottságok elhanyagolták a 

tömegnevelés olyan fontes munkáit, 

mint a sport, és kultúrmunka. Szá-

mos üb-reszortos nem végez egyál-

talán ilyen munkát és Igy munká-

jukkal nem támasztják alá a terme-

lés kérdéséit. Pedig a sport, és kul. 

túrmunka a fömegnevelés igen fon-

tos eszköze Ne feledjük el, hogy az 

utóbbi félévben a megyében 7.000 

dolgozóval emelkedett az ipari mun. 

kások száma, akiknek legnagyobb 

része pártonkívüli. E zeknek a dol-

gozóknak nevelésére alkalmas esz-

köz a szakszervezeti sport- és kul-

túrmunka, természettudományi és 

tömegelőadások. Elhanyagolták szak. 

szervezeti szerveink a természettu-

dományi és tömegelőadások szerve-

zését is, mely döntően fontos, hogy 

ezen keresztül Is tudjunk harcolni a 

jobboldali szociáldemokraták és a 

klerikális reakció befolyása ellen. 

Mivel eltompult az éberség a szak. 

szervezetekben, fgy életrekelt a 

szakszervezetekben megbújt jobbol-

dali szociáldemokrácia ami arra 

veti• az irányt, hogy a szakszerve-

ze/ef szembeállítsa a dolgozók ér-

dekeivel, a Párttal. Ennek a jelelt 

mutatja az a számos példa, hogy 

formálisan, de elfogadták a Párt ha. 

tározatait a szakszervezetek, de azt 

nem hajtották ténylegesen végre, 

nem harcoltak annak végrehajtásá-

ért, hanem gyakran siránkozó szo-

ciáldemokratumusba torko]6do>tt a 

kezdeményezés. A forradalmi éber-

ség eltompulása onnan is ered, hogy 

a SzOT megyebizolttágának és a 

szakszervezeti középszerveknek i á-

mos tagja nem végez tényleges mun-

kát a pártszervezetben, igy elsza-

kadt a Párttól. A Párttól való el-

szakadás odavezetett, hogy a buda-

pesti Gyáréptiő texilkombinát épít-

kezésének volt üb-tltára lebecsülte 

a Pártot, a pártszervezet titkárának 

utasításait nem fogadta el, sőt, ha 

a pártszervezet titkárával valamit 

közölni akart, ő akarta berendelni 

az üb- lrodába . Ezt látta a MÉMOSz 

megyei titkársága és a SzOT megye-

bizottsága, mégsem tett sokáig ez el. 

len semmit. 

Pártunk btrála-la új lendületet 

adott a szakszervezeti munkának, 

azonban még mindig nem teljes a 

fordulat Csongrád megyében a szak-

szervezeti funkcionáriusok részérő]. 

Ez megmutatkozott a legutóbbi ter-

melési értekezleteken, aho] az űb-

tltkárok egyrésze opportunizmusból 

nem beszélt ismételten nyíltan a 

normarendezésről és alapbéremelés-

ről, hanem elsiklott felette, mint 

népszerűtlen feladat felett, holott 

már a bevezetett új normákkal dol-

gozó munkások eredményei mutat-

ják, hogy Pártunknak ez a javaslata 

Ismételten helyes volt, mert ugrás-

szerűen viszi előre termelékenysé-

gűnk emelkedését. Ez az opportuniz. 

mus megmutatkozott a szegedi Kés-

árugyár NV-nél, a szegedi Jutában, 

a szegedi Magasépt'ő NV-nél és még 

számos üzemnél. Ezeknek a terme-

lési értekezleteknek pozitívuma az, 

hogy a figyelem fokozottan a terme, 

lés és a szakszervezeti munka leié 

forduli és nz üzemeinkben ez ajka-, 

lommal telfék meg üzemeink dolgo-

zój hatalmas lelkesedéssel felajánlá-

sukat a „koreai hét"-re. Nagyszerű 

eredmények születnek a ,,koreai hét" 

napjaiban. 

A gyufagyár már tegnap elérte a 

113 százalék üzemátlagot, a kiskun 

dorozsmai szövő 107-8 százalék 

Uzemátlaggal dolgozott. Számos 

üzemben magasan túlteljesítik az új 

normákat. A Lemezgyárban Sánta 

Jánosné kétszeres élmunkás, aki az 

új normájára 100 százalékot aján-

lott lel, kisebb újítással munkamód 

szervál'ozással 207 százalékot ért 

el. Vagy Szilágyi Erzsébet és Makra 

László ifjúmunkások, akik 10—10 

százalékot ajánlottak fel. már 130, 

illetve 180 százalékkal teljesttik túl 

Üj n o rmá j u k a t . A koreai szabadság-

harcosok iránt érzett szolidaritás is 

a Párt határozatának végrehajtása 

irdn( érzett felelősségérzet az, ami a 

dolgozók legnagyobb rétegét áthatja. 

De egyes szakszervezeti funkcioná-

riusok megint az önelégültség háló-

jába keveredtek, amikor a koreai 

hét jó eredményeit látták nem fek-

tettek elég súlyt arra, hogy a fel-

ajánlásokból minden munkás kive-

gye a részét. Ezért volt az, hogy a 

koreai hét első napján csupán az 

üzemek dolgozóinak 50 százaléka 

tett felajánlást, egyes üzemekben 

még az 50 százalékon is alul van a 

békehét munkaversenymozgalmába 

bekapcsolódott dolgozók száma. 

Ez azt a következtetést vonja ma. 

ga u t á n , hogy még számos kijaví-

tani való van Csongrád megye szak-

szervezeti munkájában. A h i b áka t 

mélyen fel kell tárni, amire alkal-

mas lesz a vasárnap Szegeden tar-

tandó szakszervezeti vitaértekezlet. 

Ez az értekezlet szabja meg azután 

azokat a feladatokat, amelyeknek 

megoldásává] szakszervezeti mozgal. 

munk teljesíti a Politikai Bizottság 

határozatában foglaltakat és szak-

szervezeteink valóban a kommuniz-

mus elölskoláivá válnak. Szakszer, 

vezeteinknek az a feladata hogy 

minden munkást belevonva a koreai 

hét munkaversenymozgalmába, a 

hosszúlejáratú verseny szerződések 

megkötésébe, harcra vezesse a dol-

gozókat az új normák túlteljesítésé-

ért. Ha a szakszervezetek Igy végzik 

a munkájukat, ha következetes har-

cosai lesznek a szakszervezeteknek 

és kíméletlenül leleplezik az ellen-

séget, akkor teljesitik azt a felada-

tukat, amelyet a SzOT II I . teljes 

ülése igy foglalt össze; 

„Ígérjük, nagy Pártunknak, szere-

tett Rákosi elvtársnak, hogy SZÍVÓS 

munkával kijavítjuk hibáinkat és 

mindent megteszünk, hogy szakszer-

vezeteink a Párt hűséges segítői le-

gyenek a szocialista Magyarország 

minél gyorsabb felépítésében." 

Ábrahám Antal, 

SzOT megyei titkár. 

•ASARNAP, 1950. AUGUSZTUS IS. 
m 

A szegedi építőipari dolgozók munkáját ís nagyban 

megkönnyíti a Szovjetunió által nyújtott segítség 

| Mondanunk | sem kell, hogy öt-

éves tervünk iikeres végrehajtásá-

ban, szocializmusunk építésébein 

az egyik legnagyobb feladat építő-

iparunkra vár. Míg városainkban 

az új gyárak és lakóházak tömege 

vár megépítésre a falvakban, a 

tanyaközpontok, gépállomások, is-

kolák, kulfúrépületek egész soka-

ságára van szükség, ötéves ter-

vünk egyik legfőbb célkitűzése, 

hogy mindezek dolgozó népünk 

emelkedő életszínvonalának meg-

felelően felépüljenek. Ezt a rend-

kívül nagy feladatot építőiparunk 

csak úgy tudja százszázalékig va-

lóra váltani, ha még az eddiginél 

is jobban igyekeznek épttőmunká-

saink elsajátítani a már világhírűvé 

vá'-t szovjet építők példáit, jól be-

vált munkamódszereiket, az olyan 

kiváló kőművesekét, mint például 

Salvjugin elvtárs, akinek már több 

magyar tanítványa van. Köztük 

olyan, mint Pozsonyi Zoltán elv-

tára sztahanovista kőműves, aki 

már többszáz társának adta át ed-

dig munkamódszerét, s ezen ke-

resztül vált lehetővé, hogy ma már 

építőiparunk sok kiváló sztaháno. 

vil lával dicsekedhet. 

I ImB'latt. | hogy félévvel ezelőtt 

a szovjet építőipari dolgozók el-

küldték hozzánk munkamódszerát-

adásra a legjobb sztahánovista 

szaktársaikat, minden támogatást 

megadnak ahhoz is, hogy a gépek-

ben szegényes magyar építőipart 

korszerű gépekkel lássák el. Ma 

már alig van az országban olyan 

nagyobb építkezés, ahol jelentős 

részben nem szovjet, vagy szovjet-

mintájú építőipari gépekkel dolgoz, 

nának. A szegedi és a környéki 

építkezéseknél is már közismer-

tekké váltak a nagyteljesítményű 

szovjet mintájú betonkeverő gépek, 

melyek — amint a szegedi Gyár-

építési NV dolgozói elmondják — 

pontosan a négyszeresét teljesítik 

a hazai gyártmányú betonkeverő 

gépek munkájának. Egyetlen ilyen 

szovjet mintáiií betonkeverő gép 

20 ember munkáját végzi el, jó 

kihasználással naponta 40 köbméter 

betont is képes elkészíteni, s ezzel 

alaposan megkönnyíti építőipari 

dolgozóink munkáját, nem beszélve 

a nagyméretű önköltségcsökkentés, 

ről, anyag és munkaerő megtaka-

rításról. A többi modern szovjet 

építőipari gépekkel együtt úgyszól-

ván forradalmasították építőipa-

runkat. 

111 szened! | Gyárépítést NV lóver-

senytéri építkezéséhez néhány hét-

tel ezelőtt egy nagyteljesítményű 

szovjet „Transzportőr" érkezett. 

Munkábaállítása óta ezt is alaposan 

megkedvelték az építkezés dolgozói. 

Azt a munkát, amit ezelőtt egy, már 

ná'unk is közismert villanyáram-

mal meghajtott felvonóval nyolc 

ember végzett el, most felvonó nél-

kül két ember munkájának igénybe-

vételével végzi el. Amellett, hogy 

alkalmazásával nagyjelentőségű ön-

költségcsökkentés érhető el, kikü-

szöböli a felvonó építésének mun-

kálatait is. Percek alatt megmoz-

dítható s egy hosszú gumiszialag 

segítségével nagy gyorsasággal 

szállítja akár két emelet magas-

ságba is a különbözö építési anya-

got, téglát, beont, homokot és 

egveheket 

I flz Itten [ gépek segítségével az-

tán nem is csoda, ha építőiparunk 

számos dolgozója kimagasló telje-

sítményt tud elérni, különösen ak-

kor, ha igyekeznek a gépek tech-

nikáját elsajátítani. Rendkívül fon-

tos, hogy építőiparunkban minél 

több olyan magas szaktudással ren-

delkező dolgozót képezzünk ki, akik 

százszázalékig ki tudják használni 

ezeket a gépeket, mert ha ilyenek 

nincsenek kellő mennyiségben, ez 

azt jelenti, hogy nem tudjuk jói ki-

használni a Szovjetunió által nyúj-

tót segítséget t nem akarjuk meg-

gyorsítani ötéves tervünk végre-

hajtásának, építőiparunkra eső ré-

szét. Szükséges, hogy ennek minden 

öntudatos építőmunkás tudatában 

legyen. Állandóan emelje szaktu-

dását, hogy eleget tehessen azok-

nak a követelményeknek, melyeket 

ötéves tervünk megkövetel tőle. 

A DÉMA cipőgyár dolgozói az anyag jobb kihasználásával, 

a koreai műszakban elért eredmények állandósításával 
akarják gyorsabban építeni a szocializmust 

Az MDP Körponti Vezetőségének 
a magyar népgazdaság fejlesztésének 
legközelebbi feladatairól szóló ha. 
tározata annakidején nemcsak az 
elavult normákra és a jobboldali 
szociáldemokraták és az üzemeink-
be furakodott ellenség aknamunká-
jára hivta fel figyelmünket, hanem 
élénken rávilágított 

a selejt csökkentésének 

és az anyag jobb kihasználásának 
fontosságára is. Ennek tudatos el-
hanyagolása éppen olyan bfln, mond. 
hatjuk úgy is, hogy merénylet öt-
éves tervünk s épülő szocializmu-
sunk ellen, mint a jobboldali szociál-
demokraták aknamunkája. 

A szegedi DÉMA Cipőgyár dol. 
gozói is belátták, hogy ennek 
ellenére náluk is történlek kisebb-
nagyobb hanyagságok, különösen 
az első negyedévi terv, de még a 
második negyedévi terv teljesítésé-
nek első felében is, 

A terv szerint a feldolgozásra ke. 
rülő bőranyagnak február hónap 
fplyamán még több, mint 26 szá-
zaléka hulladék volt, holott a meg. 
engedett hulladék csak 20 százalék 
lehetett volna, tekintatbe véve a 
készülő exportáruk minőségét. Ez 
a kérdéses hat százalék hulladék 
csak a DÉMA Cipőgyár viszonylatá. 
han súlyos ezrekkel, sőt tízezrek-
kel rövidítette meg népgazdaságun-
kat. Sajnos ez a riasztó kép még 
március hónap folyamán is igen 
gyenge javulást mutatott, csak 74 
száza'ékns volt az anyagkihaszná.! 
lás. Ebből mindenki érezte az üzem-
ben, hogy nem mennek a dolgok 
a rendjén. Valami baj van a munka-
fegyelem körül. Az üzemi pártszer. 
vezet és a vállalatvezetőség karöltve 
az öntudatos dolgozókkal 

akt le harcot indított 

az anyag jobb kihasználásáért-
Igy vált lehetővé, hogy az anyag-
kihasználás az üzemben a Központi 
Vezetőség határozata előtti hónap-
ban már 79.8 százalékra emelked-
hetett. 

Ez a harc azonban nemcsak az 
anyagkihasználás megjavítását ered-
ményezte, hanem elérték a dolgo-
zók azt is, hogy míg az első 
negyedévi tervüket 74.8 százalékra 

tudták teljesíteni, addig a második 
negyedévi tervben már 100.4 szá-
zalékot értek el. A termelékenység-
gel párhuzamosan emelkedett az 
sodik negyedévi terv utolsó hó-
napjában már 80.8 százalékos volt. 
napjában már 80.8 százalék volt. 
Ezzel lehetővé vált az üzem dol-
gozói részére, ha az első negyed-
évi tervben történt lemaradásaikat 
behozzák, megindíthatják üzemükben 
is a már világhírűvé vált 

Korahelnyikova mozgalmat. 

Ennek lehetőségét már jól meg. 
erősítették a július hónapban elért 
eredmények. A szabóosztály dol-
gozói a megengedett 20 százalékos 
hulladékot már 17.8 százalékra 
csökkentették. Az anyagmegtakarf-
tásban különösen szép eredményt 
ért el Krasinszki Sándor szabász, 
aki az anyagkihasználásban most 
már 85.62 százaléknál tart. Csak 
néhány tizeddel marad el mögötte 
Fiát János, aki 85.51 százalékig 
használja ki most már a rábízott 
felsörészanyagol. 

Hogy ez az anyagkihasználás a 
Központi Vezetőség határozata óta 
ilyen nagymértékben megjavult, ez 
nagyrészben köszönhető a párlszcr. 
vezet és a vállalatvezetőség által 
megszervezett 

Jó ellenőrzésnek. 

Lehetővé tették, hogy a szabászati 
osztály dolgozói, akiknek a jó 
munkájuktól függ jórészt az üzem 
anyagmegtakarftésa, naponta külön-
külön tárolják a termelésükből 
származó hulladékot, hogy meg-
állapíthassák. ki végzi munkáját 
felületesen, kinek a munkájából 
származik több hulladék. Igy fel 
tudják htvnj a figyemCt a hulla 
dékot gyártó dolgozók rossz mun 
kájára. Emellett megszervezték a 
jó anyagkihasználást. Ez tette le 
hetővé, hogy ebben az üzemben 
lényegesen megjavult a munka, 
fegvelem, kiküszöbölődtek a ter-
melésből azok a szűk keresztmet 
szetek, amelyek a hanyagság, a fe-
gyelmezettlenség következtében ál. 
lottak be. 

Mindenki belátta itt, hogv az öt 
éves terv sikeres teljesítését, a 
szociálizmus építését hátráltatják 

akkor, ha felületesen végzik a mun-
kát. Ezt igazolja az js, hogy azt a 
tervet, melyet az első negyedévben 
még alig több, mint kétharmadrész-
ben tudtak teljesíteni, most már 
2300 pár cipővel felemelhették azért, 
hogy a régi lemaradást pótolni tud. 
ják. S amint a multhavi kiértékelé-
sek mutatják, még ezt az operatív 
tervet is jelentős mértékben túl-
teljesítették. 'A'z eredeti terv alap-
ján most már 19.87 százalékkal ter-
melnek többet, mint a második 
negyedévi terv végén. Az üzem dol-
gozói azonban még most sem elég-
szenek meg ezzel az eredménnyel, 
s ezt bizonyították azzal is, hogy 

a koreai műsxak 

eddig eltelt napjain tömegesén tel-
jesítették túl új normáikat. Nem 
ritkák a 150—J60 százalékos ered-
mények, sőt van olyan dolgozó, 
aki két alkalommal már a 200 
százalékot is elérte. Az ilyen ered-
mények állandósításéval akarják 
elérni, hogy a következő hónap 
folyamán már újabb kétezer pár 
cipővel készíthessenek többet. 

Uton van Budapest felé 
Kina nagykövete 

Huang-Csen, K ina magyaror-

szági nagykövete Budapestre 

utaztában csütörtökön délután 

Moszkvába érkezett. 

r m h s z o v l e t k ö z l e m é n y e 

Hétfőtő l , augusztus 14-től 

kezdve megvá]toz :k a MASzOV-

L E T menetrendje. 

A budapesti—szegedi j ára t 8 

órakor és 16.30-kor hagy ja el a 

fővárost, visszafelé 14.40-kor és 

reggel 6 órakor indul Szegedről. 

A budapest—békéscsabai j á r a t 

7.40-kor indul Budapestről, visz-

szafejé Békéscsabáról 8.40-kor. 
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A népi demokrácia talaján új életre ébred 
A KOREAI IRODALOM 

A koreai próza klasszikus művei 
két és fél évszázaddal ezelőtt kelet-
keztek. Szerzőiket a mai napig sem 
ismerjük, könyveiket névtelenül ad-
ták ki. 

A koreai arisztokraták alacso-
nyabbrendű embernek tekintették a 
népi származású művészeket és író-
kat. Kontároknak nevezték őket és 
megtiltották nekik műveik kiadását 
és terjesztését. Ezért jelentették 
meg a koreai írók névtelenül mű-
veiket. De 

a koreai nép e nehéz körülmé-
nyek között is olyan Irodalmi 
műveket alkotott, amelyek a 
nép életét és vágyait tükrözték 
és szembeszálltak a nemesek 

önkényuralmával. 
'A'z uralkodó osztály viszont — 

hogy saját ideológiáját a nép közt 
terjessze —, megteremtette a kinai 
stílusban frt úgynevezett „régi re-
gényt' . Bár ez a műfaj a kinai he-
lyett koreai nyelvet használ, nem_ 
csak tartalmában, hanem külsősé-
geiben is a kinai regényt utánozta. 
Minden kinai volt benne: a szerep-
lők, az ország, a szokások. 

Koreában mindössze 
fél évszázaddal ezelőtt, Ll In-
szlg müveinek megjelenésével 
bontakoznak ki az ű j irodalom 

első csirái. 
Ll Inszig új, valóban koreai tar-
talmú regényeket alkotott s ezzel 
megvetette a modern koreai iroda-
lom alapjait. Bár ezek is sok vo-
natkozásban hasonlítottak a régi re-
gényre, ma is irodalomtörténeti je-
lentőségük van. 

Később az egyetemi hallgatók kö-
zött új irodalmi irány indult fejlő-
désnek. A diákok megismerkedtek a 
világirodalom alkotásaival és a bur_ 
zsoá-liberális eszmék hatása alá ke-
rülve, naturalista irányba tolódtak 
el. Ez a szűk liberális irányzat sem 
fejlődhetett azonban nemzeti irány-
ban; — az akkori Korea politikai 
és gazdasági helyzete következté-
ben nem tudta szétfeszíteni a „tisz-
ta művészet" kereteit. 

Az ország függetlenségéért In-
dult úgynevezett „márciusi moz-
galom", amely 1919-ben, az 
1917. évi Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom hatása alatt 
alakult kl, új korszakot nyitott 
a koreai irodalom fejlődésében. 

Míg addig a koreai irodalmi moz-
galom a földesurak és kapitalisták 
Japánban tanuló fiainak kezében 
volt, most helyüket a haladó értel-
miség, a parasztok és munkások 
köréből származó írók foglalták el. 

A Kommunista Párt 1925-ben ala-
kult meg Koreában. Ebben az év-
ben alakult meg Szöulban a „Ko-
reai Proletárművészek Szövetsége" 
is. A szövetségben tömörült haladó 
írók erélyes mozgalmat indítottak a 
proletárművészet és irodalom érde-
kében. Amikor a japán imperialis-
ták látták, hogy a mozgalom egyre 
szélesebb hullámokat vet, azzal az 
ürüggyel, hogy kommunista jellegű, 
1934-ben az egész szervezetet fel-
oszlatták, résztvevői közül pedig so-
kat börtönbe vetettek. 

A japán Imperialisták a ko-
reaiakat meg akarták fosztani 
anyanyelvüktől, sőt koreai ne-
vüktől is. A koreai irodalom 
azonban, bár hallgatott, mégis 
megőrizte életerejét és a japán 
gyarmatosítás idején is elért hl . 

zonyos sikereket. 
Han-Szelj-Ja, Li-Thia-Ijun és több 
más író új műveket írt. A koreai 
olvasóközönség megismerkedett Lin_ 
Hva, Li-Csan, Pak-Szi-Jen költők-
kel és a fiatal, tehetséges Te.Hi-
Csennel, a „Pektuszan" költemény 
szerzőjével. 

A koreai népi irodalom csak a 
koreai nép felszabadulása után in-
dult igazi fejlődésnek. 

As ú j körülmények széles táv. 
latokat nyitottak meg a koreai 
Irodalom előtt, amely a japán 
uralom sötét korszakában esak 
földalatti forrásként csörgede-

zett. 

Az élenjáró írók, akik Korea déli 
részében harcoltak hazájuk függet. 
lenségéért és demokratizálásáért, 
részben a köztársaság északi részé 
be menekültek. De voltak délen 
olyan írók, akik hősiesen küzdöttek 
az illegalitásban és a partizáncsa-
patokban. 

Ma, amikor Koreában magasan 
lobog a népi demokratikus győze-
lem lobogója, előrelátható a koreai 
új nemzeti irodalom további felvi-
rágzása. A mag termékeny talajra 
hullott: a népi demokratikus építés 
talajára. 

Lázad a parasztság Jugoszláviában a Tito-klikk 

fosztogató fasiszta politikája ellen 

A jugoszláv sajtó és a nyugati 
kapitalista lapok kénytelenek 
nyillan megírni, hogy Jugoszláviá-
ban a helyzet rendkívül rossz, 
p parasztok fellázadtak a fasiszta 
Tito-klikk fosztogató politikája 
ellen. 

Titóék rendőrséget küldenek a 

falvakba, hogy „megvásárolják a 

parasztok gabonáját". Kisebb 

községek egész lakossága az er-

dőbe vonult és fegyveres harcba 

kezd a kormányzat ellen, amely 

minden gabonától megfosztja. 

A Newyork Herald Tribüné je-

lentette. hogy a boszniai Karlo-
vac közelében 12 parasztot halál-
ra ítéltek, mert ellenálltak a helyi 
rendőrség terrorjának. Több lap 
hasonló tüntetéseket jelent más 
szomszédos területekről. Többhe-
Iyütt véres összeütközések for-
dultak elő és mind a parasztok, 
mind a rendőrök közül többen éle-
tüket vesztették. Ezen a vidéken 
a „gabonavásárlás'' során 400 
parasztot tartóztattak le A Zág-
ráb közelében fekvő Glina köz-
ségben 200 parasztot tartóztattak 
le A szegénvnarasztok ellenállá-
sának egvik legerőteljesebb for-

mája a fosztogatás ellen, hogy 
megtagadják a föld megmfívelé 
sét. A belgrádi „Borba" beismer 
te. hogy a megművelhető, körül 
belül ötmillió hektárnyi földből 
kétmillió hétszázezer műveletlenül 
maradt. 

A parasztok elkeseredettségét és 
ellenállását fokozza az a tudat 
hogy munkájuk eredményeit ka 
pitalista országokba szállítják ki 
fegyverek és a Titóék bürokrácia 
.iának szánt fényűzési cikkek el 
lenében. A jugoszláv parasztsár 
forrongása baljóslatú előjele s 
Tito-klikk sorsának. 

A K I N A I I R Á S R E F O R M 

A koreai események 
és a nemzetközi munkásosztály 

A moszkvai Novoje Vremja 
egyik legutóbbi száma közli, 
hogy többen azzal a kéréssel 
fordultak a laphoz: foglalkoz-
zék a kínai irásreform kérdé-
sével. A kínai nép győzelme 
— írják — jelentősen fokozta 
az érdeklődést a kínai kultúra 
iiánt és a törekvést a kínai 
nyelv megtanulására. Sokan 
szeretnének kínaiul tanulni, a 
kínai írás nehézséöei eUenére 
is, de haboznak hozzáfogni, 

mert azt várják — és falán 
nem is alaptalanul —, hogy 
a legközelebbi jövőben meg-
történik a ki»ai irásreform. ami 
jelentősen egyszerűbbé teszi 
a kínai nyelv megtanulását. 

A Novoje Vremjában L-
Eidl'n, a filológiai tudomá-
nyok tudós-jelöltje válaszol a 
levélre. 

— A lakosság írástudatlan-
ságának megszüntetése — 
írja — az egyik legfontosabb 
feladat, amely most a Kínai 
Népköztársaság előtt áll. Kí-
nában az uralkodó osztályok 
századokon át mindent elkö-
vettek, hogy elzárják a népet 
a kultúrától. „Az abszolutiz-
mus híveinek előnyös, hogy 
ö nép sötétségben éljen, a mi 

érdekünk azonban, hogy a nép 
felvilágosodott legyen" —írta 
Mao-Ce-Tung elvtárs „1945 
feladatai" című cikkében. 

— KétséQtelen, hogy az 
írástudatlanság megszünteté-
sét megnehezíti a kínai írás. 
A Kínai Népköztársaság köz-
pontinépi kormánya tesz is in-
tézkedéseket a kínai írás egy-
szerűsítésére. 1949 októberé 
ben megalakították az írás-
reform végrehajtásával meg-
bízott Országos Kínai Társa-
ságot. Ennek tagja több mint 
száz tudós, író és a kultúra 
más munkása. A Társaság 
célja, hoGy csökkentse as 
írásjelek számát, egyszerűsít-
se leírásukat és végül abc-n 
alapuló írást hozzon létre. 

— Érthető azonban, hogy a 
mostani kínai írás minden bo-
nyolultsága mellett sem aka-
dályozhatja azt az óriási 
kulturális felvilágosító mun-
kát, amely a népfelszabadító 
mozgalom győzelmével vetle 
kezdetét. Kína elemi iskolái-
ban most több mint 16 millió 
ember tanul. A felnőtt lakos-
ság számára a városokban És 
falvakban iskolákat és tan-
folyamokat szerveztek, ame-

fl kinai néphadsereg felszabadítólta a Gyöngy 
folyó torkolatában fekvő valamennyi szigetet 

A kínai felszabadító néphadsereg 
főhadiszállása jelenti, hogy a 
Gyöngy folyó torkolatában fekvő 
valamennyi szigetet felszabadítot-
ták. A hedsereg egyik egysége par-
t i őrhajóktól támogatva augusztus 
3-án a Tamkón és Kaifung sziget-
csoportokat felszabadította-

A különböző szigetek felszabadí-
tásáért folyó kéthónapos harc ez-
zel befejeződött. A harc során sok-
Száz Kumintang-katona elesett, 

köztük Csi-Csi-Hung. a Kuomintang 
3. hajóraj parancsnoka. Nagyszámú 
foglyot ejtettek. Nyolc Kuomintang 
szállítóhajó és ágyúnaszád elsüly-
lyedt, mintegy 12 más hajó meg-
rongálódott. Ezenkívül a néphad-
sereg 10 ágyút, sok puskát és 
egyéb hadianyagot zsákmányolt. 

A Gyöngy folyó torkolatában kö-
rülbelül 75 kisebb-nagyobb szige-
tecske fekszik Hongkong és Macao 
között. 

lyék a termelő munka megsza-
kítása nélkül teszi lehetővé a 
tanulást. Az elmúlt télen és 
tavasszal a parasztok számára 
szervezett iskolákban több mini 
tízmillió paraszt tanult. A 
kínai sajtó adatai szerint 
1949-ben az országban 2110 
munkás esti iskola működött 
és ezekben 751.109 ember tar 
nult. 

— Az írástudatlanság vég-
leges megszüntetéséhez termé-
szetesen hosszú időre van 
szükség. Kétségtelen azonban, 
hogy ha az irásreform nem is 
valósul meg már a legköze-
lebbi időben, az írástudatlan-
ság meGszüntetése Kínában 
fokozott ütemben fog folyni. A 
kormánynak ugyanis legfőbb 
gondjai közé tartozik a nép 
kulturális színvonalának min-
denirányú emelése, harc az 
évszázados elmaradottság, az 
imperialista és feudális el-
nyomás e sötét hagyatéka 
ellen. 

Eidtin válasza végén meg-
állapítja. hogy a szovjet em-
berek körében valóban meg-
van a törekvés a kínai nyelv 
tanulmányozására, mert ez 
lehetővé teszi, hogy közvetle-
nül megismerkedjenek a kínai 
kultúrával, sajtóval és iroda-
lommal. Felhívja azonban a 
figyelmet arra, hogy kínai 
írással készült az ország éle-
tére és történelmére vonatko-
zó könyvek, folyóiratok, újsá-
gok, kéziratok és egyéb doku-
mentumok túlnyomó többsé-
ge. Feltétlenül könnyebb vol-
na megtanulni a kínai nyelvet 
az irásreform után. Ez azon-
ban nem ok arra, hogy aki 
meg akarja ismerni az új 
Kínát, félretegye tanulmá-
nyait. 

I 

Az amerikai agresszorok 
fegyvere visszafelé sült cl: 
nem tudtak közös frontot 
létrehozni a ko>c.ii nép el 
len. Ezzel szemben xz egész 
világon közös 'rontat alkot 
a demokratikus közvéle-
mény a koreai intervenció 
ellen és tömegmozgalom in-
dult meg a koreai nép er-
kölcsi és anyagi segítségére. 
A koreai események példá-
ján milliók értették meg, 
milyen igazuk volt azok-
nak. akik állandóan figyel-
meztették az emberiséget a 
háborús gyújtogatok gyalá-
zatos terveire. 

Az amerikai intervenció 
efleni tiltakozás mozgalma 
az. effész földkerekséget ma-
gával ragadta és minden 
országban — legyen az kis-
vagy nagyhatalom, szabad 
vagy függő ország — egy-
mást követik a tömegffyűl 
sek és a tüntetések Korea 
védelmében. 

A szovjet emberek egy 
emberként kiáltják: „El n 
kezekkel Koreától!", a fran-
cia gyárak és üzemek mun-
kásai tiltakozó sztrájkokat 
rendeznek, Bombayben hét-
ezer ember tüntetett az ame-
rikai agresszió ellen és Hai-
fában együtt tüntetnek az 
intervetició ellen a zsidók 
és az arabők. Nürnbergben 
ötezer hadirokkant, árva és 
hadiözvegy rendezett néma 
tüntetést, de fejük felett a 
transzparensek annál han-
gosakban hirdették: „El a 
kezekkel Koreától!" És még 
egy tüntetés, amiről meg 
kell emlékezni, amely éppen 
Szöulban. Korea frissen fel-
szabadított fővárosában zaj-
lott le. Az amerikai hadi-
foglyok tüntettek az imperia-
listák ellen, aldk Gyilkos 
háború céljaira hajtották az 
amerikai ifjúságot Ázsiába. 

A Szakszervezeti Világ-
szövetség felhívással fordult 
az egész világ dolgozóihoz, 
hogy rendezzék meg a ko-
reai nép iránti szolidaritás 
hetét. 

Ennek a tömeges, világ-
méretekre kiterjedő kiállás-
nak óriási elvi és gyakor-
lati jelentősége van. A Szak-
szervezeti VijáG szövetség 
„aktiv szolidaritásra" hívta 

fel a dolgozókat, ez pedig 
annyit jelent, hogy gyor-
san és energikusan segítse-
nek. nemcsak szavakkal, ha-
nem tettekkel is. 

Ennek a szolidaritásnak 
példáját mutatták meg az 
ausztráliai tengerészek, 
akik kijelentenék, hogy nem 
szállítanak fegyvert a ko-
reai nép gyilkolására. 

A haladó, demokratikus 
nemzetközi szervezetek, mint 
a Béke Híveinek Világkon-
gresszusa, a Szakszervezeti 
Világszövetség, a Nemzetkö-
zi Demokratikus Nőszövet-
ség és a Demokratikus Ifjú-
sági Világszövetség erejü-
ket arra irányítják, hogy 
minden egyes ember tuda-
tába bevéssék: tőlük, ma-
guktól függ a béke ügye. 

Minden becsületes emb°+ 
felelős most a békéért. Ezért 
van olyan óriási jelentősé-
Ge a stockholmi békefelhí-
vás aláírásának. Az „El a 
kezekkel Koreától!" mozgat 
lom pedig szerves része a 
békeívek aláírási mozgal-
mának. Magában az Egye-
sült Államokban is. az egy-
millió aláírás nagy része 
azután gyűli össze, hogy az 
amerikai imperialisták 

megtámadták Koreát. 
Érzik ezt az amerikai im-

perialisták is és napról-
napra veszélyesebbnek tart-
ják magukra nézve a felhí-
vást. Ezért törekszenek ar-
ra, hogy a békeharcot le-
tartóztatásokkal, üldözések-
kel fojtsák el. Hiába min-
den! A tapasztalatok azt 
bizonyítják, hoGy nincs az 
a rendőrterror, amivel ,.ba 
lehet tHt a n i" a békemozgal-
mat. 

A nemzetközi munkásosz-
tályra most hatalmas fel-
adatok várnak. A szervezeti 
munkások jelentik azt az 
erőt, arnelyre a békemozga-
lom mindenekelőtt támasz-
kodhat és kelj is, hogy tá-
maszkodjék. Ennek az erő-
nek ke]l megfékeznie a wash-
ingtoni kannibálokat. A ko J  

reai nép iránti aktív szoli-
daritás hetével a munkás-
osztály újra hatalmas mér-
tékben járul hozzá az em-
beriség létérdekeit kifejező 
békeharchoz. 

A kulákok—a Tito-klikk támogatói a falun 
A Tito-klikk uralomrajutásá-

nak első percétől kezdve arra tö. 
rekedett, hogy kedvezzen a kulá-
koknak. Később, mikor levetették 
az álarcot és nyíltan is szakítot-
tak a demokrácia és a szocializ-
mus táborával, a kupakokat a fa. 
lu korlátlan uraivá tették. 

A titóisták, — hogy leplezzék 
ku'ákbarát magatartásukat — 
erőszakosan szövetkezeteket léte-
sítettek. Ezeknek az irányítását 
kezdettől fogva a kulákok kezé-
be adták, sőt arra kényszeritet-
ték a dolgozó parasztokat, hogy 
ezeken a kulák-szövetkezeti ura. 
dalmakon szolgák legyenek. Ké-
sőbb a régi szövetkezetről szóIS 
törvényt eltörölték, az uj tör-
vény pedig a kirlákoknak olyan 
magas járadékot biztosított a 
behozott föld ntán, amely jóva'l 
túlhaladta a föld értékét és 
olyan magas „kártérítést" bizto-
sítottak a behozott mezőgazda, 
sági eszközökért, amiről azelőtt 
nem is álmodhattak. Ennek 
tulajdonitható, hogy csak a Vaj-
daságban 1949 február 1-től áp-
rilis 15-ig a szövetkezetekbe 7 
ezer 122 külák lépett be, vagyis 
két és fél hónap alatt a Vajda, 
ság kulákjainak 50 százaléka. 
Hasonló volt a helyzet máshol is. 

A dolgozó parasztok átláttak 

ezen a politikán és ezekbe a vaj-

dasági szövetkezetekbe nem vol-

tak hajlandók belépni. \ rend-

őrség gondoskodott a dolgozó 

parasztok ösSzefogdosásáról és a 

kulákok igájába kényszeritette 

őket. 

Ezek a kulákok rengeteg 
kedvezményt Ls kapnak. A ti-
tóista „Uj mezőgazdaság" cimü 
lap néhány kulák esetét hozza fej 
a vukovári járásból, akiknek — 
a lap szerint — „ha a régi kate-
góriába tartoznának, amelyekhez 
régebben is tartoztak, 150 va-
gon kukoricát kellett volna be-
adr.iok az államnak, mit most, 
mint „szövetkezeti tagok'' 51 
százalékkal kevesebbet adnak be 
é» a fennmaradó 80 vagonog kü-
lönbséget járadék és „kártalaní-
tás" cimén kapták meg. 

Mig a kulákok ilyen óriási 

mennyiségű terményt nyernek a 

szövetkezetekből, addig a dolgo. 

zó parasztokra, — akik e szövet-

kezetekben szolgálnak — elvisel-

hetetlen terhek hárulnak. A dol-

gozó parasztok egész évi munká-

jukért annyi terméket sem kap. 

nak, mint amennyi az ellátásuk-

hoz kell. Munkájuk termékeit a 

kulákok veszik el és a kulákok 

segítségével a titóista állami 

szervek, hogy azok kiszolgálhas-

sák imperialista gazdáik egyro 

növekvő követeléseit. 

A titóisták ugyanígy kedvez-

nek a szövetkezeteken kívüli ku-

lákoknak is. Az UDB gondoskodik 

arról, hogy a dolgozó parasztok 

résztvegyenek a kulák.földek 

megmunkálásában. A titóista 

rendszer a falun a kulákokra tá-

maszkodik, hogy még jobban el-

nyomja a dolgozó parasztokat. 
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Ml JORltm ES H TÖRTÉNIK? 

IDÖJÁRASJELENTÉS; Gyenge, 

időnkint élénkebb szél, felhőátvonu-

lások, egy-két helyen kisebb eső A 

meleg idő tovább tart 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS; A Tisza 

Szolnokig apad, lejjebb árad. Tokaj-

nál alacsony, máshol igen alacsony 

vizallású Vizének hőmérséklete Sze. 

fiednél 218 fok Vízállások: Szolnok 

—10 cm (12 százalék), Csongrád 

—196 (13), Szeged -189 (5). 

N A P I R E N D 

M O Z I 

Belvárosi (fél 5, fél 7, fél 9) Jég-

mezők lovagja. 

Korzó (4, 6, 8) Orel gözős pusz-

tulása. 

Fáklya (délelőtt 10) Kl lesz a pá . 

rom. 

* 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a 

Fáklya Móriban filmankét lesz. Be-

mutatásra kerül a ,,Kj lesz a párom' 

cimü énekes, táncos, zenés szovjet 

film. 
• 

Vasárnap délelőtt 10 órakor az 

ujs:egcdi szabadtéri színpadon Málé 

György elvtárs, a Szabad Nép mun-

katársa tart előadást a koreai nép 

bös harcáról. 

• 

Az Egyelem) könyvtár olvasóter-

mei augusztus hó folyamán általá-

nos takarítás, rendezés él tatarozás 

miatt zárva Könyvkölcsönzés ked 

den és pénteken 8»tól 1 óráig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva dél-

előtt 9-töl délután 2-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

zál-tér 9 Telefon- 35—63. 

Franki József: Szent György-tér 

6 Telefonj 35—10. 

Surányi József: Kossuth Lajos.su. 

gárút 31. Telefon; 34—36, 
• 

A P O S T A augusztus h ó 20-án 

v i r ágoka t ábrázo ló emlókbé'yeg 

serozatot bocsát ki . A sorozat 

á ra bor í tékra fe l ragasztva 4.50 

for int . 

lUBWfi 

El IDA 

* Pari hirek 
Felhívjuk a tilkár elvtársak fi-

gyelmét, hogv a jövőheti szervezeti 
megnyilvánulásokkal kapcsolatban 
kisérjék figyelemmel a Szabad Né-' 
pel. amelyben erre vonaikozóiag út 
mutatásokat kapnak. 

Kis ós nagy pártirlvények érkez-

tek. Kaphatók a Pártbizottságon-

Szakszervezeti hirek 

SzOT természet tudományos 

e lóadások : Szegedi Konzervgyár 

N V augusz tus 14-én dé l u t án ne-

gyed 3 ó rakor ( P a p : A termelő-

eszközök fe j lődése) . Szegedi Ke-

nyérgyár K V augusz tus 14-én 

dé lu tán 3 órakor (Hazs l i nszky : 

Az egysej tűtő l az ember ig) . Sze-

ged. Kender fonógyár N V augusz-

tus 15-én dé l u t án negyed 3 óra-

kor (Ga l l é : A Fö ld k ia l aku l ása 

és fe j lődése) . Texti l és Ruháza t i 

Do lgozók Szakszervezete augusz-

tus 15-én dé lu tán 5 órakor (Sü l i 

Deziső: A z anvag szerkezete és 

az energia) , D I S z Diákszervezet 

augusztus 18 á n dé l u t án fél 7 

órakor ( J ó s a : A z ember szárma 

zása ) . 

A S Z E G E D I V i l l amosvasút K V 

igazgatósága értesít i az utazókö-

zönséget, hogy szeptember h ó 1-

töl kezdődően — a közlekedés- és 

postaügyi m in i sz té r i um rendelete 

a l ap j án — a kocsikon ti los a do-

hányzás , — A menetdí jvá l tozás-

sai megszűn t tömbjegyek érvé-

nyessége augusz tus hó 31-ével 

megszűn ik . 1950 szeptember hó 

1-től kezdődően a tömbjegyeket 

a ka lauzok m á r nem fogad j ák el. 

Kér i a tömbjegytu la jdonosokat , 

bogy jegyeiket e h ó végé ig hasz-

ná l j á k el, mer t szeptember hó 

l-e u t á n azok érvényüket vesztik 

és a megma r ad t jegyeket a vál-

lalat nem veszi vissza. 

k ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Megköszönöm m indazon rokonok-

nak , ismerősöknek, város i alkal-

mazó i t kar t á rsaknak és piaci 

k iskereskedőknek részvétét, akik 

szeretett fé r jem, R m e t y k ó J á n o s 

ha l á l a a l ka lmáva l az e lhunyt fe-

lé szeretetüket és f á j d a lmamban 

együt térzésüket ny i lván í to t ták , 

özv. K m e t v k ó Jánosné . 
NEM AZONOS. Az augusztus 10-i 

számunkban megnevezett Tóth Jó-
zsef Petőfi-telepi cukorhalmozó nem 
nzonos Tólh József nyomdász, Pe-
tőfi-telep 43. utca 1118 szám alatti 
lakossal 

Po lgármester i h i r ek : 

Fe lh ívom a város i nyugdí jaso-

kat, h ogy a jegyzett tervkölcsön-

kötvényeket augusz tus 15—18-a 

közöt t feltét lenül vegyék á t a 

városháza fö ldsz in t 11-es szobá-

ban. 

Fe lh ívom az ú j m i n t á j ú munka-

könyv k iá l l í t ására fel nem jogo-

sított , de ö tné l több munkavá l la-

lót fog la lkoztató ipar i vállalato-

kat , hogy a munkavá l a l ó k létszá-

mának megfele lő kérdőívigénylé-

sükkel Szeged város IV . Szakigaz-

ga tás i ügyosz t á lyához (Bé rház 

I I . emelet, 16. a j t ó ) fo rdu l j anak . 

Fe lh ívom t ovábbá az ö t vagy 

ennél kevesebb munkavá l l a l ó t 

fogla lkoztató ipar i vá l la latok fizi-

kai és érte lmiségi munlkaikönben 

fog la lkoz ta to t t munkavá l l a l ó i t , 

hogy munkakönyvüknek kicseré-

lése, i l letve ú j munkakönyv ki-

ál l í tása végett augusz tus 31-ig 

a feut i ha t óságná l je lenjenek 

meg . 

A köz fo rga lmú mérték- és mé-

rőeszközök hitelesítését a Mér-

tékhitelesítő H iva ta l augusz tus 

h ó 14, 15, 16, 17, 18 és 19-én 

a Tábor-utca 2. s z ám alatti hi-

vatal i helyiségében tar t ja . A fen 

t i napokon kötelesek mé r t é k t á r 

gya ika t hitelesíttetni mindazon 

mér ték t á rgv tu la jdonosok, ak ik 

Szeged város I I I . kerületben lak-

nak, v a ? v ott telephellyel rendel-

keznek és nevük U — Z betűvel 

kezdődik . 

n Siketnémák Szövetsége 
szegedi helyi csoportja augusztus 

13-án délután fél 7 órakor tartja 

alakuló közgyűlését. Minden ér . 

deklődöt szívesen látunk. A köz-

gyűlés helye az MNDSz központi 

kultúrháza. 

N B I I I . Szeged—Kiskunha las i 

csoport sorsolása: 

Augusztus 20: Szegedi ÉDOSz— 

Makói VSK, Bajai SzAK-Kalocsat 

SzSE, Kiskunfélegyházi Sz'l'K— 

Szegedi Postás, Dorozsmai KMTE 

Jánoshalmi SzSE. Szőregi Rákóczi 

DISz—Csongrádi SzTK. Bácsalmá-

si SzSO—Hódmezővásárhelyi SzM-

TE, Kisteleki S«TE—Kiskőrösi Pe-

tőfi Szegedi Dózsa—Szentesi SzTE 

Augusztus 27: SzSzTE-KSzTE, 

Kisk Petőfi—BSzSE, HSzMTE— 

Rákóczi, CsSzTK—DKMTÉ, JSzSE 

—KSzTK, Sz Postás—BSzAK, Ka-

locsa—sZ ÉDOSz. MVSK-Sz . Dó-

zsa. 

Szeptember 3: Sz. ÉDOSz—Sz. 

Postás, BSzAK—JSzSE, KSzTK— 

CsSzTK. DKMTE-HSzMTE , Rá-

kócz i-K. Petőfi, BSzSE—SzSz lE , 

KSzTE—Sz. Dózsa. MVSK-Kalo-

csa. 

Szeptember 10: KSzTE—MVSI£, 

Sz. Dózsa—BSzSE, Sz-SzTE-Rá-

kóczi, Kisk. Petőfi—DKMTE. HSz-

MTE—KSzTK, CsSzTK—BSzAK, 

JSzSE—Sz. ÉDOSz. Sz. Pos t á s-

Kalocsa. 

Szeptember 17: Sz. ÉDOSz— 

CsSzTK, BSzAK—HSzMTE, KSz-

TK—K. Petőfi, DKMTE—SzSzTE, 

Rákóczi—Sz. Dózsa, BSzSE—KSz-

TE, Kalocsa—JSzSE, M V S K - Sz. 

Postás. 

Szeptember 24: BSzSE-MVSK, 

KSzTE—Rákóczi, Sz- Dózsa—DK-

A vasárnap sportja 

Ujszegedi SzSzMTE-pá lya : dél-

előtt fél 10 órakor SzSzMTE i f i— 

S z A T E if i ba r á t s ágos ; negyed 1 

ó rakor SzSzMTE I I I — K A S É ba-

rá t ságos ; 2 órakor SzSzMTE I I 

— S z A T E bará tságos , 4 órakor 

S z S z M T E — M É M O S z . bará tságos 

l abdarugó mérkőzések. 

Ujszegedi Textiles-pálya: fád 

5 órakor Sz. Texti les—Sz. Loko-

motív N y á r i K u p a totómérkőzés. 

D I S z város i ba jnokság 

A rendőrség tornacsárnokában 

reggel 8 ó r á t ó l D I S z leány és 

f i ú asztal i tenisz csapatok küzde-

nek a város i bajnokságért-

Labda r ugó mérkőzések 

MINSz-páJya : dé le lőt t 9 óra-

kor Felsővárosi D ISz—Schőn-

herc D I S z ; 11 ó rakor r Petőf i I I . 

DISz—Tiszaanent i Fű rész N V 

DISz . 

Vo l t Pá l f i-pá lya: reggel 8 óra-

kor Pénzügy i DISz—Szegedi Ken-

der D ISz . Ujszegedi Textiles-

pá lya : regg A 8 ó rakor R u h á z a t i 

N V D I S z—Kés á r ugy áx D I S z ; 

10 órakor Fa l emezgyá r DISz—> 

M Á V D ISz , Város i DlSz-bajnók-

ság l abdarugó mérkőzései . 

Rókus i tornacsarnok u d v a r a ! 

délelőtt 9 ó rakor Sz. P o s t á s -

M a k ó fér f i röp labda mérkőzés . 

Szegedi úszók Szolnokon 

A z SzSzMTE teljea úszógárdá-

j a m a Szolnokon kerület i úszó-

ba j nokságokon vesz részt . A 

víz i labdázók a Szolnoki M T E I I . 

csapatáva l j á t sszak ugyanekko r 

N B Il-es v isszavágó mérkőzésü-

ket. 

Pos t ás sporto lók vidékem 

A Postás kerékpárosok Buda-

pesten országú t i és pályaverse-

nyen vesznek részt. 

A Pos tás férf i és n ő i kosara-

sok egy-egy csapattal Bélkésea és 

Sarkadon szerepelnek. 

A Pos tás sú lyemelők Budapes-

tem másod- és h a rmadosz t á l y ú 

versenyen indu lnak . 

A P R O H I R D E T E S 
MODERN ebédlő alkalmi áron és I RÖKUSON bekerített házhely el-
Voigtlander fényképezőgép eladó. | a d ó > g r d . K o r m á n y o s _ u t c a £ _ 

Pálfi-telep 1 sz. Vágóhid mellett 
2927 

KIS családi házat keresek megvé-
telre „Készpénz" jeligére. 2925 
ÍRÓGÉP majdnem új eladó. Süvegli 
cukrász Kelemen-utca 7 szám. 

2924 

JÓ állapotban lévő zománcozott 
kokszos „Páris" kályha eladó. Szűcs 
utca 19/a. sz. 2923 
ELADÓ fényezett kombináltszek. 
rény, 2 +l-es rádió, női haskötő. 

2922 Mátyás-tér 23 szám. 
MTE. SzSzTE—KSzTK, K. Petőn— ( e g y rádió eladó olcsón és egy gyér. 
BSzAK, HSzMTE—Sz. ÉDOSz, mcksportkocsi Rókusi.fcketeföidck 

CsSzTK—Kalocsa, JSzSE—Sz. Pos-

tás. 

Október i : S*. ÉDOSz—K. Pető-

fi, BSzAK—SzSzTE. KSzTK-Sz-

Dózsa, DKMTE—KSZTE. Rákóczi 

—BSzSE. Sz. Postás—CsSzTK, Ka-

locsa—HSzMTE, MVSK-JSzSE . 

Október 8: Rákóczi—MVSK, BSz-

SE—DKMTE. KSzTE—KSzTK, Sz. 

Dózsa—BSzAK. K- Petőfi—Kalocsa, 

SzSzTE-Sz. ÉDOSz. HSzMTE— 

Sz. Postás, CsSzTK—JSzSE. 

Október 15: Sz. ÉDOSz-Sz . ,Dó-

zsa, BSzAK—KSZTE, KSzTK-BSz-

SE, DKMTE—Rákóczi , JSzSE— 

HSzMTE, Sz. Postás—K- Petőfi, 

Kalocsa—SzSzTE. MVSK—CsSzTK. 

Október 22: DKMTE—MVSK, 

Rákóczi—KSzTK, BSzSE—BSzAK, 

KSzTE—Sz. ÉDOSz, Sz. D ó z s a -

Kalocsa. SzEzTE—Sz Postás, K. 

Pe tő f i-JSzSE, HSzMTE—CsSzTK. 

Október 29: Sz. EDOS '—BSzSE , 

BSzAK—Rákóczi KSzTK—DKMTE, 

CsSzTK—K. Petőfi, JSzSE-SzSz-

TE, Sz Postás—Sz. Dózsa. Kalo-

csa— KSZTK, MVSK—HSzMTE. 

November 5: KSzTK—MVSK, Rá-

kóczi—Sz ÉDOSz, BSzSE—Kalo-

csa, DKMTE—BSzAK. KSzTE—Sz-

Postás, Sz. Dózsa—JSzSE, SzSzTE 

—CsSzTK, K. Petőfi—HSzMTE. 

November 12: Sz. ÉDOSz—DKM-

TE, BSzAK—KSzTK. HSzMTE— 

SzSzTE, CsSzTK—Sz. Dózsa. Ka-

locsa—Rákóczi. JSzSE—KSzTE, Sz. 

Postás—BSzSE, MVSK—K- Petőfi. 

November 19: BSzAK—MVSK, 

KSzTK—Sz. ÉDOSz, DKMTE—Ka-

locsa. Rákóczi—Sz. Postás. BSzSE 

—JSzSE. KSzTK—CsSzTK, Szeg. 

Dózsa—HSzMTE, SzSzTE,—K. Pe-

tőfi. 

November 26: K. Petfifi—Sz. Dó-

zsa.. Sz ÉDOSz—BSzAK, HSzMTE 

—KSzTE. CsSzTK—PSzSE. Szeg. 

Postás—DKMTE, JSzSE—Rákóczi , 

Ka l c ^ a—KSz tK . MVSK—SzSzTE. 

IliBUlJBWBMBUB W M M W I M I I 

Köszönetny i lván í t ás 

Mindazok , akik felejthe-

tetlen f é r j em elhalálozá-

sakor f á j d a lmunka t rész-

vétükkel és viirágadomá-

nyaikkal enyh í ten i igye-

keztek, fogad j ák há lás 

köszönetemet. 

özv. Ko l l á r P á l n é 

Gá l K l á r a 

154 I. emelet 7. ajtó Szikra la-
kások. 2921 
KEVESET HASZNALT Túrán vas-
kályha eladó. Deák Ferenc-utca 22 
szám, I em. 2. 2920 
ELCSERÉLNÉM szoba, konyha, 
speizos lakásom nagyobbért Róku. 
son Lehel-Utca 15 szám, földszint. 

2931 

ELADÓ Szentmihálytelek 675 számú 
ház. Tudakozódni Tompa-utca 23 
szám alatt. 2930 
ELADÓ eketatyiga, borona, gyalu-
pad, mángorló és többféle asztalos 
szerszám. Tud Kisfaludy-utca 37 sz. 

2929 

D K W 500-as ikerhengeres motorke. 
rékpár első hátsó olajrugózással ki_ 
fogástalan állapotban és 2 darab 10 
hetes nagy yorkshier fajmalac el-
adó Árvíz-utca 31 sz. , 2937 
ÍRÓGÉP jókarban lévő nagy Re. 
mington eladó, ugyanott szép da. 
maszt abrosz is. Londoni-krt. 2/b. 

I. emelet. 2936 

Augusztus 17-én, csütörtökön este a H u n g á r i á b a n 

Kfss Manyi, Bílicsi Tivadar, Ráthonyi Róbsri 
Belépődíj 2 forint. 

350 kem Royal-Enfield motorkerék-
pár prima állapotban eladó. Rajcsy. 
Zsilinszky-utca 20 sz., Szecsődi. 

2935 

JÓ állapotban lévő gyermekágy el-

adó. Petőfi-telep IV. u. 165 szám. 

AlGNER-telepen 220 négyszögöles 

telek konyhakertészetre alkalmas 

eladó. Kálvária-utca 2 sz. Schmidt 

né. 

NAGYOBB akácoszlop, gerendák és 

parasztkocsi eladó. Szivárvány-utca 

5. szám. 2 9 3 2 

FÉRJHEZ adnám intelligens dolgozó 

húgomat 35—40 éves jólelkű vasúti 

Vargáéi?. 2939 

ELADÓ 2 ágy sodronnyal, éjjeli-

szekrény. asztal, székek, lámpák, 

állótökör, virágállványok, kép. — 

Hétfőn egész nap. Londoni körút 16 

2938 

SZALMAZSÁKBA szalma állandóan 

kapható. Pacsirta-utca 19. 2953 

ELADÓ 5 darab 7 hetes 16 kg-os 

berkshier malac. Kereszt-utca 34. 

FeTsőváros. 2952 
3+2 rádió eladó. Háló-utca I I . — 

Üzletben, vasárnap 3—7 kötött. 

2951 
LAKÓTÁRSNAK keresek jóerkölcsü 

dolgozó nőt. Petőfi-telep, XII-u. 746 

szám. 2840 

DIÁKLÁNY lakást és ellátást k ap . 

hat Csongrádi.sugárút 10/a. sz. I. 

emelet 6/a. 2914 

CSINOS negyvenéves diplomás dol-

gozónő férjhezmenne. Levelezne, 

megismerkedne negyvenöt-ötvenéves 

diplomás dolgozóval. „Kellemes ott. 

hon" jeligére. 2894 

T A L Á L T T Á R G Y A K ! Boros 

A n d r á s névre szóló iratok, 2 da-

rab szemüveg, n ő i pénztárca , K i g 

Má r i a névre szóló vasút i igazol-

vány , t agság i könyv. F r a nk An-

tal névre, Rózisa Gyö r gy vasút i 

igazo lvány, i f j . Moso lygó Dezső 

névre segédlevél. Dud á s J á n o s 

névre szóló' személyazonnosági 

igazo lvány , pa rkő r szalag, anya-

könyv i k ivonat L a j t á r M ih á l y 

névre. Igazo l t tu la jdonosok átve-

hetik g k iadóban . 

fl O K T A T Á S 

tiszthez. „Nem bánja meg 

Frecot Tamás Imre 
augusztus 12-én megha l t . 

Temet j ük 15-én délután 

fél 6 órakor a felsővárosi 

gyevi temetőben. 

Frecot-osalád 

e w b b b b h h g n s h b b r b t l 

jeligére 

2948 

ELADÓ egy 6—7 évesnek való fe-

hér báránybunda. Katona-tftca 24. 

szám. 2943 

CSALADI ház, gyümölcsös, nagy 

kerttel egészben, vagy felerészben 

olcsón eladó. Cím a kiadóban. 2946 

EGYÉVES szőke malac eladó. Csil-

lag-utca 12. 2945 

MAGASNYOMÁSÚ permetezőgép. 3 

bambuszcsővel, kifogástalan állapot, 

ban eladó. Kálvária-utca 23. szám. 

Varga. 2944 

ELCSERÉLNÉM főbérleti folyóvizes 

szobámaft egy, vagy kétszobás, össz-

komfortos lakással. „Megtárgyaljuk' 

jeligére. 2943 

ELADÓ hálószoba, ebédlő, férfiszo-

ba, irodaberendezés redőnyös búto-

rokkal, Írógép, konyha, egyéb búto-

rok és háztartást tárgyak, könyvek 

stb. Gutenberg-utca 19. szám. (Mar-

gM-Utca). 2942 

KERESEK albérleti, vagy bérbe ud-

vart lakást, vagy földszinti egy 

konyhai, vagy egyszobás lakást meg. 

bízásból. Széchenyi-téri kerékpárőr: 

Losonczi Béla. 2941 

SARKANY-UTCA 29. számú ház el-

adó lakásátadással. 2725 

SZŐREG. Petőfi-u. 119 sz. magán-

ház eladó. 2940 

MAYOR gyorsíró iskola új tan-

évét szeptember 10-én megnyitja. 

Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-

utca 4. 2472 
KEZDŐ gyors- és gépfrótanfolya-

mok kezdődnek augusztus 15-én 

dr. Rosenbergné gyorsíróiskolájá-

ban. Sztálin-sétány 1. Múzeummal 

szemben. 

BELVÁROSI MOZI 
TELEFON! 40-25 

Vasárnapié • 

Jégmezőit lovagja 
Hétfőtől szerdáig : 

Varázs kristály 

K O R Z O M O Z « 
= = TELEFONJ 33-44 ===== 

Augusztus 18-ig péntekig: 

Orel gőzös pusztulása 

Széchenyi f R M 6.Y ft filmszínház 

-i TELEFON: 34-77 - n — r 

N y á r i s a ü n e t 
VASÁRNA" délelőtt 10 órakor film-

matinét tartunk. 'ki Lesz A pá-
r o m " . Zenés énekes táncos 
szőriét vigláték 

ElrtaitaMik Kezdett- u Relvá-
rosi Moziban hétköznap fél 7 
és fél 9 órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél K. fél 7 és fél U 
órakor. 

Előadások kezdete a Korzó 
Moziban: hétköznap 6 és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4. <1 és 8 órakor. 

Pénztárnyilás délelőtt 11—12-
tg, délután egy órával az elő 
adás kezdete elő'it. 
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A Szegedi Textilművek N.V. ifjúmunkásai 
tettekkel követik a hős lenini Komszomol példáját 

A Szegedi Textilművek fiataljai, 
a Dolgozó Ifjúság Szövetsége meg-
alakulása óta bebizonyították, hogy 
képesek valóraváltani azokat a nagy-
szerű ígéreteket, amelyeket a DISz 
megalakulásakor tettek, ök is meg. 
fogadták, hogy mindenben követik 
a hős lenini Komszomol példáját, 
s mint a szovjet fiatalok rövid 
időn belül, ők is a termelés és a 
tanulás rohamcsapataivá válnak. 
Ezeket a szavakat komoly tettek kö_ 
vették, különösen akkor, amikor az 
egységesítő kongresszus után nem-
sokára 

a hosszúlej'áratú 
versenyszerződések 

megkötésére került a sor. 'Az üzem-
ben összesen 585 dolgozó kötött 
hosszúlejáratú versenyszerződést, s 
ezeknek több, mint 80 százaléka 
Ifjúmunkás. Amint Dercéné elv. 
társnő, az üzem pártszervezetének 
titkára elmondja, igazán kommu-
nistákhoz illő munkát végeztek a 
fiatalok. 'Amellett, hogy a közös-
ség ügyének tartották a hosszú-
lejáratú versenyszerzödések kötését, 
egyéni érdeknek is érezték. Szemé-
lyes egyéni agitációt is folytattak 
egymás között s ennek eredménye 
lett, hogy eddig már 490 fiatal kö-
tötte meg hosszúlejáratú verseny-
szerződését ebben az üzemben. De 
eredményezte ez még azt is, hogy 
a jó népnevelő munkáért az üzemi 
pártszervezet a legjobbak közül 10 
ifjúmunkást és ifjúmunkáslányt 
tagjelöltnek vett fel. Ezek közé tar-
tozik Rikk Júlia, Vtda Szűcs Eszter, 
Szenté Mária s Hódi Lehel ifjú. 
munkások, akik 

a koreai műszak 
jó előkészítéséből is alaposan ki-
vették részüket s a műszakra tett 
vállalásaikat is az elsők között tel-
jesítették túl. Rikk Júlia például 
2.5 kilogramm többtermelést vál-
lalt, ezzel szemben már szerdán 13 
kilogrammnál tartott, vagy Lévai 
Ferencné. aki a rendes napi ter. 
melésén felül 16 kilogramm több-
termelést ajánlott fel, 42.52 kdó 
fonallal termelt többet. Vagy Dudás 
Margit, aki 25 kilógramm többter-
melést vállalt, s a harmadik napon 
már 86 kilogrammal teljesített töb-
bet. 

Ez is igazolja, milyen nagy igye. 
kezettel és erős akarattal hajtják 
végre a fiatalok a pártszervezet 
utasításait, emellett — amint mond. 
ják itt az idősebb elvtársak — az 
utóbbi időkben olyan kezdeményező 
erő mutatkozott meg a fiatalok 
soraiban, ami bizony régebben 
soha sem volt tapasztalható. Az 
üzemi DISz szervezet alaposan fel-
készült a rövidesen bevezetésre 
kerülő 

uj normák túlteljesítésére 
Erre használták fel most a koreai 
műszakot is. A fiataloknak nagy 
többsége már az új normákra tett 
felajánlást, s lelkesedésükkel ma. 
gukkal ragadták az idősebb dol-
gozókat is. Ifjúsági műszakot szer-
veztek, amelybe a megalakulás 
után az idősebb dolgozók is nagy 
számmal kapcsolódtak be. Szocia-
lista versenyszellem alakult ki kö-
zöttük és a fiatalok között. Váll-
vállvetve törekednek minél nagyobb 
eredmények elérésére. Ez a műszak 
nagy mozgosltó erővel hatott a 
kevésbbé öntudatos fiatalokra is. 

Tisztán látják már a fiatalok, 
hogy a termelés emelkedésének 
egyik legfontosabb feltétele a jó 
szervezés, s a verseny nyilvános-
sága. A koreai műszakot megelőző 
en segítettek megszervezni üze-
mükben a „Villárri'-ot, amelyen 
állandóan népszerűsítik az elért 
eredményeket s felszínre hozzák a 
helyenként megmutatkozó hibákat. 

A verseny nyilvánosságú 
biztosítja még az üzemben a más-
fél héttel ezelőtt megalakult 13 tagú 
ifjúsági dekorációs brigád is. En-
nek a brigádnak tagjai szabadide-
jükben díszítik gépeiket, az üzemet, 
munkájukon keresztül kidomborít, 
ják a verseny szocialista jellegét 
és a békéért folytatott harcot. 

Jól tudják már, hogy a termelés 
elméleti ismeretének elsajátítása 
egyik alapkövetelmény ahhoz, hogy 
képzett 

szakmunkásokká váljanak 

Éppen ezért most erre is fokozottan 
súlyt fordftan'ak. Ezen a vonalon 
is jelentős kezdeményezések tör-
téntek már. Az ifjúsági műszak 

Sajátítsák e! a népnevelők az uj normák 
kiszámításának technikáját! 

Pártszervezeteink, népnevelőink 

— a lapunkban már feltárt fogyaté-

kosságok mellett — » miniszterta-

nács határozatának végrehajtása te-

rén rájuk váró feladatoknak általá-

ban jól megfelelnek. A politikai, 

gazdasági érvek egész sorával tud-

ják meggyőzni dolgozó társainkat 

arról, hogy a minisztertanács hatá-

rozata nélkülözhetetlenül szükséges 

Volt. Helyi példákkal magyarázzák 

meg, 

hogyan vált további előre, 

haladásunk legnagyobb aka-

dályozójává, gát jává a régi, ma 

már elavult normarendszer. 

Rávilágítanak arra, hogy a minisz-

tertanács határozatának jó végrehaj. 

fásával teremtjük meg életszínvona-

lunk további biztos emelésének szi-

lárd alapjait, olyan magasabb, fej-

lettebb alapot, amelyről kiindulva 

még nagyobb eredményeket 

tudunk elérni boldog szocia-

lista jövőnk építésében, 

6 béke megvédelmezéséért folytatott 

harcunk fokozásában. 

Ugyanakkor általános jelenség-

ként megállapítható, hogy 

pártszervezeteink, népneve-

lőink, a tömegszervezeti ak-

tívák nincsenek kellőképpen 

tisztában a normarendezés 

technikai kérdéseivel. 

Nem egy esetben fordul elő, hogy a 

jó népnevelő munka nyomán meggyő-

zött dolgozó kérdést tesz fel és ér-

deklődik, hogyan számították ki, 

illetve hogyan fogják kiszámítani az 

ö új normáját. Tudni akarja — na-

gyon helyes — hogy az új norma 

megállapítása után mennyit kell neki 

teljesíteni ahhoz, hogy a normát 

ilyen, vagy olyan százalékban túltel. 

jesítse; 

hogyan fog alaknlni az alap. 

béremelés mellett a túltelje-

sítés arányában keresete, 

tnilyen százalék mellett tudja elér-

hi, illetve túlszárnyalni régi kerese-

tét. Ezekre a jogosan felvetett kér-

désekre igen sak esetben nem kap-

nak választ a dolgozók, pedig vá-

laszt kell kapniok. 

Az új norma megállapításának 

technikai részleteit azért it 

föltétlenül ismerni ök kell 
pártszervezeteinknek, népne-
velőinknek, a bizalmiaknak, 

aktíváknak, 
hogy ezek Ismerétében még ébereb-

ben tudják felvenni a harcot az 

ellenség most is várható aljas akna-

munkájával szemben. Ahol a dol-

gozók nem látják teljesen világosan, 

nem értik minden részletében ponto-

san a minisztertanács határozatával 

kapcsolatos intézkedéseket, ott 

a zavarosban annál elvete-
mültebben tudja végezni 
munkáját az Imperialisták 
szolgálatában dolgozó népünk 

ádáz ellensége, 
a jobboldali szociáldemokraták ösz-

szeesküvő, bitang bandája, 

A tapasztalatok tehát azt bizonyít, 

ják: nem elég, ha pártszervezeteink, 

a népnevelők tisztában vannak a 

minisztertanács határozatának hatal-

mas jclelőségével és erről tudnak jó 

felvilágosításokat adni dolgozó tár-

saiknak. 

Meg kell ismerniük haladék-

talantól és minden részleté, 

ben a normarendezés techni-

kai kérdéseit is! 

Pártszervezeteink sürgős feladata, 

hogy minden üzemben, minden mű-

helyben az időclemzők, bérelszámo-

lók által tartandó 

előadásokat szervezzenek. 
Ezeken a megbeszéléseken az el-

hangzott előadás nyomán a résztve-

vők konkrétan fel tudják vetni a 

még nem eléggé tiszta problémákat, 

hogy azokra is választ kapjanak és 

kielégíthessék dolgozó társaik érdek-

lődését. 

Igy tudjuk a politikai neve-

lőmunkát összekapcsolni, ki-

egészíteni a szakszerű felvi-

lágosításokkal, 

így tudjuk még biztosabban sikerre 

vinni mindenütt az új nagy harci 

feladatot; a minisztertanács határo-

zatának jó végrehajtását. 

versenyre hívta ki az éjszakai és 
a délelőtti csoportokat s ebben a 
versenyben nemcsak a többtermelés 
számít, hanem az elméleti szakis-
meret elsajátítása is, mert csak 
ennek segítségével válik lehetővé 
a többtermelés. A verseny nem is 
lett eredménytelen, már az első 
napokban számos fiatal kitűnt jó 
munkájával, közöttük olyanok, mint 
Szakács Károly, Megykó Lajosné, 
Dudás Margit, Hódi Lehel, Rikk 
Júlia, Vida Szűcs Eszter, Pálfi 
Piroska és a többiek, akik vala. 
mennyien az ifjúsági műszakban 
dolgoznak. Példájukat követve az 
üzem többi ifjúsági brigádja is be-
kapcsolódott a versenybe a most 
már 

21 ifjúsági brigád 

termel egymás közötti versenyben. 
Elhatározták, hogy most a koreai 
műszak befejezése után tovább 
folytatják a brigádok közötti ver-
senyt. 

A dolgozók számos javaslatát fogadta el 
a T Ü Z É P ötletnapja 

(Tudósítónktól.) A TÜZÉP 

dolgozói a legutóbbi ötletnapon 

több értékes javaslatot terjesz-

tettek elő .nunkájuk jobb és si-

keresebb elvégzésére. Szabó Jó-

zsef brigádvezető a hitelakciós 

szén előkészítésére kosarazás he-

lyett javasolta, hogy készítsenek 

egy olyan szerkezetet, mint a Ti-

szán a folyami kotrónál a báger 

készülék (kotró), amelybe csak 

dúrni kell a szenet és a készülék 

a garmada tetejéig azt kihordja. 

Ehhez villanyerőre berendezett 

szerkezet szükséges. Az ötletet a 

bizottság díjazta. 

Díjat kapott ötletéért Brunner 

Gyuláné is, ü ú a papírhulla-

dékra vonatkozólaig javasolta, 

hogy azokat a Papírgyűjtő N. V-

nek adják át. Az NV a papír-

hulladékot mégegyszer feldolgoz-

za, Javasolta, hogy egyéb pa-

pírhulladékból számolópapírt, 

blokkot készítsünk. 

Zsarkó elvtársnak a fűrészgé-

pen történő módosítási ötletét a 

bizottság megjutalmazta, sőt újl. 

tásnak minősítette. 

A felsorolt ötleteken kívül még 

számos dolgozó részesült juta-

lomban javaslatáért, illetve ötle-

téért. A bizottság az ötletnapon 

összesen 375 forintot fizetett kí 

a dolgozóknak. 

Újvári Nándomé. 

A Tíszamenfí Fűrészek szegedi Szemének dolgozói 
a harmadik negyedévi terv túlteljesítésével bizonyítják, hogy 

szilárdan őrzik a békefront reájuk bízott szakaszát 
A Tiszamenti Fűrészek szege-

di üzemében igen nagy hiányos-
ságok mutatkoztak a tervtelje-
sítés körül. A mult év októberé-
ben az üzemnek anyaghiány mi-
att le kellett állani s ez a leállás 
hosszú időn keresztül akadályoz-
ta a tervteljesítést. Január 23-
án indulhatott meg ismét az 
üzem, de ekkor se teljes kapaci-
tással. Az üzem 40—50 százalé-
kos kapacitással dolgozott egész 
májusig. Májusban egv hónapon 
keresztül teljes kapacitással 
dolgozott, aztán ismét le kellett 
csökkenteni a munkatempót. Jú-
lius elsején indulhatott meg is-
mét teljes erővel a munka és 
mostmár végleg kiküszöbölőd-
tek a munka folytonosságát 
gátló okok. 

„Behozzuk a lemaradást!" 

Ilyen körülmények között nem 
is lehetett csodálkozni azon, 
hogy az üzem az első félévi ter-
vet 80 százalékra teljesítette. A 
dolgozók most, hogy az üzem is-
mét rendes kerékvágásba len-

dült, elhatározták, hogy behoz-
zák a tervteljesítés terén mutat-
kozó lemaradást s odahatnak, 
hogy az év végére ne csak telje-
sítsék tervüket, hanem túlteljesí-
tést is elérjenek. A 20 százalékos 
lemaradást beosztották a har-
madik és a negyedik negyedévi 
tervbe s az így felemelt tervük 
teljesítéséhez kezdték hozzá jú-
lius 1-el, 

Dolgozik az ellenség 

Egy dologra azonban nem szá-
mítottak. Arra. hogy az ellenség 
tétlenül nem nézi azt, hogy a dol-
gozók újabb sikereket akarnak 
elérni a szocializmus építésében. 
Már az első napokban eltörött a 
leggyorsabb gatter egyik alkat-
része. Olyan alkatrész volt ez. 
amit Sze<»eden nem lehet besze-
rezni. Elküldték tehát Buda-
pestre Király József gépészt, 
hoigy szerezze be a szükséges 
alkatrészt Király üres kézzel 
tért haza. Azt mondotta, hogy 

feladta gyorsáruként a megvá-
sárolt alkatrészt. Telt mult az 

1 

Ifytnezalt lovasa 
'Az 1200-as években a néme-

tek rablóháborút indítottak az 
orosz nép ellen. Mint mindig, 
a papság ekkor is bű támo-
gatója, szinto élenjárója volt 
a rablásnak, gyilko'ásnak. 
„Egy Isten van az égben és 
annak földi helytartója a ró-
mai pápa és aki annak nem 
engedelmeskedik, az a halál 
fid." — Ezekkel a szavakkal 
áldotta meg a német gyiIko3 
banda fegyvereit, amelyekkel 
azuián az orosz nép százait, 
ezreit gyilkolták halomra Hit-
]erék ,.méltó" elődei. A film 
a néző elé tárja azt a vadál-
lati kegyetlenséget, amellyel a 
gyermekek tömegét gyilkolták 
le, vetették élve az égő mág-
lyára. Ezekre a gyilkosságok-
ra és kegyetlenségekre adta 
áldását az „isten szolgája", 
a keselyű arcú pap. 

Az orosz nép azonban ismét 
megmutatta hatalmas erejéb 
amellyel annyiszor, a későbbi 
századok folyamán is, mindig 
szétzúzta a rablók hadsere-
geit. Novgorod népe vezéré-
nek választotta a népszerű ós' 
legendás hírű Arszkij hercc-' 
get, aki hatalmas sereget szer-
vezett a német rablók ellen. 

A nép kisziipolyozói és 
árulói, amikor Arszkij meg-
jelenik, ezt hangoztatják: 
„Nem kellesz nekünk, mi 
nem akarunk bnreolni" Nem. 
ők nem akadtak harcolni, ők 
a népet olcsó zsákmányul 
akarták odadobn' _ a német 
rablóknak. Arszkij herceg 
azonban megadta nekik a vá-
laszt: „Nektek nem kellek, 
tndom. de engem a nép hí-
vott." És Arszkij herceg nem 
csalódott a népben. Az orosz 
mnzsikok százai, ezrei csatla-
koztak hadseregéhez, hogv 
megsemmisítsék a betolako-

dó rablókat, hogy megvédjék 
az orosz hont. 

Arszkij hafajmas sereggel 
vonult fel a jégmezőkön a né-
met horda ellen és amikor az 
árulók hírü l vitték a német 
hadvezérnek, hogy az orosz 
nép megelégelte a gyilkolást, 
rablást és Arszkij herceg ve-
zetésével a német ellen tá-
mad, a német főurakra jel-
lemző gőggel a német hadve-
zér kijelentette: „Arszkij her-
ceg felmerészelt ellenünk kel-
ni, meghívom az urakat egy 
kis orosz vadászatra." 

Az orosz vadászat azonban 
alapos kudarcba fulladt, mert 
Arszkij serege a tó jege aíá 
szorította a rablókat kegyetlen 
papjukkal együtt, a német 
hadvezér pedig legyőzve fog-
ságba került. 

A győzelem után, amit 
Arszkij ós serege, az orosz 
nép aratott a német keresztes-
lovagok felett, bebizonyította 
már akkor is a nép hatalmas 
erejét, de bebizonyította azt 
is, hogy aki a népben bíz.'k 
és akiben a nép bízik, az biz-
tosan száiftíthnt a győzelemre 
a nép árulói pedig mindenkor 
elnyerik méltó büntetésüket. 

A német rablók már az 
1200-as években is tapasztal-
hatták annak igazságát. amit 
a győzetem ti fán Arszkij her-
ceg mondott: ..Aki vendégkén' 
jön. azt mindig szívesen 1át-l 
in az orosz nép. de aki kaid-
dal közeleg, az kard által 
vész el." Ezt tapasztalhatta 
később Napóleon, dp tapasztal-
hatták Hitler hordái a máso-
dik világháborúban, de szól 
ez a mondás sz imperialisták-
ra is. Ha fegyverrel közeleg-
nek a békeszerető népek mil-
lió; e'ten: fegyver által vesz-
nek e] 

idő, értékes napot" vesztek el, aa 
alkatrész még mindig nem érke-
zett meg. Egy másik dolgozót 
küldtek fel Budapestre, hogy 
nézzen utána, mi történt. Igv, 
tudták meg, hogy Király József 
nem úgy intézte el a dolgot, 
ahogy kellett volna. Azt mondot-
ta Budapesten, hogy az alkatrész 
nem sürgős, ráérnek elküldeni 
Király Józsefről tehát bebizonyo-
sodott, hogy tervszerűen szabo-
tálni igyekezett a tervteljesítést, 
arra törekedett, hogy akadályoz-
za a szocializmus építését. Ki-
rály Józsefet azonnali hatállyal 
elbocsátották az üzemből, mun-
kába állították a „pihenésre 
kényszeritett" gattert és máris 
megmutatkoztak a sikerek. 

Tervteliesltés: 120 százalólc 

Tíznaponként értékelik ki a 
tervteljesítést s ha egy pillantást 
vetünk az eddigi- három kiérté-
kelésre, azonnal lápjuk, milyen 
lendítőerőt jelent az. ha az üze-
met megtisztítjuk a befurako. 
dott ellenségtől. 

Az első kiértékelésnél megál-
lapították. hogy 73.3 százalékra 
teljesítették felemelt tervüket. A 
második kiértékelésnél már jelen* 
tős javulás mutatkozott. A ter-
vet 92 százalékra teljesítették. 
Az ellenség eltávolításának gyü-
mölcse legjobban a harmadik ki-
értékelésnél mutatkozott meg. 
Ekkor már 129 százalékot értek 
el a tervte'jesítésben. 

Harc a koreai műszak 
sikereinek állandósíiásóérl 

A mostani kiértékelés még na-
gyobb eredményekkel bíztat. A 
dolgozók ugyanis jelentős ered-
ményeket érnek el a koreai mű-
szakban s ezek az eredmények 
természetesen előrelendítik ter-
vük teljesítését. Arra töreked-
nek most az üzemben, hogy az 
ú j normák segítségével ne csak 
állandósítsák a koreai műszak 
eredményeit, hanem még fokoz-
zák is azokat. A dolgozók hatal-
mas lelkesedése mindennél bizta-
tóbb ígéret arra nézve, hogy ezt 
a törekvésüket siker kíséri. A 
jelenlegi számítások szerint az 
ütem harmadik negyedévi tervét 
110 százalékra teljesíti s az a 
terv, hogy ennek a túlteljesítés-
nek megfotelőcn ellentervet ké-
szítenek. Ugyanis, ha így emel-
kednek a teljesítmények, való-
színű, hogy még ezt az ellenter-
vet is túl tudják teljesíteni. 

A Tiszamenti Fűrégrzek szegedi 
üzemében a koreai műszak alkal-
mával bebizonyították a Jolgo-
zók, hogy döntően me,rválto,ott 
a munkához való viszonyuk, tud-
ják. hogy a többtermoléssel a sa-
ját jövőjük építését szolgálják. 
A harmadik negyedévi terv telje-
sítésével. illetve túlteljesítésével 
válaszolnak a háborús uszítók-
nak. bizonyítják, hogy a Párt ve-
zetésével szilárdan őrzik a béke-
front rájukbízotv szakaszát 
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A p r ó h i r d e t é s e k 
1 F O G L A L K O Z Á S 

BEJÁRÓNŐT ebédutánra felveszek. 
Zászló u. 8/b. sz 2962 
NEMZETI vállalat alkalmaz nőket 
és férfiakat. Jelentkezés hétfőn reg. 
gel 8 órától Szeged, Takaréktár ut-
ca 5 sz, nlatt, földszint jobbra. 
BENTLAKÓ mindenes főzőnöt fel-
vesz Török gyógyszerész. Csongrá-
di-sugárút 14/b. 2960 

» ADÁS-VÉTEL I 
HASZNAL1 kar. és zsebórákat, éb-

resztőórákat meglepő maga* áron 

veszek Fiscber ór&a 

lfASZNALT és tört ezüstöt, régi 

ezüst pénzt veszek Bárdóczky ezüst-

műves, Nagy Jenő utca 3. 

KERÉKPÁR varrógép, írógép javí-

tása szakszerűen Rádió OKA utal-

ványra, kerékpárgumik, alkatészek 

kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 

11 szám 

ŐRASZERKEZETET veszek. Javí-

tások felelősséggel, olcsón # készül-

nek Csiszár órás , Kölcsey-utca 2 

szám 
RUHASZEKRÉNY, ebédlőasztal, 
nagy szőnyeg magánosoknak eladó, 
ükrös, Dugonics.u. 9. sz. 2845 
JÓKARBAN levő félverseny.kerék-
pár eladó. Megtekinthető: vasárnap 
8—11 óráig. Balthyány-u. 25. sz. 
(Zerge) földszint 1. 

GYOMÓLCSFATÖRZSET azonnali 
készpénzfizetés mellett minden 
mennyiségben megvásárol a Szegedi 
Késárugyár, Rigó-u. 38. sz. 2856 
NAGY szőnyeg, nagyméretű. Gobelin 
kép, 12 személyes eziist cvökészlet 
eladó. Kőszeginél, Sztálin-krt. 58/b. 
I. em. 2 2868 

ELADÓ 250 pár jobb használt cipő. 
Újszeged, Szőregi-út 22. sz. 2867 
VÉGKI ÁRUSÍTÁS, ajtók, nblakok, 
hordók, csőfogó, forrasztópákák, 
autógumi, szerszámok, vasak, üvegek 
Kállai üdön-u. 6. sz. I I . em. 6. 

2853 
KERESKEDELMI és Pénzügyi Dol-
gozók Szakszervezete helyi csoportja 
jóhangú kcrcszhúros zongorát keres 
bérbe. Ajánlatokat: Kálvária-u. 10 
számra. 2875 

L'.VMPART 2 lángú petróleumfflzö 
eladó. Szűcs Pál műszerész üzlet, 
Polgár-u. t. sz. 2877 
HAZTELEK közműves elválaszt-
ható, város legszebb helyén 8000 
Ft. Lázár iroda, Attila-u. 6. szám. 

2819 
HÁLÓSZOBÁKAT és mindenféle 
bútorokat vesz és elad: Singemé, 
Török-u. 6. sz (Kapuval szemben.) 

2811 
ZONGORA és pianinó megbízásból 
sürgősen eladó. Rakovszky zongora, 
hangoló Jósika-u, 31. sz. Telefon: 
40 06 2834 

VAJSZÍNŰ, lakkcslszolt 6 darabból 
álló modern, kifogástalan kombinált 
fél háló eladó. Dózsa-utca 11. sz. 
fdsz 8. 2850 
KETTŐ szobás, beköltözhető jó át-1 
lapotban lévő magánházat vennék,' 
készpénzért. Ajánlatokat: Török 
István névre, Borbás-n. 3. sz.. I. 
em. 3. ajtó alá kérem. 2860 

KÁDAS fapermetezőgépet keresek 
megvételre Szende Béln-n. 5. sz. 

2818 
100-as „Mátra" 2 800 forintért el. 
adó Megtekinthető: vasárnap 11-től 
4 is. Répás n. 26. sz. 2832 

ÍRÓGÉP, Triumpf. bosszúhengeres 
nagy irodai és egv jóhangú StingI 
zongora eladó. Szivárvány-n. 29 sz. 

2708 
VESZEK mindenfajta bútort. Háló-
szobát, kombináltat. ebédlöt. úr i . 
szobát, barokkszobát és egyéb 
egyes darabokat is. Részletes leírást 
és árakat: „Készpénz" jeligére. 
Popper hirdetőbe, Budapest, Xl'II. 
Csáki-u. 37. 
KOMBINÁLT szoba, csaknem ú.i. el-
költözés miatt eladó. Kü'ön 2 fotel. 
Esetleg lakás is átadó. Tudakozód, 
ni: Kossuth L. sugárút 43. szám. 
T. em. 7. vagv telefon: 31 37. 2814 
MODERN ebédlő és csillár eladó. 
Mérel-u. 7. sz. II . em. 6. 2846 

JÓ állapotban lévő petrofort veszek 
Híd utca 1, vendéglő. 3012 
KIS lég'nház szoba, konyhás beköl-
tözhető lakással eladó. Becsei.utca 
6/a. szám 3013 

CSERESZNYEFA háló, ebédlőasztal, 
6 darab kárpitozott szék. szekré-
nyek. slelázsi, vaskályha eladó. Ju-
hász nyula utca 38 szám I. emelet 
4 njló. 3014 
KÉT darab 10 hónapos, jó erőben 
levő sertés eladó. Vásárhelyi sugár-
út 107 sz. Fodor telep. 2896 
KERESEK 2 darab 250 cm hosszú 
sima vasat megvételre. Újszeged, 
Csíki-utca 2 sz. 2898 
SZALMAZSÁKBA való tiszta rozs-
szalma eladó. Földműves-utca 30 

2900 

EGY fehér ruhásszekrény eladó. Va. 
lérin-tér 10 sz. T. emelet 6. Hor-
váth. 2893 
SZEKRÉNY, függönyök eladók. Áp-
rilis 4 útja 16 szám földszint 1. 

2895 

EGY süldő eladó. Kalona-utca 69. 
2891 

2 + 1 amatőr rádió olesón eladó. 
Takaréktár utca 8 sz. ITT. em. 11. 

2973 

GYÖNYÖRŰ ebédlő, kézi kassza, tü-
kör, gázkandalló, női ruhák, cipők 
eladók Bajcsy.Zsilinszky-utca 22. 
I. emelet 3. 3016 

LONDONI-körút 9/b. sz. ház eladó. 
Tud. Kisfaludy.utca 11 szám. 3017 
ALKALMI vétel legszebb helyen, fél 
házrész elfoglalható kettőszobás la-
kásátadással eladó. „Harmincöt 
ezer" jeligére 3019 
ÍRÓASZTAL eladó. Cfm a kiadó-
ban. 3018 
KOMBINÁLT konyhabútor eladó 
Szatymazi-utca 15 szám, földszint 
3 Gázgyárnál 10-től. 3003 
HASZNÁLT bútorokat, otományt, 
diványt, kisméretű ebédlőkredencet 
veszek. Klein, Párisi-kőrút 45 sz., 
Marx térnél. 3002 
AZ ÓSZENTIVÁNI földmüvesszö. 
vetkezet áruberendezést keres ár-
megjelöléssel. Választ levélben ké-
rek. 2997 
4 + 2-es varázsszemes rádió eladó. 
Polgár.utcá 21/a. földszint 3, sza-
bóüzlet. 2995 
DIÓFA háló alkalmi áron eladó 
Nádor.utca 1 szám. Festőműhely, 
Zálogházzal szemben. 2988 
EGY nagy irodai iratszekrény, író-
asztal, írógép, székek, kis asztal és 
többféle holmi eladó. Fodor-telep 
Tarján-utca 21 szám 2989 
VASAGYAK, fekete férfiöltöny, 
gyapjútakaró, olajfestmény eladó. 
Oroszlán-utca 6. 2992 
HASAS koca és egy süldő eladó. 
Mura-utca 2/a. 2993 
ELADÓ prima svájci 15 köves kar-
óra Lengvel.utca 25 sz. 2994 
FÉNYKÉPEZŐGÉP vadonatúj kisfil. 
mes Kiev 1:2~T. optikával eladó. 
Jelige: „Contax I I . " 2985 
SZÁZAS háromsebességes Csepel 
motorkerékpár prima állapotban el-
adó. Mikszáth Kálmán-ntca 8 sz. 
vasárnap 2987 
HASZNÁLT asztalok, székek és ka. 
rospadok eladók Londonl-körút 8 
szám, udvarban. 2992 
KETTŐ hold kukorica talpén sür. 
gösen eladó Cfm a kiadóban. 3023 
I'.VRASZTKÓCSI használt, egész 
könnyű, jókarban eladó. Tisza La-
jos utca 65. 3020 
ELADÓ 42 kereszt trpaszalma Sze-
ged, Hóbiártbasa-ntca 29 szám. 3021 
2 + 1 Orion 044 rádió eladó. Mol-
nár, Polgár-utca 1 szám Megtekint-
hető este 7—8-ig. 3005 
JÓKARBAN lévő 125-ős, esetleg 
100-as Csepel motort vennék. Aján-
latokat Pelőfi-telep XI I I . n. 782 
számra kérek. 3006 
FÉRFI fekete ruha, női rövid per. 
zsa bunda, bútorok és néprádió el-
adó. Lenin.ntca 6 szám, TI. em. 5. 

3008 
SZÉP és j ó fehér gyermek sportko-
csi eladó Szőregi-út 25 sz. 3010 
EGY porszívó eladó Arany János-
utca 5 szám I. emelet 4. 2999 
KÉT selyempaplan huzattal, szép 
cserépkályha, fa és szénre, női ru-
hák eladfik. Újszeged, Csanádi.ntca 
24 szám. 3011 
PIANINÓ, márkás, jóhangú eladó. 
Sztálin-kőrút 58/a. I. em. 4. 
EGY szövőgép és két sparherdt el-
adó Reménv-utca 47 szám. 3007 
APÁTFALVI földművesszövetkezet 
jókarban levő boltberendezést vásá. 
rolna. 
BELVÁROS Ipgjobb helyén üres te-
lek eladó. Megbízottam dr. Gróf 
Sztálin.körűt 20 szám I. em. 1. Dél . 
után 3—5. 2892 
ELADÓ egy törzskönyvezett bőtejű 
fejőstehén. Nagy Imrénél, Szentmi-
hálvtelek ' 2890 
ZOMÁNCOZOTT háromlángú gáz-
tűzhely eladó. Hajnóczy-utca 1 sz. 

2889 
KÖZELELLÖS hasas tehén eladó 
Tápé. Udvarhelvi-utra 5 sz. 2882 
KONYHASZEKRÉNY, sezlon, 2 da-
rab ágysodronv, matracok, csillár 
és székek eladók. Érd. Bálvány-utra 
6 szám. 2883 
EGY darab 9 hónapos ártány ser-
tés eladó. Körtölléssor 52 sz.. Ró 
kus 2885 
SZÉP női bundát vennék ármegie-
löléssel és pontos leírással. „Bunda" 
ieligére. 2880 
EGY jó állapotban lévő 250 köb. 
centis motorkerékpár eladó. Tuda-
kozódni Csongrádi-sugárút 38 sz. 

2886 
KISEBB méretű polcos szekrény, 
két éjjeliszekrény, két szék és egv 
könyvespolc eladó Sztálin-kőrút 23 
szám I. emelet 5. 2887 

| JÓ állapotban levő boroshordók ol-
csó árban eladók. Cfm a kiadóban. 

2981 
EGY n j hosszú bőrkabát eladó Ke. 
reszt-utca 6 szám. 2979 
SZEMÉLYAUTÓ (megbízható „Jeep" 
motorral) eladó, motorkerékpárt be-
számítok. Moszkvai körút 25/b 2978 
SUPER rádió rilka alkalmi áron el-
adó. Megtekinthető Szcmmárinál, 
Kossuth L.-sugárút 10 szám. 2977 
350 kcm. Puch motorkerékpár prí-
ma állapotban eladó Árva.utca 12. 

2976 
TIZ mázsát btró gyümölcsszállító 
kocsi és egv 6/10-es 3 fázisú vil . 
lanymotor eladó Nvil-utca 33 sz. 

2972 
MOTORKERÉKPÁR Ziindapp 250. 
es, sürgősen eladó. Scgesváry és 
Katona műszaki vállalat. Bajcsy-
Zs.-utca 16 (Feketesas-utca). 2971 

HÁLÓSZOBA és konyhabútor eladó 
Hétfőtől. Tömörkény-u. 3 sz. 2968 
NAGY stráfkocsi és egy ló eladó. 
Mura-utca 7 szám (Tüzérlaktanya 
mögött). 3015 
440 négyszögöl házhely Gedó mö-
gött eladó. Villamosmegállótól 200 
méterre. Érdeklődni Vásárhelyi su. 
gárút 98 szám. 2969 
125 sport Csepel hátsóvillásrugós 
motorkerékpár eladó. Hétfőn 3 őrá . 
tói, Juhász Gyula-utca 38. 2970 
EGY drb kombinált szekrény, négy 
szék és egy asztal eladó. Újszeged, 
Bérkert-utca 46 szám 2964 
HÁROM darab hathónapos süldő el-
költözés miatt eladó. Újszeged, Al_ 
sókikötösor 10 szám 2967 
FAR'A'GOTT fekete íróasztal kárpi-
tozott székkel jutányosán eladó. 
Petőfi Sándor-sugárút 44/b. szám. 
EGY igásló eladó Tápé, Kossuth-
utca 73 szám. 2962 
ELADÓ 5 éves paripaló, 8 hónapos 
süldő és féderes kordé. Pulcz t á . 
bornok-utca 14. 2961 
PETROLEUMFÖZÖK szakszerű ja-
vítása Rubinfalvinál, Mikszáth Kál-
mán-utca 6 szám. Használt főzőt 
veszek. 2958 
TIZHÓNAPOS szimnltánozott ártány 
süldő továbbtartásra eladó. Ve-
resács.utca 38 szám. 2959 
EGYSZEMÉLYES új rekamié eladó 
Bocskai-utca l/a. földszint 6. 2954 
JÓKARB'A'N levő 8—10 mázsa teher-
bírású gyümölcsszállító kocsit és 
egy lószerszámot megvételre kere-
sek. Szegedy, Szatymaz 60. 2955 
SZÖREGEN egy szép ház fürdőszo-
bás, nagy telekkel eladó. Érdeklőd, 
ni Sztálin-kőrút 54 szám, II . em. 4. 

2949 
EBÉDLŐ riadó Röszke-ntea 15 íz. 
Érdeklődni a délelőtti órákban. 

2926 
EGY fiatal kanca igásló eladd, Tá-
pé, Aradi-utca 38 szám 2928 
EL'ADÓ 4 + 2 lámpás világvevő Sie-
mens rádió, antik álló ütős óra, 
üveges irodaberendezés, pultok, üz-
leti állványok, deszkák, 2 darab na-
gyobb sertés (berkshier), mesterhe. 
gedük és más apróságok. Megtekint-
hetők reggel 7—8-ig, délután 6-7-
ig Szentháromság-utca 54 szám. 

2913 
ÚJSZEGEDEN Sepsl-utcában 400 
négyszögöl telek eladó. Érdeklődni 
Del.Ka cipöűzletben. 2910 
KÖNNYŰ férfi kerékpár prima á l . 
lapotban eladó. Szeged, Hattyú-nt. 
ca 27 szám 2916 
CSEPEL 125-ös eladó Partizán-utca 
10 sz. Czakó úriszabónál, vasárnap 
délelőtt 8—11-ig. 2919 

FOGADÓSZOBA garnitúra, ágyak 
eladók Földvári-utca 6 szám. 2911 
PAPRIK*A'-u 63 számú ház Iakását-
ndással eladó. 2918 
EGY 3 + 1-es rádió eladó. Szécbe. 
nvi-tér 8 sz. I. em. ajtó 10. máso-
dik lépcsőház. 2906 
HÁRMASSZEKRÉNYT és világvevő 
rádiót vennék kifogástalan állapot-
ban. „Ármegjelöléssel" jeligére. 

2908 
EGY Mercédesz táskafrógép eladó. 
Honvéd-tér 5 sz. Dózsa lakta nva 
kantin. 2907 

SZÓLOPRÉST százliterig megvétel, 
re keresek. Cfm a kiadóban. 3042 
ELADÓ egy 4 éves kanca ló és egy 
olcsó koros ló. öthalom-utca 2 sz. 
Osz-utea végén. 3038 

HASZNALT férflkalapokat veszek 
Dugonics-tér 2 szám. Kalapfcstést 
olcsón vállalok. 3035 
SINGER bobinos női varrógép, gáz-
resó kétlángú, íróasztal j ó állapot, 
ban eladó. Polgár-utca 18 szám. 
k-muvnl szemben. 3035 

XfA'GÁNHÁZ gyümölcsös kerttel, la. 
kásátadássa! eladó, villamoshoz 5 
perc. Petőfi-telep XVIII . ntca 876. 

3032 
GÁZTŰZHELY 4 égős, fehér zo. 
máncos, gázresók, lampart petrole-
umfőző eladó. Kossuth Lajos-supár. 
út 23 szám. földszint 10 ai»ó. 3034 
75 köbcentis üzemképes Szoksz mo-
torkerékpár iutányosan eladó. K-_ 
mes.utca 18/b 3033 
Há7. sok gvümö'csfával. szőlővel 
eladó, villamostót 5 perc. Uj Petőfi 
fr'en 58 n'ea 1201 sz 2909 
FOTELEK, bőrönd, ntazókosár. lá-
da kisasztal háztartási és konvha-
eszközök eladók Arany János utca 
10 szám. földszint 1. 
TÓ Mlnnnthan lévő fehér mély gver. 
mekkocsi eladó. Zsótér-ntca 3'b. 
fölrterint 2 aifó. 2901 

KÖVES utcában 2 szobás magánhá. 
zam beköltözéssel 90.000 forintért 
e'adnám. Aigner-telep, Tapolcsínsd. 
ntea 5 szám. • 2904 

SZÖLÖPRÉST w n é k 50—100 vagy 
150 literest. „Szőlőprés jeligére" 

2905 

* T s i r . ! g * 

EGY szobás lakást keresek 2000. 
ig. Lehet Fodor-telep vagy környéke 
is. Baranyainé, Lengyel-u. 5. sz 

2841 
HÁROM, négy szobás, földszinti, 
komfortos lakást bárhol sürgősen 
átveszek. „Azonnali költségtérítés-
sel" jeligére. 2831 
ÁTADNÁM 3 szobás lakásomat 
bútorzattal és villanyberendezéssel 
Hódmezővásárhelyen a Belvárosban. 
Érdeklődni: Szántó, Szeged, 
Kazlnwy-u. 14. at. 

EGY szobás, összkomfortos lakást 
keresek, költségmegtérítéssel. Bereg 
szászi, Brüsszeli-krt ?2/b. sz. 2855 
BELVÁROSI 3 szoba, konyha spei-
zos lakásomat elköltöztetésért át-
adnám „Augusztus végére" jel-
igére. 2836 
GYERMEKTELEN házaspár keres 
egy szobás, társbérleti lakást, lehe-
tőleg a Belvárosban. „Sürgős" jel-
igére. 2823 
ELCSERÉLNÉM jószágtartásos, 
szoba, konyhás, speizos lakásom 
hasonlóért. Móra-n. 40. 2843 
ELCSERÉLNEM szentesi szoba, 
konyhás lakásom szegedi szoba-
konyhással. Érdeklődni Központi 
Egyetem, Gedeynél. 2998 
FÖBÉRLETI, társbérleti lakásokat 
bútorozott szobákat keres, ajánl La-
kásközvetítö, Kölcsey-utca 10 sz. 

3000 
I. EMELETI 3—4 szobás összkom-
förtos lakást keresek, köllségmegté, 
ritésen kívül kétszobás olcsóbérű 
félkomfortos lakást adok „Félkom-
fort" jeligére. ' 3001 
REMÉNY-utcal szoba, konyhás, 
speizos lakásomat elcserélném ha. 
sonlóért. Szent Györgv-utca, Fodor-
utca vagy Kálvária-ulca környéki-
re. „Fodor-utca" jeligére. 3004 
SÁNDORFALVI kettőszobás laká-
som elcserélném egyszobásért. „Vil-
lany bevezetve" jeligére a kiadóba. 

2996 
EGYSZOBÁS, lehetőleg fürdőszobás 
lakást kőltségmegtérítéssel keresek. 
„1300" jeligére. 2986 
KÉTSZOBÁS földszinti vagy I. eme. 
leti lakást keresek, költséget térí-
tek. „Nyári költözés" jeligére. 2984 
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo-
bát keresek 2 személy részére für-
dőszobahasználattal. „Két személy" 
jeligére. 2983 

KÉTSZOBÁS összkomfortos lakás 
átadó. „Megegyezés" jeligére. 3026 
ELCSERÉLNEM szoba, konyhás, 
speizos lakásom hasonlóért. Gép. 
utca 3 szám. 3025 

BÚTOROZOTT utcai féregmentes 
szoba 2 személynek kiadó a Belvá-
rosban. Polgár-utca 5 szám, 3 ajtó. 

3034 
KÜLÖNBÉJÁTfATU bútorozott szoba 
kiadó 2 személynek. Attila.ntca 9 
szám, n . emelet 25/a. 3009 
EGY szoba kiadó Kereszt-ntca 16. 

2881 
EGY szoba, konyhás lakást keresek 
kőltségmegtérítésseL 'Cfm a kiadó-
ban. 2884 
EGY szoba összkomfortos, minden 
közművel ellátott, modern bútorral 
berendezett lakás átadó. „Felsővá-
ros" jeligére. 2842 
MODERN belvárosi I . emeleti 3 
szobás lakásomat elcserélném 2 szo_ 
bás belvárosi lakásért. „Az Adóhi-
vatal közelében" jeligére. 2980 
BELVÁROSI szoba, konyhás, spei-
zos lakásom jószágtartással hason, 
lóért elcserélném. Érdeklődni So. 
mogyl-utca 23 szám, házfelügyelő, 
nél. 2974 
SZÁR'A'Z egy szoba konyhás eme-
leti lakásomat elcserélném hasonló-
ért. Szatymazi-utca 47 sz, I. em. 3. 

2975 
DIÁK lánynak, vagy dolgozó nőnek 
egy kis szoba kiadó. Alföldi-utca 57 
szám. 2965 
KÜLÖNBEJÁRATÚ utcai nagy szo. 
ha fürdőszobával egy személynek 
bútorozva kiadó. Arany János-utca 
5 szám, II . emelet 7. 2966 
KÉTSZOBA, konyhás lakást kere-
sek Újszegeden bárhol, magas költ. 
ségmeglérítéssel. „15-én" jeligére. 

2963 
ELCSERÉLNÉM emeleti nagy szo_ 
bo konyha, speizos lakásomat föld. 
szinti kisebbre. Felsőváros környé-
kén Bárka-utca 12 szám, Nagy Fe-
renc. 2957 
BÚTOROZOTT szoba állami alkal . 
mázott részére kiadó. Alföldi-utca 
45 szám. 2956 
VALÉRIA-téri háromszobás lakásom 
elcserélném ujszegedi, dorozsmai, 
vagy városi kertes házban levő la-
kásért. „Pedagógus" jeligére. 2915 
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo-
ba fürdőszobával két férfinek, vagy 
tisztviselő házaspárnak ágynemű és 
főzés nélkül kiadó. Zászló-utca 3 
szám. emelet. ' 2917 
ÚJSZEGEDEN beköltözhető kétszo. 
bás fürdőszobás szép villa, nagy 
gyümölcsöskerttel sürgősen eladó. 
Szijjártó iroda, Kossuth Lajos.su. 
gárút 1I 3043 

1 SZOBA-konyhát keresek, költségeit 
' megfizetem. Cfm Gutenberg utca 14 
házfelügyelőnél 3041 
EGY. vagy kétszobás lakást kere-

I sek, költségei térítek. Gálné, Kálvá. 
I ris utca 24 3034 
! ELCSERÉLNÉM Postásotthonnál lé. 

vő utcai, szoba, konyhás, lakáso-
mat magánházért (víz, villany) vagy 
esetleg hasonló szoba-konyhás la-
kásért „Disznótartás" jeligére. 

3039 
EGY- vagy kétszobás összkomfortos 
lakást keresek. „Augusztus végéig" 
jeligére. 3037 
EGY szoba, konyha, előszoba, élés-
kamrás lakásomat elcserélném a 
körúton belül hasonlóért. Cím a ki-
adóban. 3036 
BELVÁROSI ketfőszobás összkom. 
fortos lakásom hasonló^ egyszobás-
sal elcserélném. „Gyorsan" jeligére. 

3029 

EGYSZOBÁS összkomfortos lakást 
keresek költségraegtérftéssel. „Lehe. 
tőleg Belvárosban" jeligére. 3028 
EGY szoba-konyha, speizos lakást 
keresek költségmegtérítéssel. Ma-
gyamé, Teréz.utca 44 sz. 2903 
SZOBA konyhás lakásom, elcserél-
ném kisebb szoba, konyha, disznó, 
tartásos lakással. Sándor-utca 50 sz, 

2899 

# K Ü L Ö N F É L É K I 
FÜRDOHUHAh készen ss bozotf 
anyagból, divatos formakban ké-
szülnek PautusznénáL Lenin-u, 20. 
tv Kárász-u.) 
RET1K ÜLÖK, bőröndök, frattáskák 
a legjobb minőségben készülnek 
Szekszárdinál Lenin-u. 3. szám. 

(Kárász-u.) 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponyi-utca 21 Olcsó könyvvásári 
HASZNALT zsebórából divatos kar-
órát készítek. Órajavításokat válla-
lok, 1 évi jótállással, szerkezetet 
vásárolok. Koltai órásmester. Sze-
ged, Kiss Menyhért-utca 1 szám 
AUroMÜSZAKl intézet gépjármű-
vezetőképző tanfolyamot indit Je-
lentkezni lehet Rendőrpalota IL 
em. 12 ajtó. 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes-
téssel szakszerűen készül Csordás 
bőrruhakészilő mesternél Szent 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött 2748 
irARASZTHY festékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin-kőrút 49, 
a Püspök bazár épületbe, Mérey k i , 
lérővel szemben 

LEGSZEBB bizs'utériák. dísztárgy®* 

legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést 

vállalok. Ólomkristályt veszek. Sze-

lemé. Kelemen-u. 7. sz. 

KARÖRAK megkopott tokját, csú-

nya számlapját tökéletesen felújí-

tom. Fischer órásmester, Klauzál , 

tér 3. 
ORDÖGH rnhaflzle'tét Széchenyi-tér-
ről Klauzál-tér 3 szám alá helyez-
te át. 

SZÉP menyasszonyi ruha és fá'lyol 

kikölcsönzése. Erzsébet kalap.sza-

Ion, Lenin-utca 16. (Kárász-utca). 

BANKOV László asztalosmestefl 

műhelyét Gutenberg János (volt 

Margit)-utca 24. szám alá helyezte 

á t 

LACZKÓ órá® Széchenyi-tér, Zsó , 

tér-ház. ó r ák javítását olcsón ké-

szítem, használt órákat és szerke-

zeteket veszek. Zsebórájából d ive , 

tos karórát készftek. 

S Z E M Ü V E G J A V T T Á S O K , 
IPARI F É N Y K É P E Z É S , 

F O T O K Ö P I A : 

L IEBMANN , 
Kelemen_a 12. Telefon 48-53. 

HÁZHOZ megyek varrni, otthon i* 
vállalok, mindenféle ruhát készítek, 
Szenlháromság-utca 36 szám, eme-
let jobb. 2950 
TALÁLTAK gyermek pénztárcát. 
Igazolt tulajdonosa átveheti a kti 
adóban. 

OLCSÓN zsfrbarakom kerékpárját, 
varrógépjavítás, zománcozás jótál-
lással. Trébilsch műszerész, Bajcsy 
Zs. -utca 15 sz. (volt Feketesas-utca) 

2630 
ELVESZETT pénteken az OTI-bsn 
egy barna pénztárca. Kérem a be-
csületes megtalálót, hogy a pénztár, 
cában levő zálogjegyet adja le a 
kiadóba, a többit megtarthatja. 28£3 
MAGÁNYOS nőnél vagy férfinél 
háztartást vezetnék lakásért. „Taní_ 
lássál foglalkozom" jeligére. 2843 
KELLEMES külsejű intelligens dol. 
gozó nő hozzávaló értelmiségi is-
meretségét keresi házasság céljából 
45—50-ig. „Bajtársak" jeligére. 

2838 
BÁLINT József névre szóló Iratokat 
talállak. Igazolt tulajdonosa átve. 
heti a kiadóban. 
MOSÁS, vasalás, tészta, tarhonya, 
gyúrásra házhoz megyek. Partizán, 

| utca 21, Gojdáné. 2919 
j GYERMEK és családi felvételek sa-
' ját otthonában. Szabadi Fotó, Tele. 

ki-utca 5 3031 
j MÉSZÁROS és hentes Iparigazol-

vánnyal rendelkező társat keres 
I Szeged legforgalmasabb helyén levő 
| üzlet. „Üzlet" jeligére. 2902 

54 éves dolgozó magányos nő isme-
retsépét keresem házasság céljából. 

| „Uj élet" jeligére. 2897 
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