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A városi és járási tanácsok jelentősége
Irta > Papp Sándor, Csongrád
megye
Tanácsa
Végrehajtó
Bizottságának
elnöke

Több mint másfél esztendővel ezelőtt, február 1-i beszédében Rákosi elvtárs konkrétan meghatározta
az elkövetkezendő napok és évek
feladatait. „Köztársaságunkat népköztársasággá kell fejleszteni" —
mondotta
Ezt a feladatot azonban alkotmány nélkül, az ország társadalmi
rendszerének, állami szervezetének,
az államigazgatás módjának összefoglalása- alaptörvénye né'-kül megoldani lehetetlen lett volna. Ezért
üdvözölte népünk örömmel és büszkeséggel a Magyar Népköztársaság
Alkotmányának létrejöttét és Iktatta xújjongö lelkesedéssel 1949 augusztus 2o-án Rákosi elvtárs irányításával törvénybe. Ez az Alkotmány kifejezi népünk —„már megvalósult eredményeit, országunk
gazdasági és társadalmi szerkezetében végbement alapvető változásokat és a továbbfejlődés útját jelöli ki." Ez az Alkotmány éppen
azért, mert hű kifejezője a megvalósult változásoknak, állami vonalon is felszámolja a mult burzsoáfasiszta hagyományait; ez az Alkotmány éppen azért, mert megjelöli a további fejlődés útját, meg;
határozza az nlsóbbt'okú állami
szervek felépítésének irányelvét,
alapot teremt a szükséges változás
megteremtéséhez, aminek segítségével ielépíthetjük a népi demokratikus államhatalom helyi szerveit
— a tanácsokat.
Az első kérdés, amelyet meg kell
vizsgálnunk, — hogy a helyi tanácsok jelentőségét és feladatait világosan látjuk — nyilvánvalóan az:
mi tette szükségszerűvé a heiyl tanácsok megszervezését és az. ami
ezzel a kérdéssel szorosan egybekapcsolódik: mi tette lehetővé enAiek a feladatnak is sikeres megoldását?
„Népi demokráciánk minden sikerének, minden eredményeinek kiinduló pontja a Szovjetunió felszabadító harca és az a nagy segítség,
nme'yet a magyar n£p megértő,
nagv barátja. Sztálin nyújtott és
nyújt nekünk" — mondotta Rákosi
elvtárs azon az országgyűlésen,
rmelyen 1949 augusztusában az alkotmánytervezetet benyújtotta. A
mai napon, amikor dolgozó népűnk
úiabb nagy győzelméről, a városi
és járási tanácsok megalakulásáról
beszélünk erre az időpontra kell
? isszinyúlnunk.
Alkotmányunkat,
fcj'ődésfink és előrehaladásunk biztos zálogát, tehát a szovjet munkások és parasztok kezdték Imi, amikor megteremtették a világ első
szocialista államát és akkor, amikor a dicső Vörös Hadsereg győzelmei szétzúzták nálunk is a földesurak és nagytőkések népellcnes
államhatalmát s megnyitották előttünk minden téren a valóban demokratikus élet lehetőségét.

megváltoztatása is. Megkövetelték
ezt a fejlődéssel járó új feladatok,
amelyek egyre nagyobb és újabb
igényeket támasztottak a dolgozó
nép államával szemben. Hároméves
tervünk idöelötti teljesítése, ötéves
tervünk ragyogó távlatai megsokszorozódott felelősséget rónak mindenkire és mindenre. Népi demokráciánk a fordulat évétől kezdődően
betölti és megvalósítja a proletárdiktatúra funkcióit, ha szovjet forma nélkül is- Eredményeink azonban újabb és újabb munkaterületeket nyitnak meg, az államhatalom
szerveinek újabb és újabb kérdésekkel kell foglalkoznia Az állam jellegében olyan döntő változások következetek be, amelyek elkerülhetetlenül magukkal hozzák a szervezeti formák újjáalakítását is. A
proletárdiktatúra
államhatalma
csak azáltal teljesítheti és oldhatja meR nagy feladatainkat, ha a
személyeket adminisztráló, igazgató burzsoá állami szervek a szocializmus építésére alkalmas, az
eleven élet ügyeit intéző állami
szervekké vállnak. Ilyenek a helyi
tanácsok.
Sztálin elvtárs tanított meg bennünket arra. hogy a szocializmust
építő állam magasabbrendüségének
bizonyítéka minden burzsoá állammal szemben az, hogy az állam
munkája nem merül ki a hatalom
biztosításában, hanem maga az állam i s szervezője a termelésnek.
Feladatai bővülnek tehát a gazdálkodás. a termélés számára legelőnyösebb körülmények biztosításával. a dolgozók nevelésével.

A szocializmus felépítésének ügve
— a dolgozó milliók ügye- Ebben
a munkában nélkülözhetetlen a tömegek alkotó és állandó közreműködése. Az államhatalom munkája
is csak úgy válik cselekvő erővé,
ha olyan szervezet áll szolgálatában, amely maximálisan biztosítja
a
tömegek bekapcsolódását, bírálatát. kezdeményező és alkotó erejének megnyilvánulását. Még továbbennek a szervnek egyre erősödő
kapocsnak kell lennie a munkásosztály élcsapata, nagy Pártunk és a
széles dolgozó tömegek között. Ez
állami szervezet megteremtésében
példamutatásként áll előttünk a
nagy Szovjetunió 30 éves történelmi tapasztalata, a gyakorlat eredménye: a tanácsrendszer a legalkalmasabb formája a szocialista
jellegű államhatalom felépítésének.
A Szovjetunió gazdag tapasztalatai
világosan megmutatják számunkra
azf ts, hogy a helyi tanácsok munkáján keresztül nemcsak megszabadulunk a régi. a munkát akadályozó bürokrácia béklyóitól, hanem
új tartalékok felszínrehozásának
útjai nyílnak meg előttünk. T enin
elvtárs tanftía: „A tanácsok kibontakoztathatják a tömegek forradalmi kezdeményezését és alkotó teÁllamigazgatásunk újjászervezé- hetségét a régi rend felszámolásásének útia hosszú harcokkal telt ért folyó harcban, az új proletárvolt. Mindnyájan tudjuk, hogy a rendért folyó küzdelemt>en.
felszabadulás után közvetlenül külső
formáiban is átvettük azt a még
A Magyar Dolgozók Pártja bizfeudális
maradványokkal telített tos kézzel vezeti népünké a szociaállamgépezetet, amelyet a mult ha- lizmus felé- Ennek az útnak jelengyott itt. A régi szervezeti formá- tős állomása a járási és városi takat Pártunk vezetésével — kemény nácsok megalakulása. Ez dolgozó
harcok árán sikerült új tartalom- népünk nagyobb tömegeinek bekap,
mal megtö'-teni De irányt kellett csolódását teszi lehetővé a szociavenni arra is, hogy felszámoljuk lizmus építésének irányításába.
«zt a helvzetet. amelyik a helyi
A ma megalakuló járási és városi
közigazgatási szerveket a demok- tanácsok előtt tehát két feladat
ratikus és a reakciós erők csatáinak áll: bevonni a doleozó néo széles
színtereivé tették Ebben a formá- tömegeit az alsóbbfokú államigazban közigazgatási szerveink koránt- gatás vezetésébe és ellenőrzésébe és
sem szolgálták a dolgozók ügyét, érdekeltté tenni széles tömegeinkorántsem vohak az alkotó munka ket a terme'és emelésében és iráhivatalai. Amilyen mértékben azon- nyításában. Közvetlen feladata a
ban kiszorítottuk az államappará- Járási és a városi tanácsoknak úgy
tusból a reakciós elemeket, ami- foglalkozni dolgozó népünk ügyeilyen mértékben rátért dolgozó né- vel, hogy jó munkájukon keresztül
pünk a szocializmus alapjainak le- megismerjék, megszeressék és tárakására. majd a szocializmus épí- mogassák munkájukat. Munkájuk
tésére, olyan mértékben vált szük- eredményessége erösitj nemzetgazségszerűvé nemcsak az államappa- daságunkat és biztosítja Pártunk,
rá'us személyi összetételének meg- szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs
változtatása, hanem szerveinek fo- iránvítása mellett a szocializmus
lyamatos, fokozatos és mé'.jVcható építését.
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Csongrád megye dolgozó parasztjai
a felemelkedés, a jobb élet útját választják
A csongrádmegyei
munkája
nyomán

termelőcsoportok
tagjainak
vasárnap
számos dolgozó paraszt
a megye
termelőcsoportjaiba

felvilágosító
jelentkezett

paraszt kisbérleten gazdálkodik,
Ezenkívül juhtartással foglalkozik. Ö a következő kérdést vetette fel:
— Én, mint juhász, hogyan
tudnék megélni a termelőcsoportban?
A
termelőszövetkezet e^ytk
tagja, Magyar Ferenc, meggyőző
példát hozott fel erre is.
— Egész bátran minden becsű®
letes dolgozó paraszt beléphet a
termelőszövetkeze be — mondotta. — Termelőszövetkezetünk juhásza, Nagy István, most, a
félévi elszámoláskor 1042.60 forintot kapott. Előlegként
eddig
Őszre mi fs megalakítjuk a csoportot
már 2542 forintot, a termelőszöJ u h á s z József vetkezetbe behozott juhai ellen®
Á
makói Úttörő
termelő- kony János.
térítéseképpen már
feleségük
megígérték: értékének
szövetkezet tagjai jól tudják; és
cso- 1160 forintot vett fel.
aem elég a puszta szó. Tette- „Odahaza az újbejépők
elmondjuk
ikkel, példamutatásukkal kell portján keresztül
De elmondották a vasárnapi
meggyőzni a dolgozó paraszt- minden dolgozó parasztnak az agitáció során a szövetkezet tag;
ságot. Csatlakozva
a
nagy- itt látottakat, hogy őszre m jai azt is, hogy Bartucz Erzsébet,
szénási Dózsa
termelőszövet- is megalakíthassuk a termelő- fiatal
termelőszöve'kezeti
tag
kezet
felhívásához,
házról- csoportot." Veréb János apátmunkaegységei
után
2348.50
fomintagazda is hasonló
házra jártak, ismertetve ezévi falvi
rintot kap. A makói Úttörő terterméseredményeiket. terme|ő- véleményen van.
mel őszfjvetkezet tagjai sem feszövotezetük
gyarapodását.
Eddigi kiváló m u n k á j u k ered- Oszi árpából lizenhót mázsál lejtkeztek meg arról, hogy eltermelt a szövetkezet,
mondják: Murvai Sándor tag: ár.
ménye: 11 dolgozó paraszt jesuk 4Í220 forintot kap a félévi el,
az egyéniek kilencet
lentette be a környékből beszámoláskor.
lépését
a
termelőszövetkeA dolgozó parasztok nyilatzetbe.
Az ilyen és ehhez hasonló érkozata; az ott látottak és halvek tették lehetővé, hogy a vaA vasárnapi házi agitáción lottak hatására születtek.
kívül látogatásra
várták
az
— Ebben az évben őszi ár- sárnapi agitációs napon a székapátfa]vi do]ozó
parasztokat. pából katasztrális holdanként kutasi Petőfi termelőszövetkezetM á r a kora reggeli órákbao 17 mázsát, búzából 11 mázsát be hat, a vásárhelyi Schönhercz
több mint száz dolgozó
pa- termeltünk
—
magyarázta termelőcseportba négy. a Somoraszttal
kanyarodott be két Lengye] István elvtárs, az Út- gy Béla termelőcsoportba 3 Ú1
hatalmas teherautó Apátfalva törő csoport elnöke.
tag jelentkezett.
felől. Személyesen jöttek el az
— M i pedig búzából 8-at,
Uj belépők a jobb élei ul|án
apátfalviak, hogy saját sze- őszi árpából 9 mázsát értünk
mükkel győződjenek meg
a el —
A csongrádmegyei termelőcsovetették össze termésszövetkezet
igazáról. S ami- eredményeiket az apátfalviak. portok
tagjainak
felvilágosító
kor végigjárták a gazdaságot,
A termelőszövetkezet
föld- munkája nyomán szerte a memeghallgatták
a szövetkezet jén vasárnap m á r 40 hold gyében újabb és újabb dolgozó
tagjainak magyarázatát. Vé- friss mélyszántás volt
parasztok határozták el, hogy a
jobb élet, a felemelkedés útját
Felszabadult, emberhez méltó életem lesz
választják. A makói Úttörő terSzegeden is felvilágosító mun- szegedi Haladás termelőcsoport- melőcsoportba 11 úi bélépő jekára indultak vasárnap a terme- ba belépő Julián János irt Rá- lentkezett. A makói József Attila
termeiőesoportba
hat
dolgozó
'őcsoportok tagjai, az üzemek és kosi elvtársnak:
paraszt lépe t be, a Viharsarok
tömegszervezetek kiváló népneve„Há'lateR szívvel és nagy sze- termelőcsoportban öten írták alá
lői. Meglátogatták a dolgozó pa- retettel köszöntöm Rákosi elvrasztokat, ismertették a termelő- társat, mert bölcs irányításával a belépési nyilatkozatot. De rajtuk kívül még harminchármán
csoportok eredményeit és felele- és előrelátó
vezetésével győze. vannak, akik rövidesen belépnek
tet adtak a
felmerült problé- lemre vitte a munkásosztály
a csoportba. A szentesi járás temákra.
harcát. Ezzel lehetőséget terem- rületén hét községből összesen
A népnevelők felvilágosító mun- tett arra, hogy
mezőgazdasági tizenöten írták alá a belépési nyikájuk során több dolgozó parasz- vonalon is megszüntessük a ki- latkozatot. A kiszombori Petőfi
tot győztek meg a társasgazdái- zsákmányolást,
lehetővé tette, termeiőesoportba kilenc, a nagy'codás előnyeiről A dolgozó pa- hogy én és családom a termelő- majláti Úttörő csoportba kettő,
rasztok élénken érdeklődtek a csoport tagja lehetek. Volt alkal- az apátfalvi Úttörő termeiőesocsoportok iránt. Beszámoltak sa- mam meggyőződni arról, hogy a portba két ú j tag jelentkezett. De
szálát életükről is s amint Farkas termelőesoport munkamódszereit ugyanilyen eredményekről
Gyula kisparaszt is elmondotta, és gazdasági
eredményeit nem molha' be a maroslelei Kossuth
belátták, hogy az egyéni gazdál- lehet megvalósítani az egyéni kis termelőesoport is, ahol három ú j
az
kodással nem tudnak olyan ered- gazdaságokban. Most már felsza- belépő van. Csanádpalotán
előkészítő
bizottságnál
két
dolgoményeket elérni, mint a termelő- badult, emberhez méltó életem
zó paraszt jelentette be a tercsoportok.
lesz és végkép véget vetek komeiőesoportba való
belépését.
rábbi
kiszolgáltatott,
sokszor
Földeákon a Dózsa termelőszöA vasárnapi
agitációban a
megalázott sorsomnak."
vetkezeti csoportba négy . Csaszegedi kerületek közül a Rókus
nádalbertin a Kcssulh termelőTII.
pártszervezet
népnevelői
Újszeged, 1950 augusztus 13.
csoportba három dolgozó paraszt
tűntek ki. ök szervezték be a
Julián János
jelentkezett.
'egtöbb u j tagot. Az eddigi je_
A félévi elszámolás megmutatja'entések szerint a Szegedi Jáa csoporttag félévi munkájára
Mindezek az eredmények ékes
rás területén a szombati és vatöbbel kap, mini az egyéniek bizonyítékai annak, hogy a még
sárnapi agitáció során 190 uj
egész évre
egyénileg gazdálkodó dolgozó pa.
belépő irta alá a belépési nyilatA termelőcsoportban elérhető rasztok meggyőződve a nagyüze
kozatot. Ezek közül kiemelkedjó mi gazdálkodás előnyeiről, a
nek a szőregi Petőfi termelőeso- jövedelem, az ebből fakadó
port népnevelői, akk 17 uj ta- megélhetés biztosítása vitte Kis- fejlődés, a jobb élet ú jára léptot szerveztek be.
Nem sokkal pál Pál 4 holdas, Csányi Mátyás nek. De bizonyítják ezek az ered
3 és fél holdas. Balázs Mihály 5
mények a termelőcsoportok tag
maradnak el mögöttük az
ujholdas kisparasztokat is a fölszentiváni Szabad
Föld és a
jainak jó munkáját is, bizonyítdeáki Dózsa termelőszöve kezei-öszkei
Uj Elet termelőcsoport be. A félévi elszámoláskor
ja,
hogy látva saját eredményeikinépnevelői sem, akik 14—14 uj tűnt, egy munkaegységre 20 fo- ket, az a céljuk, hogy egész doltagot vettek fel a csoportba. A rint jut. Ezt az érvet is felhasz- gozó parasztságunkat
segítsék
beszervezett
uj
csoporttagok nálta]* agitációjuk során a szen- rávezetni arra az ú ra, eme Ív a
•lágyrésze agrárproletár.
tesi Árvái Bálint termelőszövet- szebb és jobb élet. & nagyüzemi
Az uj belépők hangulatát fe- kezet tagjai is.
szocialista mezőgazdaság megvajezi ki az a levél, amelyet az u j .
Török István szentesi dolgozó lósításához vezet.
Csongrád
megye termelőcsoportlai
nagy lelkesedéssel
csatlakoztak
a
nagyszénási
Dózsa"
termelőszövetkezet
felhívásához.
A
{ermelöcsoporlok tagjai vasárnap
egész napos felvilágosító
munkára
indultak,
hogy
az egyénileg
dolgozó
kis, és középparasztoknak
beszámoljanak
csoport,
iáik elért eredményeiről,
megmagyarázzák
nekik a társasgazdálkodás
előnyeit s munkájukkal
hozzájáruljanak
a termelőszövetkezeti
mozgalom
továbbfejlesztéséhez.
Dolgozó
parasztságunk
érdeklődése
napról-napra
fokozódik
a nagyüzemi társasgazdálkodás
iránt. És ez nem véletlen. Az egyénileg
dolgozó
kis. és középparasztok
is látják a termelőcsoportok
eredményeit,
látják. mennyivel
nagyszerűbb
eredményekej
lehet elérni a nagyüzemi
társas gazdálkodással,
mennyivel
boldogabb
és gondtalanabb
a
termelöcsoportban
dolgozók
élete. A termelöcsoportok
tagjai
vasárnapi
felvilágosító munkájuk
során a saját csoportjuk
konkrét
eredményeire
hivatkozhattak, a saját egyre javuló életszínvonalukat
állíthatták
példakén/
a
dolgozó parasztok
elé.

2

KEDD, 1950. AUGUSZTUS 1B.

Az Auszttiai Szövelséges Tanács megbizottai
ismét megakadályozták az elrabolt magyar javak
visszaszolgáltatását
Az Ausztriai Szövetséges Tan.'c-s Szviridov
altábornagynak,
a Szovjetunió ausztriai főbiztosának elnöklete alatt augusztus
11-őn összeült.
A
Szövetséges Tanács
az
ausztriai népbiróságok munkájá_
ró! tárgyait A Szövetséges Tanács az ausztriai
népbiróságok
határozatában javasolta az osz_
trák kormánynak, hogy a nagy
nác'k ügyét adja át a bírósági
intézményeknek. Az osztrák kor.
mány és bírósági szervei azonban nem hajtották végre a Szövetséges Tanács e határozatát. A
nácik és háborús bűnösök ellen
indított
130.012 eljárás közül
101.043 ügyet
féibeszak'tottak,
megszüntettek és általános büntető bíróságoknak
adták át. A
bíróság mindössze
698 embert
itéít reális tartamú büntetésre.
A szovjet megbízót- ezért
javasolta :
alakítsanak

ncgyoldali

bi.

zottságot a Szövetséges Tanácsnak a nácitianitásra vonatkozó határozatai végrehajtásának ellenőrzésére.
Az angol és az amerikai megbizottak, mivel féltek az ausztriai igazságszolgáltatás politikájának és gyakorlatának leleplezésétől, ellenezték ezt a javaslatot
A Szövetséges Tanács ezután
azzal a szovjet javaslattal foglalkozott, hogy vizsgálják meg a
kisebb bűnös nácikra vonatkozó
amnesztia végr hatásának eredményeit
A Szovjetunió
képviselője
kiemelte, hogy az osztrák kormány' ezt a határozatot
nem
teljesítette. Csak 1950. áprilisában és májusában 165 SS tagot,
100 SA tagot, 6 Gestapo tagot,
és 731 más olyan
aktiv nagy
hitleristát részesítettek közkegyelemben, akik különféle
fa-

Megnyilt a Nemzetközi Diákszövetség
li. Kongresszusa
Hétfőn reggel megnyílt Prágában a Nemzetközi Diákszövetség
I I . Kongresszusa, 68
országból érkezett 500 küldőt tel. A
prágai
kereskedelmi
vásár ipari paviIlonjában taitott
megnyitóülésen
Josef
(irohraan. a Nemzetközi Diákszövetség elnöke megnyitó
beszéde után Zdenek Hejzlar,
a Csehsz'ovák I f j ú s á g i Szöve(sóg elnöke tolmácsolta a Szö*
vétség üdvözletét. N i n a Parncs8 a
Demokratikus
Nöic
Nemzetközi Szövetsége. Fran
tisek Zupka alelnök pedig a
Szakszervezeti Világszövetség
üdvözletét. Zdenek Fjerüng-r
minisz(ere!nökhe]yettes a cseh-

siszta szervezetekben dolgoztak.
Az a tény, hogy
az osziiák kormány semmi,
be veszi a Szövetséges Tanácsnak az ország nácitlani.
tási kérdéseivel kapcsolatban hozott határozatait, a
nácizmus
újjászületésének
veszélyét eredményezte Ausztria
nyugati
megszállási
övezeteiben.
A szovjet megbízott javasolta, hogy követeljék az osztrák
kormánytól, foganatosítson
intézkedéseket a Szövetséges Tanács határozatainak
végrehajtására a bűnös nácikkal szemben. A Szövetséges Tanács amerikai, angol és francia képviselői megtagadták a megegyezéses
döntést ebben a kérdésben.
A Szövetséges Tanács megvizsgálta az osztrák
kormány
sugalmazott panaszát is a szovjet megszálló hatóságok állítólagos beavatkozásáról az
osztrák polgári
bíráskodásba. A
szovjet képviselő leleplezve az
osztrák hatóságok
panaszának
alaptalanságát, javasolta, hogy
emlékeztessék
az osztrák
kormányt, hogy a biróságok
működése feletti ellenőrzést
a főbiztosok övezeteikben az
ellenőrzési egyezmény alapján gyakorolják.
A nyugati imperialisták meg.
kísérelték az osztrák hatóságok
feletti ellenőrzés korlátozását kierőszakolni a szovjet övezetben,
ugyanakkor meghagyva a korlátlan ellenőrzést az osztrák hatóságok felett saját övezeteikben.
Ebben a kérdésben nem hoztak
határozatot.

szlovák
kormány
nevében
szólalt fel.
Grohmau ezután bejelentette.
hogy Klement GottwaM
elnök váHalta
a kongresszus
védnökségét
és
javasolta,
bogy a kongresszus
küldjön
üdvözlő táviratot az elnöknek.
A javaslatot
elfogadták
és
Giovanni Berlinguer, a Nemzetközi Diákszövetség titkára
felolvasta az üdvözlő távirat
szöveget.
Ezzel
befejeződött
a kon
gresszus
reggeli
ülése.
A
kongresszust délután folytatA Szövetséges Tanács megják.
Josief Grohmannak,
a
Végrehajtó Bizottság szerve- vizsgálta a Magyar Népköztárzeti m u n k á j á r ó l szóló beszá- saság bécsi mtesziójának levelét
a hitleristák által elrabolt
és
molójával.
Ausztriába hurcolt magyar javak visszaszolgáltatásáról.
Az Egyesült Nemzetek országai által 1947 február 10.
én aláirt békeszerződés előírja, hogy a német fegyveres
A Koreai Népi Demokratikus ezeket a kísérteteket. A néphad
erők által Magyarország tepartvidéken,
Köztársaság néphadseregének fő. seregnek a keleti
rületéről kivitt javakat viszparancsnoksága augusztus 13-án Phohangtól nyugatra lévő Gide
sza kell adni. Az ausztriai
regvel kiadott hadijelentésében városát felszabadító egységei a
magyar javak visszaszolgálközölte, hogy a néphadsereg egy- helyi partizánosztagek támogatásával
eres
csapásokat
mérnek
az
tatását
azonban
minden
s.'gei valamennyi
arcvonalon
ellenségre, és folyta'ják támadó
alap nélkül megakadályozfolytat éh a kemény harcot
az
hadműveleteiket. A déli partvizák.
mnerikai te Li-Szin-Man katonadéken a néphadsereg egvségei
A
szovjet
képviselő
Magyarorság ellen. A Nakton folyó keleti különféle fegyvernemek
csapa- szág követelését teljesen jogospartján az ellenség ellentámadást tainak szoros
együtfműködésékísérelt meg.
A
néphadsereg vel csapásokat mérnek a maka- nak találva, emlékeztetett arra,
hogy a magyar
békeszerződést
egységei azonban meghiúsították csul ellenálló amerikai erőkre.
aláíró kormányok kötelezettséget
vállaltak, hogy a szerződés minVasárnap esti hadijelenlés
den cikkét teljesitik. Ezért jaA Koreai Népi Demokratikus városát, fontos stratégiai pon- vaslatot tett: az osztrák
korKöztársaság néphadseregének fő- tot és a keleti partvidék jelenmány tegye meg a
szükséges
parancsnoksága augusztus 13-án tékeny városát, az ellenség legintézkedéseket, hogy az elrabolt
este a következ ket közli: a fontosabb kikötőinek egyikét. A
néphadsereg egységei valameny- néphadsereg egységei a Phohang javakat visszaszolgáltassák.
Az amerikai, angol és francia
vívott
nvi arcvonalon kemény harcot város felszabadításáért
Mafolytattak az amerikai és Li- csatában az ellenségnek több megbizottak megtagadták
Szin-Man erők ellen. A néphad- mint 400 katonáját foglyul ejtet- gyarország jogos követelésének
amerikait.
A teljesítését
seregnek a
keleti partvidéken ték. köztük sok
Gide városát felszabadító egysé- néphadsereg egvségei nagv hadigei folytatták támadásukat. Mi- zsákmányra tettek szert. A népfl cukorgyárak felkészültek
ül ón bekerítették az ebben
a hadsereg egvségei most ebben a
a Doséges cukorrépatermés
térségben makacs ellenállást ki- térségben üldözik az ellenséget.
feldolgozására
fejtő e'lenséget, teljesen fe'sza- A többi arcvonalon különösebb
A cukorrépa az ország egész
badítotlák Phohang
(Hokodoi változás nem történt,
területén igen szépen fejlődik
és a hozama mintegy 50 százalékkal magasabbnak Ígérkezik. mint az elmúlt gazdasági
évben. A meleg időjárás követeztében a termés korábban
érik be, és így egyes cukorgyárak m á r szeptember Írtől
A koreai arcvonal északnyuga. nyire északnyugatra. Az itt álló
s a többiek pedig a következő
féle
hadosztály
t i /árkán, a Nakton déli kanyaru- Li-Szán-Man
napokban folyamatosan meg
ló ában — ahol az ésmkkoreaiaK „stratégiai visszavonulást'' haj- kezdik az ú j cukor gyártását.
egy hete hídfőt alakítottak —, a tott végre. Az északkoreaiak észIgy tehát az ú j cukor szephelyzet fenv~retövé vált — álla- revették ezt a hadmozdulatot és tember 3-tól fogva bőségcsen
azonnal
átkaroló
támadást
indípítja mos\FP tudósítója.
áll a fogyasztók
rendelgezé
Hétfőn r
sl újabb északko- tottak. úgyhogy a Li-Szin-Man sére.
rcai erők ke ék át a függő híd féle ezredek Guni körzetében
Jellemző a cukorfogyasztás
rgv olyan faj áján, amelynek igen nehéz helyzetben vannak. A emelkedésére, hogy
még
az
l 'da'apja a víz alatt van, tehát déikcrcaiak két ezredét bekerí- 1949 szeptembertől decemberig
tették.
láthatatlan.
terjedő hónapok átlagfogyaszA
vadászrepülőgépeknek el tása havi 950 vagon, az 1950
Az arcvonal másik fenyegetett
rontia Vegvan körzete,
ahol kellett hagyni a phohangi re- január—májusi fogyasztás átvadászrepülőgépek lag 1100 vagon, addig a júészakkoreai harckocsik és tüzér- pülőteret. A
ségi alakulatok nyomulnak előre már csak japáni támaszpontjuk- nius havi fogyasztás 1453, «
júliusi pedig 1915 vagon volt.
Tegu ól légvonalban 12 mérföld- ról szállhatnak fel.

ü itoreai néphadsereg főparancsnokságának
vasárnap reggeli hadijelentésc

A naWoni kanyarban
és Vegvan körzetében az amerikaiak
helyzete súlyosabbá vált

ÖT ÉVE SZABAD KOREA
ö t évvel ezelőtt. » Szovjetunió dicsőséges Vörös Hadserege szétzúzta a japán imperia^
listák uralmát Koreában és a
liarmincötéves japán
rabság
után felszabadította a koreai
népet Koreába éppeuúgy, mint
Magyarországra.
a
szovjet
fegyverek vitték el a szabadságot. Később a r.emzeiközi megállapodások érteimében az ország északi részét szovjet, déii
részét nedig amerikai csapatok
szállták meg. A 38. délkörtől
északra a Szovjetunió se gíi stégével megindult a békés építés,
a déli részeken Li-Szin-Man hazaáruló klikk ie ült a nép nvakára és engedelmesen kiszolgáltatta az ország minden ..természeti kincsét az amerikai imperialistáknak.
A Szovjetunió javasolta az
amerikaiaknak, hogv vonják
ki csapataikat Koreából s adjanak lehetőséget szabad, független. demokratikus választások létrehozására
Koreában.
Bár az amerikaiak, különböző
hazug ürügyekre hivatkozva,
megtagadták a csapatok kivonását Dél-Koreából, a Szovjet
Hadsereg 1949 elején elhagyta
Észak-Korea földje'. ÉszakKoreában népi demokratikus
köztársaság alakult, amely a
Koreai Munkáspárt és vezére.
Kim-ír Szen elvtárs irányítása
mellett megkezdte a szocializmus felépítését.
A Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság vezetői ismételten
mindent elkövettek, hogv Korea egységét helyreállítsák
A
délkoreai bábkormánv azonban,
az amerikai imperialisták uszítására. nemcsak hogv megliiii-

sította ezeket a
kísérleteket,
hanem júniusban
gyalázatos
módon rátámadt a Koreai Népi
Demokratikus
Köztársaságra.
A koreai néphadsereg visszaverje a szemérmetlen agressziót s csapatai azóta már felszabadító! ták a délkoreai területek nagvrészet. annak ellenére,
hogy az amerikrii imperialisták beavatkoztak a polgárháborúba. megkísérelték leigázni a
szabadságáért, harcoló koreai
népet és mikor ez nem sikerült,
tehetetlen dühükben aljas terrorbombazásokat hajtanak végre ft koreai városok és falvak
békés lakossága ellen.
A koreai népet azonban nem
tudják megtörni a terroriám a.
dások, a néphadsereg nedig. az
egész imperialista világ nagv
megdöbbenésére egvik csapást
a másik után méri az imperialista támadókra s nincs messze
már az az idő, amikor egész
Korea földjéről kiűzi őket.
A szab-d világ népeinek osztatlan rokonszenve kíséri a koreai nép hősi küzdelmét. A ma
gyár dolgozó nép előbb a koreai
kórházvonatra varló orviijtés pára'lan sikerével, majd a kjreai
műszak hatalmas eredményeivel
mutatta meg. hogv a Droletár
nemzetköziség szelleméhen lel.
kesep támogatia a koreai nép
szabadságharcát.
Kim í r Szen vezetésével a hős
koreaj nép győzedelmeskedni
fog az imperialistákon s mostmár egész Korea területén folytatni fogja a*t az éritóst, melynek megindulását. Észak-Korea
területén öt évvel ezelőtt a
Szovjet Hadsereg hős csapatai
tettel- lehetővé.

A polgári jogokért küzdő amerikai szervezel1
megbélyegezte az USA koreai támadását
A polgári szabadságjogokért
A gyűlésen határozatot foelítéli
az
küzdő
szervezet
augusztus gadtak el. amely
12-én gyűlést
tartott
New- amerikaiak koreai támadását
yorkban. A felszólalók élesen és követeli az amerikai csamegbélyegezték az U S A
ko- patok kivonását Koreából.
reai támadását és felhívják a I J U ^ é S
ho^'tkoz^
népet, fokozza harcát a sza-1 harcát
a polgári szabadságbadságjogolíért.
jogokért.

A német és francia ellenállási harcosok
szöveséget kötöttek
'Á W e l m a r közelében
lévő
Attersbergben vasárnap összegyűltek a német és
francia
ellenállási harcosok küldöttei.
Több m i n t 17.000 férfi és nő
nagyarányú
békefüntotést
rendezett. n a g y lelkesedés közepette írta alá hat német és
francia ellenállási
harcos a
francia és német harcos béke
szövetség okmányát a háború,
a fasizmus és a Schuman-terv
ellen.
— M i n d n y á j a n tudjuk, hogy

a küzdelem
a háború és a
fasizmus ellen nem szűnt meg
1945. esztendejével — jelentelte ki H a r r y Kuehn, a Német
Ellenállók Szövetsége
főtitkára.
A politikai üldözöttek nemzetközi egyesülete felhívta a
német-francia ellenállási harcosokat
a békéért
folytatott
küzdelem
megerősítésére. Ea
a szövetség hozzá fog járulni,
hogy a háborús uszítók elleni
küzdelem megerősödjék.

A Szaktanács és a Vegyipari Dolgozók Nemzetközi
Szövetségének távirata a koholt vádakkal
halálraítélt amerikai négerek ügyében
Wright
kormányzónak,
A Magyar
Szakszervezetek
Or- el Fielding
Mississipi
USA címre;
szágos Tanácsa
a következő
távira- Jackson,
tot intézte az USA
elnökéhez.
„A vegyipari
és
rokonszakmabeli
dolgozók
nemzetközi
szövetségébe
i „Harry
S. Truman
elnök,
(az SzVSz szakmai
tagozata)
tömöFehér Ház,
Washinglon
rült 2 millió
vegyipari,
gyógyszerD. C. USA.
üveg papír,
kartonTudomásunkra
jutott'
hogy
Willie ipari, kerámia,
dolgozók
nevében tilMcGhee
néger munkás
kétgyermekes és mürostipari
Willie
McGhee
kétgyercsaládapáf
nőrablás
koholt
vádjával takozunk
hamis
vádak
halálra
Ítélték. Ugyanilyen
vád ürü- mekes néger családapa
történt
halálrai'élése
ellen,
gye alatt halálra
ítéltek hét
Hatal alapján
Államokban
fomartir.svillei
(Virg'nia
állam)
no- amelyet az Egyesült
lyó fasiszta
faji üldözés
és a mun.
gert is.
kásosztály
elnyomása
egyik
mcgnyil1,600.000 szervezeti
magyar
dolvonulásának
tekintünk.
gozó nevében követeljük,
hogy teKöveteljük, Hogy a halálos ítélet
gyen meg mindent
Willie McGhee és
és
a hét martinsvillei
néger
szabadon- végrehajtását akadályozza meg
bocsátása
érdekében,
aWiet
a világ rendeltessen el új tárgyalásokat."
minden igazságszeretö
népe az Egye.
sült Államokban
uralkodó
társadalA do qoző porasz'soq
mi igazságtalanság
és növekvő
faboldog jövőjének
siszta terror áldozatainak
tekint."
útját mutatja
•
A vegyipari
és
rokonszakmabeli
dolgozók
szakszervezetei
nemzetközi
szövetsége az alábbi táviratot
küldte

a

„ S z a b a d Föld"
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Magyar államférfiak
üdvözlőtáviratai
felszabadulásának
ötödik évfordulója
„Kim-Ir-Saen
elvtársnak,
a
Koreai Munkáspárt elnökének,
Phöngjang.
A koreai nép felszabadulásának ötödik évfordulóján a magvar kommunisták, az egész magyar dolgozó nép forró elvtársi
üdvözletét küldjük.
Öt esztendővel ezelőtt szabadította fel a hatalmas Szovjet-

unió a hosszú rabságból a koreai
népet, mely most hősiesen és elszántan védi szabadságát az új
agresszorok, az amerikai imperialisták ellen. A magvar dolgozó
nép. mely a nagv Sztálin-vezctte
hatalmas béketábor szilárd tagja, mély felháborodással
látja,
hogv az amerikai imperialisták
újra bilincsbe akarják verni a

A z Albán Munkáspárt Központi Bizottsága
é s a z Albán Népköztársaság minisztertanácsa
megvitatta az állami terv 1950 első hat
hónapjában elért eredményeket
Augusztus 11-én és 12-éu
együttes ülést tartott az Albán
Munkáspárt
Központi
Bizottságának nyolcadik
plén u m a és az Albán Népköztársaság minisztertanácsa, hogy
elemezze az állami terv teljesítésének
eredményeit
1950
első hat hónapiában. Az ülésen Mehmed Sehu miniszte:efinöhelyettes, a Párt Központi

Bizottságának titkára
tartott
beszámolót a terv teljesítésé
ről. A terv teljesítésének elemzését az egészséges
bolsevik
bírálat és önbírálat szelleme
hatolta ál. A z ülés határozatot fogadott e| a lépésekről,
amelyek a lerv 1950 második
felében va|ó teljesítése és a
kétéves
terv
-megvalósítása
érdekében szükségesek.

a koreai nép Ma délelőtt 19 órakor a városházán tartja meg
alakuló ülését Szeged Városi Tanácsa
alkalmából

korcaj dolgozó népet, újra gyarmatosítani akarják Koreát A
magyar dolgozó népet megdöbbenti az a barbár embertelenség.
mellyel az amerikai agresszorok
a békés falvakat, kultúrépítményeket pusztítják s az ártatla
nok, gyermekek ezreit gyilkolják
le olyan kegyetlenséggel, amelv
Hitler fasiszta bandáinak dutasát is felülmúlja.
A magvar dolgozó nép lelkes
rokonszenvvel és csodálattal kíséri azt a hősi harcol, melyet a
koreai nép az ö n
vezetésével
folytat. Legyen méggyőződve arról. hogy az egész haladó emberiség a koreai nép szabadságának ügyét támogatja. Kívánunk
Önnek és hősi népének az amerikai barbár támadók elleni szabadságharcában teljes sikert és
győzelmet.
Budapest. 1950 augusztus 14.
RÁKOSI MÁTYÁS
a Magyar Dolgozók Pártja
főtitkára."
•

Szeged dolgozóinak életében nagyjelentőségű esemény
les?
a
Városi Tanács megalakulása, amely ma délelőtt tiz óra.
kor a városháza közgyűlési termében tartja meg alakuló ülését,
A megyei, városi és járási tanácsok megalakulásával szocialista
fejlődésünk ujabb jelentős állomásához érkeztünk el. A Városi
Tanács megalakulása döntő fordulatot jelent a szegedi dolgozók, de Csongrád megye városai és járásai
számára
is, ahol
ugyancsak ma tartják meg a tanácsok alakuló ülését.
A Szeged Városi Tanács alakuló ülésén a Népfront Bizott,
ság nevében Zombori János elvtárs, a Szegedi Pártbizottság fit,
kára. a Megyei Tanács nevében Lövő Ferenc elvtárs, a Szegedi
Pártbizottság részéről pedig Bite Vince elvtárs üdvözli a mcgala.
kuló Szeged Városi Tanácsot. Az alakuló ülésen résztvesz a bel.
ügyminisztérium képviselője is, ezenkívül felszólalnak a szegedi
üzemek, tömegszervezetek legjobbjai.

SZÁZAN AZOK KÖZÜL,
akik uj életet akarnak

Alsóvárosi és kecsfeéstelepi dolgozó parasztok látogatása
a baktói „Alkotmány" termelőcsopoitban

„Kim-Du-Bon-nak, a Koreai
Vasárnap reggel. Nagy a sürNépi Demokratikus
Köztár- gés-forgás a baktói Alkotmány
saság Legfelsőbb
Nemzetgyű- termelőcsoport udvarán. Díszílési Elnöki
Tanácsa
elnökéA „Rabotnicseszko Delo", a osztásában, most sittnek ezt a
tenek, locsolnak, nagy munkában
nek,
Phöngjang.
van a csoporc apraja-nagyja. —
Bolgár Kommunista Párt
köz- hátrányt behozni.
A koreai népnek a Szovjef- Vendégeket várnak. Dolgozó paponti lapja megállapítja,
hogy
Az imperialista
„vendégek"
parasztasszonyokat,
az utóbbi időben mind sűrűb- jugoszláviai látogatásai katonai unió állal történt felszabadí- rasztokat,
tása ötödik évfordulója
alkal- olyanokat, akik kíváncsiak a csoben érkeznek Jugoszláviába ame- célokkal függnek össze.
Titóék
mából
fogadja
a
Magyar port eredményeire, működésére
rikai és angol vendégek. Köztük Jugoszláviája az
imperialisták Népköztársaság
Elnöki Taná- és ök maguk is új életet akarnak
van Noel Baker angol
tüzelö- balkáni agressziójának bástyája. csa és a magam forró
iidvör kezdeni,
anyagügyi miniszter és BottonNoel Baker egyébként Athén- letét.
8 óra felé érkezik meg az elley külkereskedelmi
miniszter, be is ellátogat. Utja kapcsolatA
maOyar
nép
hatalmas
továbbá Davies helyettes külke- ban ált Titóék és a görög mo- lelkesedéssel Iciséri a hős ko- ső auló. Utána a másik, harmareskedelmi miniszter.
sikeres harcát
az dik. Jönnek az alsóvárosi, keesnarchofasiszták viszonyának ren- reai nép
saját
imperialista támadók ellen. A késtelepi dolgozók, hogy
Az amerikai imperialisták már dezésével.
szemükkel győződjenek meg a
koreai
nép
fényes
győzelmeikoncessziókat kaptak JugoszláTitóék most fokozzák provoká_
nagyüzábii gazdálkodás előnyeiviában a nem vastartalmú fémek cióikat a szomszédos népi de- vel súlyos csapást mér a harmadik világháború
kirobban ről, a csoport tagjainak jobblékibányászására
a villamosipar_ mokráciákkal szemben, Jugosz- fására
készülő
imperialista, téről, amit aránylag igen rövid
ban, a légiszállitás
terén stb. lávia népei azonban nem engedik háborús uszítók
terveire
és idő alatt értek el.
Lassankint kiszívják a jugoszláv meg Titóék tervének megvalósí- ezzel nagymértékben
erősíti a
A látogatók több mint százan
közgazdasági élet
nedveit. Az tását, hogy Jugoszláviát az im- Szovjetúnió-vezette
sokszáz
vannak. Hosszú sorban mennek
angolok, kik némileg lemaradtak perialista kannibálok bástyájává milliós
béketábort.
végig a csoport földjén, a csoa jugoszláv
közgazdaság ki- változtassák.
Szabadságharcuk
gyors és porttagok a lá'ogatók közé vegyőzelmes befejezéséhez kívá- gyülve magyarázzák munkájunok Önnek és az egész koreai
kat,
Az Angol Kommunista
Párt
felhívása népnek sok sikert.
Budapest, 1950 augusztus 11.
első évi eredményeiket.

liíóék

imperialista

vendégei

a fegyverkezési
programmal
kapcsolatban

Az
Angol
Kommunista
P á r t nyilatkozatot tett közzé,
amelyben
rámutat, hogy
a
parlamentet a katonai tervek
megvalósítása céljából h í v j á k
egybe.
A Kommunista Párt felhívja a munkásmozgalom
minden tagját
és minden békeszerelő embert, hogy szeptember 9-én és 10-én vegyen
részt abban
a
tüntetésben,
amelyet egész Ang]ia térülő-

ién szerveznek
és hozzák
a
parlament valamennyi
tegjá
nak tudomására határozatok
táviratok és küldöttségek útján, hogy
a nép szembehelyezkedik a támadó imperialista háború esztelen előkészületeivel.
„Le a katonai szolgálati idő
meghosszabbításával!
Le az
újrafegyverkezési
program
m a i ! " — fejeződik be a nyilatkozat.

A Nemzetközi Diákszövetség tanácsa elhatározta
a titóista diákszervezet kizárását
Prágában a Nemzetközi Diákszó. I
Az ülésen Tom Madden. a Nem.
hanvétség II. kongresszusának előkészí-| zetközi Diákszövetség titkára
tésére a Nemzetközi Diákszövetség goztatta. hogy
a kongresszus munkájának bele
tanácsa szombaton ütést tartott. Az
kell kapcsolódnia a béke meg.
ülésen 120 kiküldőt vett részt 58
védését célzó világmnzgalomba.
ország képviseletében Az előkészíHolstead Holman, a tanács amető tanácsülés napirendjén a jugo- rikai tagja elmondotta, hogy a konszláv ifjúsági szervezet kizárásának gresszusra érkező amerikai küldött,
ügyében hozandó határozat, vala- ség egy részét a nyugatnémetorszáhatóságok
feltartóz,
mint 25 ú j országos
diákszervezet gi megszálló
tatták és Bécsbe kisérték.
Azóta
tagfelvételi kérelme szerepelt.
nem érkezett hfr sorsukról.
A tanács Jugoszlávia
kizárását
Giovanni Berlinguer,
a Nemzetkét szavazat kivételével clhatá.
közi Diákszövetség főtilkára a jurozta.
goszláv diákszervezet
kizárásának
A kizárás elten Nagybritannia
és
indokolásánál
Dél-'ATrika
képviselője
szavazott.
rámutatott a jugoszláv hatósáUgyanez a két küldött tartózkodott
goknak
a haladó diákokkal
a szavazástól az új tagok felvételészemben hozott terrorlntézkedének kérdésében, amihez
a tanács
sére. A jugoszláv diákszövetség
egyhangúlag hozzájárult.
reakciós vezetősége pedig ahe.
lyett, hogy szembeszállna az üldözéssel, támogatja azt.
a belga kormány megalaxitasára A kongresszusra egyébként már
több mint 80-0
küldőit
érkezett
Baudouin — mint a Reuter Prágába Megérkezett a szovjet küljelenti — vasárnap megbízta döttség második része is Jevsova,
Van Zeelandot.
a lemondott a lenini
Komszomol
titkárának
A
csoportban
van
belga kormány külügyminisz- vezetésével.
Matvicjev
kulturális
terét, alakítsa meg az ú j kor- Alekszandr
együttese.
mányt.

Van Zeeland kapott megbízást

Rónai
Sándor
a MaGyar
Népköztársaság
Elnöki
Tanácsának
elnöke."
•
„Pak-Hen-Ennek, a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
külügyminiszterének, Phöngjang.
Legnagyobb nemzeti ünnepük
alkalmából fogadja forró szerencsekívánatainkaf. A magyar nép
őszinte csodálattal és testvéri
együttérzéssel kíséri a
koreai
nép hősi harcát az imperialista
agresszorok ellen, azf a harcot,
mely nap-nap után kivívott fényes győzelmeivel a szabadság
és békeszerető népek legyőzhetetlen erejéről tanúskodik.
Szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogv a hős koreai
nép felszabadító harcát nemsokára teljes siker koronázza, s a
baráti koreai nép nemzeti egységének és függetlenségének teljes birtokában folytatja küzdelmét a Szovjetunió-veze'te hatalmas béketábor közös ügyéért, a
békéért.
Budapest. 1950 augusztus 14.
Kállay Gyula,
a Magvar Népköztársaság
külügyminisztere."
•

kezdeni

Kezdetben kevesen voltak, kevés
volt a munkaerő is, mégis szép
eredményeket értek el. Mindenfelől megelégedettarcú csoporttagok jönnek — beszélnek a jövedelmükről és arról, milyen nyugodtan néznek a jövő elé.
Itt egy ártézi kút. Körülállják
vagy tízen. Nincs ebben semmi
érdekes, hiszen mindenki látott
már ártézi kutat. Az érdekes az.
amit Nagy Sándor beszél. Elmondja a csoport tervét. Jövőre
hatalmas területen akarnak konyhakertészettel foglalkozni.
Az
idén nem volt kellő munkaerő,
mégis szép eredményeket értek
el. De jövőre? Aranybányát akarnak csinálni ebből a jó, zsíros,
bak tói feketeföldből.
— Nótával indulunk és
val dolgozunk — mondja
Sándor. — Örülök, hogy a
portba léptem. Nem kell
tól-vakulásig dolgozni,
megvan

nótáNagy
csolátásmégis

a tisztességes megélhetésem,
szép jövedelmem.
Egy másik csoport közepén
Horváth Lázár magyaráz. Mindössze két és fél hónap óta van
a csoportban, de ha nem szólna,
csak az arcára néznénk, altkor is
láthatnánk, milyen megelégedett.
Nézzük, mit kapott
Horváth
Lázár két és fél hónap alatt.
Az ő és a felesége fejadagja 4
mázsa 40 kilogram búza, már a
padláson van, jövőévi kenyere
tehát biztosítva van. Kapott egy
öltözet ünneplő szürke
ruhát.
Élelmezésre 70 filléres áron közel száz liter tejet, azonkívül
cukrot, zöldségfélét,
burgonvát
és egyéb élelmezési cikket. Ráadásul még 200 forint készpénzt
is kapott.

A z M N D S z távirata a Koreai Noszövetséghez:
Koreai
Nőszövetség,
Phöngjang.
A magyar asszonyok milliói
nevében legmelegebb
üdvözletünket
küldjük
a
hősies
Szovjet Hadsereg által történt
leszabadulástok
ötödik évfordulója alkalmából.
Kívánjuk,
hofJy teljes győzelmet arassatok országtok
felszabadulásáért és egységesítéséért
folyó
harcotokban.
Ígérjük,
hogy
lübb és jobb munkával
folyA látogatók minden szót
fitassuk harcunkat közös célun- gyelmesen hallgatnak.
Szé'pál
kért, a Szovjefuníó-vezette bé István alsóvárosi dolgozó kispaketábor győzelméért.
raszt arcán látszik, az eredméMNDSz Országos
Központ. nyek láttán nagy kedvet érez ah-

hoz, hogy ő is termelöcsoportbq
lépjen. El is határozza, nem te.
lik bele egv hónap se,

ő is uj életei kezd,
belép a termelőcsoportba.
— Most már látom, hogy ered.
menyi, még hozzá szép ered.
ményt lehet elérni közös munkával, egységes irányitással. Én
hat és fél hold földen az apámma! gazdálkodom, bizony
soha
nem tudnám megvalósítani
azt,
amit itt, a csoport közösen megvalósít — mondja Szélpál István,
Amerre járunk, mindenütt as
eredmények mutatják a csoport
tagjainak megfeszített munkáját.
Szép a dohány, gyönyörű a kender is, a cukorrépa is szép termést igér.
Sietve érkezik Szabó Ferenené
is. Két családja van, akiket o thonhagyott Petőfi-telepen, de ha
rövid időre is. mégis eljött a
csoportba, hogy a látogatóknak
elmesélje, milyen eredményt ért
el eddig. Férje a Gázgyárban, ő
a termelőcsopcr.ban
dolgozik.
Eddig 70 munkaegysége van. A
család fejadagja már a pad'áson van, a csoport minden főzelékfélével. sőt pénzzel is ellátta. Igy a férje koresetéből tavasz óta

4903 forintot tudtok
megtakarítani.
A háztáji használatra kapott főid
terméséből pedig, azonkívül amit
elfogyasztottak, külön ezer forintot árult Szabó Ferenené. —
Szinte neim is szeret arra az időre visszagondolni, amikor
még
nem volt a csoportban.
— Olyan szegények voltunk azelőtt. min,;. a templom egere. De
a csoport egyre jobb és biztosabb
megélhetést biztosít számunkra
— mondja.
Sok csodálója akad a marhatörzstenyészetnek is. A deszkakorláton keresztül szeretge ve simogatják meg a bámészkodó,
gyönyörű, fiatal borjúitat.
Lehotai Kálmán kisparaszt meg is
jegyzi:
— Ilyen eredményeket produkálni csak nagyüzemi gazdálkodással lehet,. Mi, egyénileg soha
nem tudnánk ilyen eredményeket
megvalósítani.
Minden látogatón látszik
az
eredményeko'kozta megelégedés s
már szinte

közösen tervezik
a csoport tagjaival, mit kellene
és mit. lehetne megvalósítani
hogy többet, jebbat
tudjanak
termelni, hogy még
nagyobb
eredményeket tudjanak elérni.
A látogatás végén megvitatták az eredményeket, hibákat és
látszott dolgozó parasztjainkon
hogy a látogatás nem volr hiá
bavaló. Ujabb lépés volt az új
éle; felé, melyet a még egyénileg
gazdálkodó dolgozó parasztjaink
is meg akarnak kezdeni
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MUNKABAN A DOROZSMAI NÉPNEVELŐK
'A dorozsmai földmüvesszöveta
kezet bolljában igen sokan állnak, pedig gyorsan megy a kiszolgálás.
S2inte közmondássá
vált már,
hogy a jó népnevelő
mindenütt megtalálja munkáját,
ahol csak alkalom nyilik a beszélgetésre. A mezőgazdaságban
most olyan fontos problémák ve.
tődnek fel, hogy van miről beszélni. Miksi elvtárs, a dorozsmai
József
Attila
termelőcsoport
egyik népnevelője itt ls megtalálja az alkalmat arra, hogy elejét vegye a sok ellenséges híresztelésnek, hogy Jó felvilágosító
munkával rámutasson a termelőszövetkezeti gazdálkodás
előnyeire.
Most az egyik zsombói kisparasztnak,
Balogh Istvánnak
mondja el. hogy a búzából kiJenc mázsás, rozsból és árpából
t!z mázsás átlageredményt
értek el a csoport tagjai, ugyanazon
a
homokos
talajon,
amelyen az egyéni gazdálkodók
•— habár becsületesen és minden erejükből dolgoztak — mégis
hat-hét mázsás
átlageredményt
tudtak csak elérni.
— Például a kenderünk 70
Bzázalékban elsőrendű lett
—
mondja M'ksi elvtárs, mig a kulákok csak 50 százalékos eredménytértek el. Ezt az eredményt
mi
a nagyüzemi gazdálkodással,
» gépekkel tudtuk elérni.
A segéd már kiszolgálta Balogh Istvánt, de Miksi elvtárs
még ittmarad. Amiot beszélgetnek, tekintetük a begyűjtő raktár előtt álló hosszú kocsisorra
esik. Igy vetődik fel aztán az a
kérdés, hogy Barna Mihály kisparaszt, eleget tett-e terménybegyüjtési kötelezettségének.
— Saját magadnak leszel ellensége, ha nem adod be — magyarázza Miksi elvtárs.
Hiszen
elesel a négy forintos prémiumtól. Ha gabonádat a dolgozó nép
államának beadod, ugy gazdálkodik, hogy
a le életszínvonalad Is emelkedik.
Mérlegre veszi a bevételeket és a
kiadásokat, mint egy jó gazda és
ugy tud aztán tervszerűen, a nép
javára gazdálkodni.
Peták Mihály kisparaszt
érdeklődik, hogyan élnek a csoportban. Miksi elvtárs konkrét
erodményeket hoz fel:
— 320 holdhoz harmincegyen
vagyunk. Igaz, sok a munkánk,
de meg is van nz eredménye. Az
egyénileg gazdálkodó kisparasztnak megvan annyi jövedelme,
1 s z ű k ö s e n mcff tudjon élni

belőle, de hogy nagyobb összeg- begyüjtés nagy jelentőségét, tudben készpénzt kapjon kézhez, azt tuk, hogy munkánkat
a megfeszített munkájával sem
eredményesen végeztük el.
éri el, Mi pedig év végén körülbelül
Munkánknak meg is mutatkozott
az eredménye, hiszen- a raktárI három-négyezer forintos jövedelemre ban alig győzik átvenni a behoszámitunk, személyenként.
zott gabonát.
Kékes Szabó István, a dorozsA Párt népnevelői feltárják a
mai tűzoltóság egyik népnevelője hibákat, leleplezik az ellenség habeszéli;
zudozásait. felvilágosítják a dol— A terménybe gyűjtésiben el- gozó parasztságot az eredmények
maradás mutatkozott. Sokan vol- feltárásával, arra az útra vezetai? még, akik neim értették meg tik a dolgozó kis- és középpaa terménybegyüjtés nagy fontos- rasztokat, amelv az ő életszínvoságát. De voltak olyanok is. akik nalúik felemelkedéséhez, ezen kenem tudták, mi az a négyforintos resztül az egész dolgozó parasztprémium. Amikor ezt megmagya- ság gazdasági, politikai és kulráztuk és méltattuk a termény- turális felemelkedéséhez vezet.

A koreai harcosok
az amerikaiak

H á t é G y ö r g y elvtárs e l ő a d á s a a koreai kérdésről
Igen értékes előadást tartott vasárnap délelőtt az ujszegedi Szabadtéri Színpadon
Máté
György
elvtárs, a 'Szabad Nép munkatársa.
Az előadás tárgya a koreai kérdés
volt. Máté elvtárs előadásában igen
részletesen kielemezte az amerikai
imperialisták koreai
támadásának
okait, rámutatott arra, hogyan szerették volna a halálgyárosok a harmadik világháború Danzig-jává változtatni Koreát.
A sztálini haditudomány alkalma,
zásával a koreai
harcosok porrázúzták az amerikaiak ábrándjait s
bebizonyították, hogy egy olyan kis
ország ls, mint Korea,
le
tudja
győzni a „nagy" USA-t. •
Máté elvtárs igen világosan adott
feleletet arra a kérdésre:
Miért
nem alkalmazzák az imperialisták
Koreában az atomfegyvert. Az amerikaiak „gombnyomásos
háborúról"
álmodoztak. Amikor a sikerük már
amúgyis nyilvánvalóvá
vált volna,
a háború befejezése előtt bevetették
volna az atombombát és kikürtölték
volna: ime, igy el tudja dönteni az
atombomba a háború sorsát. Miért
nem vetik be most az atombombát?
Azért, mert kiderülne, hogy mese az
a legenda, amit köréjeszőttek.
Az
alomfegyver nemcsak az ő javukra
nem tudná billenteni a koreai háború
sorsát, hanem még pillanatnyi
sikereket sem tudna jelenteni az USA
számára. Egy pillanatra sem tudná a

koreai néphadsereget
megállítani
előnyomulásában. Ha most bevetnék
az
atombombát,
bebizonyosodna,
hogy éveken keresztül szélhámoskod
tak ezzel a fenyegetéssel.

A megyei DÉFOS* vándorzászlót
bocsátott ki a mult héten a legjobb termánybegyüjtő Járás részére- Először Makó járás dolgozó parasztsága nyerte el a vándorzás*'-ót. Az ünnepélyes zászlóátadáson a dolgozó parasztság megfogadta. hogy a vándorzászlót nem
adják kl kezűkből. Jó munkájukkal
a*on lesznek hogy a zászló to-

— A keresztény hívőknek és papoknak lehetetlen kivűlmaradni azon
a lelkes együttérzésen, ami az egész
népet átha'tja — mondotta
többek
kőzött, — Ha ktvűlmaradnának, saját magukat zárnák ki,
szigetelnék
el a világ dolgozóinak hatalmas tá.
borától. Farkas Dénes a koreai terrorbombázásokról beszélt ezután és
kifejtette, hogy ez a szervezett emberölés
szembenáll a katolikus hit
tanításaival „Szívvel-lélekkel
csat.
lakozom a koreai nép szabadságharc
cának támogatásához" — mondotta
befejezésül.

rendkívüli lelkesedéssel kapcsolódott be a program végrehajtásába.

A z ifjúság szocialista versenye különösen nagy lendületet vett Ukrajnában, a Kubán vidékén
és Kazahsztánban. A falusi fiatalok vállalásaikban és azok teljesítésében
egymást
akarják felülmúlni.
Mindenütt ott látni őket a
kolhozok és szovhozok mezőin,
a kombájnok
mellett, a csülöknél- Vigyáznak a szérűkön,
nehogy tüzeset forduljon eiö.
Tisztítják a raktárakat,
szárítják a gabonát s előkészítik
a közlekedési eszközöket.

pélyes fogadására
felkészüli
a gyűjtőhelyek, a vasút és a
hajózás dolgozó ijúsága is. A
kui'ganyini elevátor
mellett
dolgozó
komszomoltngok
az
egész körzet ifjúságát felhívták
a
gabonabeszolgáltatás
munkájánál? mintaszerű megszervezésére. Ugyanakkor kötelezték magukat arra. hogy
a gabonával megrakott teher-

Több értékes felszólalással ért véget az előadás.

vábbfa is a makói járásé maradjon. Most a második heti munka
kiértékelésénél ismét a makói járás nyerte el a vándorzászlót. Vasárnap a községek dolgozó parasztjai
röpgyfi'.éseken
megfogadták,
hogy a terménybegyüjtést még
jobban fokozzák, hogy a vándorzászló itt maradjon harmadszor is
a makói járásban.

dióban hatalmas vízmedencét
kell
építeni: Itt játszódnak le a vizalattl jelenetek. A medence belsejébe
vaslag
üvegablakokon
láthatónk
be, dr gyakran szükség van
arra
is, hogy az operatőr üvegfallal ellátott buvárharangknn
ereszkedjék
le a medence vizébe, ahol a diszIctezők már megalkották a tengerfenék hű mását. Hatalmas lámpák
világítják meg a víz alatti teret,
hogy a képek élesek, élvezhetőek
legyenek . , .
De még Ilyen hatalmas előkészület után
Is fáradságos, nagv figyelmet és felkészültséget követelő feladat a víz alatt ját
szódó jelenetek megalkotása.

gépkocsikat 5 pero alatf rak'
j á k ki. Mindjárt
a felhívág
után agitációs sátrat rendeztek bo az elevátor
meMott,
ahol
előadásokat.
felolvasásokat
tartanak és állandóan gondoskodnak
friss újságokról, j
folyóiratokról.

A jól dolgozó Komszomo]*
csoportok közül ki kell emelni
a taldi-kurganai területen lévő
„Május
elseje"
kolhoz
komszomolistáit. Ut ők
terjesztik az élenjáró
gépkezelők munkatapasztalatait, figyelemmel kísérik a betakarításon dolgozók munkakörülményeit és ahol va]ami hiányos
ságot látnak, azonnal rámutatnak és kiküszöböltetik.
A
termelőmunka állandó javítása mellett van idejük a politikai ós kulturális felvilágosító
m u n k a fokozására is.
N a g y tevékenységet fejt l?i
a szovjet falusi ifjúság a
szemveszteség elleni harcban.
M a g á r a vállalta azt a feladatot is, hogy
a z úttörőket és iskolásgvcrmekoket is bevonja a gabonatisztílás cs s z á r í t á s munkájába.

A nyári munkáin tok tartam a sflatt a falusi Komszomol
látja el a kerteket
és gyermekotthonokat. A kisgyermekekkel való
foglalkozásra a
legjobb komszomoltagokat választják ki.
Nagy feladatok h á r u l n a k a
falusi ifjúságra. Eveket a feladatokat a szovjet ifjak maradéktalanul teljesítik. Lelkesedésük határtalan: teljes szívvé] veszik ki részüket abból a
fontos munkából,
amely
a
termés learatásának
és be
gyűjtésének idején
hárul
a
szovjet mezőgazdasági dolgozókra.

Közöljön a sajtó képeket
a műsoron szereplő filmekből

Dr. Fodor Gébor
Kossuth-díjas
egyetemi tanár hozzászólásában elmondotta, milyen szép eredményeket
akár
ériek el az egyetem dolgozói a ko. kozás
reai műszak során.
,
juk

PUSZTULÁSA'

nytlgüző látvány a hatalmas
gőzös. Testét benőtték a tengeri növények, a parancsnoki fülkében a
halak
tanyáznak.
A
gépháznak
azonban semmi haja. Vastag zsírréteg védi az ériékes gépeket a viz
roncsoló hatásától.
Fjedor az első, aki behatol a kapitány szobájába. Csigák
borítják
a kis pánrélládlkát, amely a kapitány utolsó feljegyzéseit őrzi
A mentőhnjón izgatottan bontják
fel a ládát.
Mély meghatottsággal
hallgatják a kapitány utolsó naplójegyzetét, amely elmondja, hogy a
hajót maguk
a hős tengerészek
süllyesztették el, hogy ne kerülhessen az ellenforradslmárok kezére...
Igy került nyilvánosságra az Orel
hajó hősies pusztulásinak titka. A
történet végét az élet Irta meg: a
hajót kiemelték és Sztálin elvtárs a
pioníroknak ajándékozta, hogy azon
töltsék jól megérdemelt nyári Szün.
Idejüket
Nehéz feladat hárul a film technikai dolgozóira, amikor
a forgatókönyvben lenger alatti felvételek
szerepelnek. A tudományos filmeknél meg lehet oldani, hogy a felvevőgépet egy különleges burkolatban leborsájtják a tenger színe alá
és úgy fényképezik a tenger állatvagy növényvilágát...
Játékfilm,
nél azonban, ahol a szereplők buvárruháhan mozognak a viz
alatt,
ez lehetetlen,
A felvételeknek a
filmgyárban kell Icfolynlok. A Sfu-

A Szovjetunió hatalmas, beláthatatlan síkságain egyre nagyobb lendületet vesz a dús
termés
betakarítása. A szocializmus
országának
mezőgazdasági dolgozói teljes erővel dolgoznak a nagy eredmények eléréséért. Ebből az önfeláldozó
munkából a falus?
ifjúság is kiveszi részétA termósbegyüjtés és beszolgáltatás
lebonyolításáról
szóló minisztertanácsi
határozatot harci programként fogadta a szovjet ifjúság és

Máté elvtárs előadását értékes
hozzászólások
követték.
Elsőnek
Bekapcsolódott az ifjúság a
Koszorús István, a Szegedi Kender- falusi villanyszerelők munkáfonógyár sztahánovisflája szólt az elő. j á b a is, hogy
adáshoz és ígéretet tett, hogy a koa villar.yonergiát minél tel- 1
reai műszakban elért 140 százalékos
jesebben használhassák k i *
átlagát 10 százalékkal fokozza.
g&bonabcgyüjtés
idején.
Ezután dr. Farkas Dénes katolikus
A z ú j termés méltó, ünnelelkész kért szót.

A makói járás nyerte el ismét
a DÉFOSz megyei vándorzászlóját

„AZ O R E L G Ö Z Ö S
A film a Kunihala mcnlőhaJA fedélzetére rezei! a nézőt, ahol az
egész legénység együtt hallgatja a
hajóorvos felolvasáséi az Orel gőzösről. Az rlbrszélő szaval nyomán
megelevenedik a történet.
1020, Novoroszljszk
kikötőjében
hatalmas gőzös horgonyoz: az Orel,
A város még a fchérlerrorlslák kezében van, de a Vörös Hadsereg
ágyúinak hangja már rgész közelről hallatszik. A hajó kapitánya és
legénysége
elhatározzák,
hogy a
hajót megmentik a szovjet halálom
számára. Fogadalmukat azonban —•
úgy látszik, — nem tudják
megtartani. Fegyveres fehér
gárdisták
szállják meg a hajót és a hatalmas
gOzOs hamarosan kifut a tengerre...
III abbamarad a történet. A tengerészek Izgatottan
találgatják
a
végét. Cslsztjákov, a hajó kapitánya
áruló lett?
A választ hamzrnsan mrgknpják.
A mentőhajó fedélzetén
Fjedor
Csisztjukovvnl. az Orel knpltányá
nak fiával kifut a Fekete-tengerre,
hogv felkutassa és kiemelje az rlaUllyrdl Orel gőzöst Hosszas és ne.
híz keresés ntán találnak rsak rá
n hajóra. A búvárok felöltik nehéz
öltözetüket és elindulnak, hogy n
tenger mélyén megkapják
a választ: áruló lett-e Cslsztjákov kapitány.
A tengerfenék örökös
félhomályában törnek élőre n bnvárok a
hajóhoz. Még így tehetetlenül ls le-

porrá
zúzták
ábrándjait

A falusi Komszomol a begyűjtés sikeréért

szocialista kultúra
terjesztésében
a film —
a tanulás, akár a szóraszempontjából
vizsgál— páratlan
jelentőségű•
Pártunknak
az a segítsége,
amelyet
a sajtón és
egyéb
megnyilvánulásokon
kapunk,
világit rá legjobban, hogy a
kultúráért
folyó harcban
a
film elsőrendű harci eszköz.
A filmművészet
erős fegyverünk a szocializmus építésében. Fegyverünk
a szocialista
kultúráért
vívott harcban, az
újtipusú
ember
kiformálásának harcában. Ezért van olyan
hatalmas jelentősége a szegedi
vállalatok,
intézmények, szervezetek
filmfelclősei
részére
megtartott értekezletnek, amelyen részletesen
foglalkozunk
minden egyes alkalommal
az
előadásra kerülő
filmmel
3
megbeszéljük
az egyes üzemek,
hivatalok
vagy
más
munkaterületek
f ilmfeldősetnek problémáit
is.
Alólunk,
a Magyar
Kenderben
minden
üzemrésznek külön-külön
megvan
a film felelőse,
propagandistája. Hogy munkánkat
eredményesen végezzük, pártszervezetünk,
üzemi
bizottságunk
üzemi MSzT szerrfezetünk és
vállalati vazetőségiink
minden
támogatást
megad.
Eddigi
eredményeinket is mind e nagy
segítségnek köszönhetjük.
Az
eredmények
mellett azonban

vannak
hiányosságok
is. Tovább kell fokoznunk a felvilágosító
munkát.
Fokoznunk
kell a csoportos
mozilátogatást — főleg a tanifó szovjet
filmek látogatását
— és hamarosan meg
kell teremtenünk üzemünkben
a filmek
megvitatásának
lehetőségét is,
Ez nagy fejlődést
jelentene
dolgozóink kulturális fejlődésében. Fokoznunk kdl n kölcsönös segítséget is. Az összevont
értekezleteken
állandó
probléma a kisüzemek
jegyváltása. Mi. a Magyar Kender részéről felajánljuk segítségünket akár kisebb mennyiségű, jegyek rendelkezésre bocsátásával,
akár tapasztalataink
átadásával.
A film felelősök
nevében
van egy
kérésem is <<
sajtóhoz. Szükségesnek
tartjuk, hogy a sajtó rövid ismer
tetéseket
hozzon a műsoron
lévő
filmekről,
a
legművészibb,
legfontosabb
jelenetek
képeinek közlésével. A szöveg
jelentősége is nagy, de egyegy döntfl vagy szép
jelenet
képének közlése még fokozná
drlaozóink
film iránti érdeklődését. Igy
a sajtó
értékes
segítséget
nyújtana
a filmfelelősöknek is, munkájuk sikerre vitelében.
Kottái
István
a M a g y a r Kender
film felelős a.

Különvonat indul Budapestre
az Alkotmány ünnepén

tás megtekintésére
Szegedről
különvonat indul Budapestre
vasárnap reggel 6 óra 20 percA film elkészítése nemcsak
nz
felvilágosítást
operatőr Fogelmannak jelentett ke.
Budapesten vasárnap az Al- kor. Részletes
ménv feladatot. A nyílt tengeren és kotmány ünnepén nyílik meg ad az I B U S z . (Klauzál-tér 2.)
a szárazföldön, a hájóHTkében és |
tengerfenéken, a forradalom
alatt az „Alkotmány első éve" c í m ű
és napjainkban
játszódó cselek- kiállítás. A kiállítás az utóbNépnevelőink munkáját
mény alapos művészi és technikai
bi
évtizedek
legnagyobb
képfelkészültséget
követelt
Zsuraljev
segíti elő
rendezőtől és a színészektől cgy- zőművészeti eseménye. Seregnránt. A film szerepeiben Sí Anyer. szemléje lesz a kiállítás a szokovnt
(Cslsztjákov
kapitány), Sz. i
Szloljárovot
(Fjedor
Cslsztjákov), j cialista realizmus szobrászaiV Gromovot
(Grnzgyev kapitány) nak. festőinek ós grafikusaiés Trojanovszkljt (hajóorvos)
látnak. A kiállításon a legnevehatjuk.
füzet olvasása
sebb
művészek
legkiválóbb
A filmet a Korzó Moziban játszalkotásait
láthatjuk.
A
kiállíszák augusztus 18 lg, péntekig.
Ezt a feladatot kellett megoldania az „Orel luijó pusztulása" cimü film alkotólnak is.
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A szegedi

üzemek

dolgozói

V E R S E N Y R E H I V O M

UJ TERHELÉS! CSATÁRA KÉSZÜLNEK
Aa Alkotmány

ünnepére
tett felajánlásokkal
akarják
a koreai müsxak
eredményeit

állandósítani

Már többször beszámoltunk
ár- né vállalta, hogy az Alkotmány .métermázsa vasöntvényt készítettek
iról a tajgyszerü lendületről, me'y- ünnepéig hátra! évo időben terme- el. Ebben az üzemben
az egyéni
lyel egy héttel ezelőtt
lése állandó emelése mellett tíz teljesítmények 116 és 131 százalék
százalékkal csökkenti eddigi se- között váltakoznak. Számos olyan
a DÉMA c i p ó g y á r
lejtjét. Balogh János a
koreai dolgozó van az üzemben, akinek
dolgozói hozzákezdtek
a koreai műszakban elért eredményét még teljesítménye megközelítette, vagy
műszak
idejére tett
felajánlásuk három százalékkal növeli, Szabó túl is haladta a 250 százalékot. —
teljesítéséhez. A műszak idején több I Ferenc, az előfonó egyik dol- Igy például Varga István élmunTemesvári
kiváló — közöttük sztahanovista — gozója felszólalásában arra tett kás 286 százalékot.
- á .cor ifjúmunkás lakatos 250, M u .
eredmény jött létre. Kezdetben még
ígéretet, hogy az Alkotmány ün- c;i István kovács ugyancsak 250,
maguk az üzemek dolgozói sem renepéig husz százalékkal tultelje- Tóth József kovács pedig 244, Kemélték. hogy felajánlásaik teljesísi i az erre az időre eső tervelő- resztesi Imre segédmunkás szintén
tésével ilyen hatalmas
mértékben
Istvánné öt 244 százalékot teljesített.
emelni tudják üzemük átlagét. Az irányzatát. Rózsa
ú j normák bevezetése után még a
koreai hetet megelőző napokban is
csak 84.9 százalék volt a szabászati részleg teljesítménye. A dolgozók arra tettek ígéretet, hogy ezt
az átlagot 95-9 százalékra emelik.
Ezzet szemben a műszak kiértékelésénél kitűnt, hogv
vállalásukat
több m i n t tíz százalékkal túlteljesítették és 105.9 százalékos szabászati üzemátlag teljesítményt
értek el.
Hasonlóképpen alakult a termelékenység emelkedése
a csáko z óműhelyben is. Ennek az üzemrészlegnek dolgozói öt százalékos felajánlást tettek 89.4 százalékos régebbi teljesítményükre. Ezzel szemben meghaladták a 108.5 százalékot. Ugyanigy a gépteremben is a
dolgozók
a vállalt
99.5 százalék
helyett 106.03 százalékra
emelték
termelékenységüket. Egyedül a kikészitöbsn mutatkozott lemaradás.
Ez a részleg az, ahol a dolgozók
még n vállalásaikat sem tudták 100
százalékig teljesíteni, a 94 százalékra felajánlott öt százalék
helyett csak 97 01 százalékot tudtak
teljesíteni. Ettől a hibától eltekintve hatalmas eredménnyel fejezték
be a DEMA dolgozói a koreai műszakot. A műszak előtt az
iizem
átlagteljesítménye
az új
normák
szerint éppen nyolc
százalékkal
volt kevesebb az előirányzatnál, s
inost az eredményeket
összesítve
kitűnik: nemcsak hogy teljesítették
vállalásaikat.
hanem elérték
a
100.46 száza'ékos üzemátlagot
A koreai hét még nagyobb győzelemmel fejeződött be a

S z e g e d i Jutafonógyár NV-ben.
Az üzem dolgozói a műszak eredm é n y e i t értekezleten t á r g y a l t á k
meg s a legíobb eredményt elérő
üzemrész dolgozóit gyönyörű
seIvcmz^szlóval aiándékozták
meg.
Ez a zászló a műszak után is hirdeti. h o g y
a béke
megvédéséért és a koreai nép győzelméért
elindított műszakban
a Jutafonógyárban a szövő üzemrész dolgozói
végeztek legjobb munkát.
A t l a g t e r m e l é s ü k e t 130.2 százalékra teljesítették s ezzel megryorték
a z üzemrészek
közötti
• • " s e n y t , a f o n o d á v a l s a varrod á v a l szemben, amelyek 129, illetve 127 százalékos
átlagteljesítménnyel fejezték be a koreai
m ű s z a k o t . M i n d e n k i n a g y megbecsüléssel és szeretettel figyeli
r koreai h é t l e g j o b b dolgozóját,
Szabó I I I . Ferencnét, aki
lelkes
munkájával
135 százalékot ért
el. A dolgozók n a g y lelkesedéssel h a t á r o z t á k el, h o g y a
műszakban elért eredményeiket továbbra is m e g t a r t j á k , de
nemcsak, hogy á l l a n d ó s í t j á k azokat,
hanem m é g tul is teljesitik.

százalék Kakuszi
Istvánné két
százalék
többtermelésre, Molnár Istvánné pedig az eddigi
eredményének megtartására tett
Ígéretet. Emellett — amint azt
Németh András is elmondotta,
még fokozottabb gondot fordítanak a selejt csökkentésére.
— Ezzel is a koreai nép, a
béke ügyét szolgáljuk — mondják az üzem dolgozói.
Az előbbi felajánlások hallatára az üzem többi dolgozói közül is számosan ujabb felajánsokat tettek.
Fogas Illésné három százalékos többtermelést vállalt. Nyári
János üzemvezető
munkatársai nevében tett ígéretet, hogy a lehetőséghez mérten teljesen kiküszöbölik a gépállásokat, teljes mórtékben biztosítják az egyre növekvő termelés műszaki előfeltételeit.
Hasonló eredményekről számolhatunk be a

Szegedi Vágóhid
dolgozóinak koreai műszakáról.
Itt is szinte nem várt mértékben növekedtek meg az üzemrészek átlagteljesítményei. Különösen kitűntek jó munkájukkal
a
kopasztó részleg dolgozói,
akik a műszak befejeztével 135
százalékos átlagteljesitést értek
el, de csak néhány százalékkal
maradtak el mögöttük a fejtők,
a csigázok és a „lámpázók", akik
külön-külön 131 százalékos átlagteljesítménnyel fejezték be a
műszakot. De dicséretet érdemelnek a bontók, a hasitok, a
kimosok, az elővágók, valamint
a séroló osztály dolgozói is, akik
130, 128, 126 és 118.8 százalékos
átlaggal fejezték
be a koreai
hetet és kiváló munkájukká] lehetővé tették, hogy az
üzem
átlagteljesítménye 118 százalékra
emelkedjék.

és

a

a Pályafenntartási Osztály
Vasanyagjavitó N V ifjúmunkásait

Én is, mint minden becsületes
ifjúmunkás, megértettem a minisztertanács határozatát.- Náiunk
szeptember 1-én vezetik be az új
normát, amelyet minden körülmények között teljesíteni akarok,
mert tudom, hogy a többtermeléssel elősegítem ötéves tervünk
sikeres megvalósítását és segítem a szabadságáért küzdő koreai népet.
Éppen ezért versenyre hívom
ki a Pályafenntartási Osztály,
valamint a Vasanyagjavító Nemzeti Vállalat ifjúmunkásait. Versenyszempontjaim a követezők:
1. A koreai műszakban elért

286 százalékos
teljesítményem
szeptemberig megtartom. 2. Az
új normát október l-re 110 százalékra teljesítem. 3. Minőségi
munkám növelem. 4. Selejtmunkát a minimumra csökkentem. 5.
Munkamódszeremet ifjú munkatársaimnak átadom. 6. Politikai
képzésemet szeminárium hallgatásával biztosítom.
Előre Pártunk vezetésével az
ötéves terv sikeres megvalósításáért!
Szabadság!
Temesvári Sándor
ifjúmunkás.

Zárkózzék
fel Csongrád
megye a
versenyben
az élenjáró
Hajdú,
Szolnok
megyékhez
Hatalmas lendületű küzdelem
folyik a megyék között a terménybegyüjtési
versenyben.
Egyes megyék az élen haladnak,
mig mások szégyenteljesen lemaradtak. Csongrád megye közepén,
az élenjárók és lemaradottak között halad. Azonban a begyűjtési verseny eredményei azt jelzik, hogy
egyre több és több
megye ugrik az élre és nyomja
hátra a 11. helyre Csongrád megyét.
Pedig
Csongrád megye az
aratást a legelsők között végezte el a 19 megye között és az
aratásban elért jó eredmény keltette minden dolgozóban azt az
elhatározást, hogy az Alkotmány
méltó mgünneplésére terménybegyüjtési
versenyt
indítsunk.
Azonban Csongrád megye jelenleg messze jár attól a lendülettől, amely hatására Szegvár és
Mindszent megtette versenyfelhivását. Az elmúlt hét begyűjtési
eredménye 74.5 százalék és ez a
gyenge eredmény olyan megyék
mögé tolja Csongrád
megyét,
amelyek északibb fekvésük következtében sokkal későbben fejezték be ugy az aratást, mint a
cséplést.
^ ,
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Nem a körülmények véletlensége okozta azt, hogy Csongrád
megyében lassan halad a
terménybegyüjtés. Emögött az eredmény mögött ismét az ellenség
keze van. Pártszervezeteink, népnevelőink nem eléggé harcosan
viszik a felvilágosító munkát,
hiszen számtalan azoknak a dolgozó parasztoknak száma, akik
még mindig nem tettek
eleget
terménybeadási kötelezettségüknek, de igen sokan vannak olyanok is,
akik „A",
„B" vételi
jegyre teljesítették ugyan kötelezettségüket, de a feleslegüket
még mindig tartogatják. Közigazgatási szerveink
eddig számos esetben nem léptek fel a
terménybeadási szabotáló kulák_
sággal szemben és ezért szabotálhatja még büntetlenül Csongrád megyében számos
kulák
dolgozó parasztságunk terménybeadási versenyét.
Augusztus 20-a pár nap múlva itt van. Csongrád megye
dolgozó népe nem ünnepelheti Alkotmányunkat méltóképpen, ilyen
eredmények mellett. Ezért az a
feladat, hogy
minden eddiginé;
nagyobb lendülettel a hátralévő

terménybeadási
Békés,

pár nap alatt hazafias kötelességgel mindenki
tegyen eleget
terménybeadási
kötelezettségének. Az idejében való terménybeadássai dolgozó parasztságunk
hűsége mutatkozik meg szövetséges, az élenjáró munkásosztály iránt, de megmutatkozik a
dolgozó nép szeretete népi államunk iránt is. A terménybeadás
a munkások és parasztok államhatalmát erősiti, az Alkotmányban lefektetett jogokat védi. Ha
mi ezen a fronton nem teszünk
meg mindent, ugy az ellenség
számára nyitjuk
meg az utat.
amely a terménybeadás késleltetésével is
megmutatta, hogy
mennyire elszánt ellensége dolgozó
parasztságunknak, egész
dolgozó népünknek.
A feladat tehát az, hogy Alkotmányunk
egyéves fordulójáig, augusztus 20-ig ujabb lendületet adjunk a terménybegyüjtésnek. Mint ahogy a felvilágosító
munka megjavításával
számos
megye előzte meg Csongrád megyét. ugyanigy a mi számunkra
is fennáll az a lehetőség, hogy
augusztus 20-án az élenjáró megyék között fejezzük be a terménybegyüjtést.

A szovjet-észt irodalom a szocialista realizmus utján

Szovjet-Észtország
írói,
köztársa,
ságuk
tízéves
fennállása
alatt, a
mult
haladó
hagyományaira
támaszkodva,
a fejlődés
új
fokára
emelték
az észt nemzeti
kultúrát.
Az orosz klasszikusok
alkotásai
már a XX. század
elején
rendkívül
A szegedi MÁV
elterjedlek
voltak Észtországban.
Ez
pályafenntartás alműhelyének komoly elméleti és művészi
támoga.
dolgozói is bebizonyították, hogy tást jelentett
a haladó
észt
íróknak
ők is úgy követik a hős szovjet a nyugateurópai
hanyatló
burzsoá
vasutasok példáját, m i n t a
már kultúrával
szemben.
Különösen
nagy
közismertté vátt Wollmann Gellért a jelentősége
az észt irodalom
fejés Jánosi József, akik a szovjet lödésében
Gorkijnak.
A
legkiválóbb
példa segítségével m á r számos ki- észt írók: Lilienbas,
Tammsaare,
Vamagasló eredményeket értek el a 1
res.Barbarus
Jakobson
alkotásai
kétezertonnás és az ötszázkiloménem jöhettek
volna létre
az orosz
teres mozgalomban. Az alműhely
irodalom
hatása
nélkül.
dolgozói vállalták, hogy a műszak
1940-ben az észt irodalom
a szoidején 2225 méter vasúti
vágány
fejlődés
útjára
lépett.
Útszabályozási munkálatait végzik el, cialista
eszméi Lenin és Sztálin
ta4807 forint értékben. Ezt a vállalá- mutató
Alkotásaik
föíarlalma
a
sukat azonban — amint a végső ki- nai lettek
építésének
teremtő
értékelésnél kitűnt, messzi
túltel- kommunizmus
jesítették.
Az igért
2225 méter munkája.
vasúti vágány
szabályozása
heNagy
művészi
erővel
mutatja
be
lyett 6254 méter hosszúságú vasúti színmüveiben
a régi és új
küzdelmét
pálya szabályozásának
megfelelő August
Jakobson.
,JÉlet a
citadellámunkát végeztek 13.511 forint ér- ban" és „Két tábor"
című
darabjaitékben. Ezzel felajánlásukat
több ban élesen fellép
a tudomány
poliinint 200 százalékra
teljesítették. tikamentessége
és objektivizmusa
elAz
alműhely
dolgozóval
fej-fej len és a művészetben
megnyilvánuló
mellett haladtak előre a vasöntő- formalista
kozmopolitizmussal
szem.
üzem dolgozói is. akik szombaton
ben.
két és félóra a'att az előirányzott
A szovjet-észt
irodalom
fő
alakja
22 métermázsa öntvény helyett 32
most az e mber, az új szocialista
társadalom
alkotója.
Szemléltető
módon
irja le az új szocialista
észt falut, a
kollektivizmus
szellemének
kifejlö.
désél Leberechf
„Fények
a
faluban"
cimü regénye. A kollektivizálás
proórakor az ujszegedi szabadtéri szín.
blémájával
foglalkozik
Raud
,,A
pad hátamögött nagy kultúrműsorfalu növekszik"
és Semper
„Fordít,
ral egybekötött tábortüzet rendeznek
lat" cimü
színdarabja.
tiszteletükre a szegedi fiatalok,
Az
észt
költészetet
ugyancsak
a
Csütörtökön
a pionírok
részt-

sztrakf
irányoktól.
Smuul
„Észt költemény"
cimü műve lelkesen
ábrázolja a sztálini
korszak
nagyságát,
visszatükrözi
az észt dolgozók
sze.
retetét a népek nagy vezetője,
Sztálin
elvtárs
iránt.
Az észt irodalom
a
kapitalizmus
maradványai,
a burzsoá
nacionalista
hatások és elhajlások
ellen folyó éles
küzdelemben
fejlődik.
A burzsoá nacionalista
kritikusok
megkísérelték,
hogy megakadályozzák
a
szocialista
realizmus
módszereinek
elmélyülé-

Negyediknek

sét.
Az észt közvélemény
és sajtó
azonban
megállította
a burzsoá
na.
donalista
kritikusok
ártalmas
hatását. Az Észt-Szovjet
írók
Szövetsége
különféle
intézkedésekkel
segítette
elő a fogyatékosságok
és
nehézségek
leküzdését.
Megjavította
az Író Szö.
vétség szervező tevékenységét,
tervbe
vette termékeny
viták keretében
a
kollektiv
munkamódszerek
elmélyítését t az irók marxista-leninista
kép.
zeftségének
emelését és az ifjú tehetségek segítését.
,

Heves megye

száz százalékra

teljesítette

a terménybegy

üjtési

tervezetet
A belkereskedelmi minisztérium jelenti: A megyéik terménybegyűjtésének állása az augusztus 13-i állapotnak megfelelően
a következő:

A mult hét végéig az országban
kereken 12.000 volt az
olyan
dolgozó parasztok száma,
akik
már eddig is kétszáz százalékon
felül teljesítették túl beadási köE z t az erős e l h a t á r o z á s t alátelezettségüket.
1.
Hajdú-Bihar
138.1,
2.
Bét á m a s z t o t t á k azzal, hogy a műkés 109.7, 3. Szolnok 104.6, 4.
szak
eredményének
kiértékelő
Heves 100.9, 5. Szabolcs-Szatmár
ryülésén m á r
Jó ütemben
halad
96.5, 6. Komárom 94.3, 7. BácsBalástyán
Kiskun 88.5, 8. Nógrád 84.9, 9. a begyűjtés
ujabb tömeges felajánlásokat
Tolna 81, 10. Borsod 80.9, 11.
te tek
(Tudósítónk
jelenti).
Balástya
Csongrád 76.8, 12. Baranya 75 3,
A
község dolgozó parasztjai
megér'ikotmányunk
egyéves fordu13. Pest 72.5, 14. Zala 72.2, 15.
tették Mindeszent és Szegvár verlójára. I g y például Zsoldos ImréFejér 71, 16. Veszprém 63.6, 17.
ÁlSomogy 63.5, 18. Vas 53.6, 19. senykihívásának jelentőségétlandóan fokozzák a terménybegyüiGyőr-Sopron 50 százalék.
Az Alkotmány napjára
való tés ütemét, naponta 480— 500 mákészülődésen belül a megyékben zsával emelkedik a beadott gabonamindinkább terjed
azoknak a mennyiség. M á r reggel 4 órakor
Szeged ifjúsága szerdán a Német
dolgozók
parasztoknak
a moz- megkezdődik a gabonaátvétel. TerDemokratikus Köztársaság 30 úttöetöljár
galma,
akik
vállalják,
hogy
be- ménybeadásban különösen
rjjet látja vendégül. A pioniroka-t,
Berkes Sándor, aki 166 százalékra,
adási
kötelezettségüknek
A-,
Bakik 2 napig tartózkodnak Szegeden,
Sándor, aki 262 százalékjegyre történő gyors és pontos Hegedűs
szerdán d. e. 10 órakor ünnepélyes
ra, Korom István újgazda, aki 174
teljesítésén
túlmenően
gabonafekeretek között fogadják a nagyállo- , vesznek a szegedi úttörők
csapat- forró hazafiság.
a kommunista
társaszázalékra teljesítette már ( eddig
máson.
Megérkezésük után megte-! foglalkozásain, majd délután motor- dalom
építésének
örömteli
érzése leslegük beadásával kétszáz szábeadási kötelezettségét.
zalékon
felül
teljesí
ik
túl
terhintik a város-t, majd a Textilkom- j csónak kirándulásra viszik őket
a hatja át. Az észt költészet
már megkötelezettségüket.
Balogh Antal,
lő nátba látogatnak el.
Este fél 8 1 szegedi úttörök.
szabadult
a formalizmustól
és az ab. ménybeadás;

Szerdán harminc német úttörő érkezik
Szegedre
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ÉS M TÖRTÉNIK?

TÖRTÉNI

IDŐJÁRÁS JELENTÉS: Mérsékelt
s z él, felhőátvonulások, néhány helyen záporeső, esetleg zivatarVÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza
Técsft és Tiszakeszi között apad,
másutt árad. Igen alacsony vízállású. Mai tiszai vízállások: Tiszabccs 62 cm (10%), Vásárosnamény
—110 (9), Tokaj - 1 8 (16), Tiszafüred —14 (19). Csongrád—94 (20),
Szeged —62 (16). A Tisza vizének
hőmérséklete Szegednél 22.5 fok.

*

Párt

hirek

Felhívjuk a titkár elvtársak figyelmét, hogy a heti szervezeti
megnyilvánulásokkal
kapcsolatban
kisérjék figyelemmel a Szabad Népet, amelyben erre vonatkozólag útmutatásokat kapnak.
•

Kis ós nagy oártjelvényck érkeztek. Kaphatók a Pártbizottságon-

NAPIREND

^zakxzer vezeti hirek

MOZI
Belvárosi ((él 7, fél 9)
kristály.
Korzó (6, 8) Orel gözös
lása.
Fáklya: Nyári szünet.

Varázs

A Kereskedelmi és Pénzügyi dolaugusztus
pusztu- gozók részére hirdetett
15-i taggyűlés technika: akadályok
miatt elmarad.

Vasárnap délelőtt a Fáklya Moziban filmmatiné. Bemutatásra kerül
a „Vigad az erdö"» című szovjet film.
Az Egyetemi
könyvtár
olvasótermei augusz'us hó folyamán általános takarítás, rendezés és tatarozás
miatt zárva Könyvkölcsönzés ked
den és pénteken 8-401 1 óráig.
A Somogyi-könyvtár nyitva
előtt 9-töl délután 2-ig.

Polgármesteri
Közhírré teszem,

hirek

hogy a Magyar

Népköztársaság kormánya

a

be-

adott gabona u'án megállapított métermázsánkinti 4 forintos beadási ju.
talom kifizetését

augusztus

20 ig

meghosszabbította.

dél-

Szolgálatos gyógyszertárak:
Megváltó gyógyszertár NV, Klau.
tál-tér 9. Telefon- 35—63
Franki József; Szent György-tér
6. Telefon; 35—10.
Surányi József: Kossuth LaJos.su.
gárát 31. Telefon: 34—36.
•

S z S z M T E - É p í t ő k K S E 5:1 (1:0)

Hsivégi vonalkirándulás
Budapestre
Vasárnap reggel 520 utassal kedvezményes IBUSz különvonat indult
Budapestre egynapos
kirándulásra.
Kitűnő alkalom volt es a dolgozóknak arra. hogy
gyönyőrködienek a
szépülő vidám fővárosban. Büszke,
séggel töl'ött el mindenkit a zsúfolt
kirakatok, a járókelők
gondtalan,
jó hangulata és az egyre fejlődő város külső képe is. Éjjel ezer élménynyel érkeztek vissza a kirándulók,
hogy felfrissülve állianak munkába.
Az út mentén mindenütt látni a
mezőgazdasági
termelés
versenyeredményeit; minden gabonát
elcsépeltek, a tarlókat
megművelték
és a takarmányt rendezőit kazlakba
rakták.
Megváltozott
munkamódszerekre é s a mezőgazdasági dolgozóknak a munkához való viszonyának gyökeres változását igazolják a
földek és a vetések.
A kirándulók úgy érezték, mintha
valamennyien egy családhoz tartoznának, mozgalmi dalokat énekeltek
és élénk eszmecserét folytattak. Fő.
leg a termelés terén szerzett tapasztalatokat beszélték meg.
Szép. kellemes vasárnap volt. Hozzá hasonlót bizonyára többet Is szerez Szeged dolgozóinak az IBUSz.

Vásártartási hirdetmény
Szeged városban folyó évi
szep- Kun, Sxiies és Nagy M. országos
tember hó 2-án (szombaton) sertés, vidéki bajnokságot nyertek Diósjuh kecske, 3-án (vasárnap) állatgyőrött
éi kirakodó országos vásár lesz-

Vészmentes helyről
szabályszerű
marhalevéllel mindenféle állat felhajtható. Minden sertésről, juhról é s
kecskéről külön-külön marhalevelet
' x VASÁRNAP különvonat
indul kell kiállítani.
Budapestre, az Alkotmány 1 éves
Iparosok, kereskedők
tparigazolévfordulóiának ünnepélyére. Jegy
ára oda és vissza összesen 28.70 ványaikat hozzák magukkal, mert a
villamosjeggyel együtt. Jelentkezni vásár alkalmával hatósági közeg felszerda déli 1 óráig az IBUSz-náL hívására azt kötelesek felmutatni. A
K'auzál-tér 2. Indulás vasárnap reg- vásárra csakis a vérvételen kedvező
eredménnyel átesett és szabad margel 6.20-kor.
x ADÓÁRVERÉS. Az Állami Zá- halevéllel kezelés alá eső egypatás
logház és Árverési Csarnok NV. állatok (ló, öszvér, szamár) hajthaSzeged, Tábor-utca 3. sz. alatt 1950 tók fel.
augusztus 18-án árverést tart. Árverésre kerli'.nek az adóhivatal által
x AZ ADÓFELÜGYELÖSÉG
a
felajánlott tárgyak. A kiállítás délután 2 órakor, az árverés fél 5-kor mai naptól a Zsótér-házban (I. és
II. em ) működik.
kezdődik.

Á felnőtt vidéki atlétikai bajnokágokon D'ósgyőrőtt a délkerület három atlétája bajnokságot
nyert.
Kun, a tízezer méteres
gyaloglásban 47:05
délkerületi
csúccsal gvőzött. Harmadik Kin_
cses. dél 51:38. A női diszkoszvetésben
bajnok
Szűcs dél,
31:90, második Orosz dél 29:92,
80 méteres női gátfutásban második Vittenberger dél 13:6, kalapácsvetésben
3. Leszkó dél
40:12. A női távolugrásban bajnok Nagy M. dél 4:89, tizezer
méteren 3. Zalavári dél, 34:20.
Gerelyben (női)
3. Szűcs, dél
27:29. Magasugrásban 2. Pados
dél, 1"0, háromezer méteres akadály, 3. Stefanik, dél 10:0.24.
TOTÓ EREDMÉNYEK:

Örömmel üdvözöljük a klinikán belüli
magángyakorlat felszámolását
Dr. Hetényl Géza
Kossuth-díjas
egyetemi tanárnak a Délmagyárország augusztus 6-í számában
megjelent cikkéhez szólok hozzá.
A cikkből megtudtuk, hogy a szegedi belklinika
orvosai elhatározták, hogy augusztus hó l-'től az intézeten belül magánbetégeket
nem
vizsgálnak,
de megtudtuk azt is,
hogy mi késztette a belklinika orvosait erre az elhatározásra Megismerjük, hogy a magángyakorlat az
Intézeten belül mennyi visszásságot
jelentett. Régebben ez érthető volt,
hiszen az orvosoknak a magángyakorlat
túlnyomórészt
megélhetési
forrása volt. Mióta azonban Népköztársaságunk kellő fizetést biztosított
orvosainknak, felesleges, hogy az ek
mult rendszer csökcvénye továbbra
is itt maradjon népi demokráciánkban és az orvosok különbséget tegyenek flze'ő vagy biztosított beteg kö.
rött. Helyes az. hogy most már az
orvosnak a beteghez való viszonyát
nc az szabja meg. hogy mekkora a
„tiszteletdíj." Minden szegedi dolgozó
örömmel üdvözölte tehát a klinikán
belü'l magángyakorlat
felszámolását Dr Hetényi egyetemi tanár cikkéi örömmel üdvözlöm é s remélem,
hogy a jövőben nemcsak a belklinikán, hanem az összes klinikákon és
a kórházban is
megszűnnek a hasonló visszásságok. Remélem ezt annál ts Inkább,
mert nem is olyan
régen,
velem is előfordult hasonló
eset.
Mint munkavállalónak, úgy a magam mint a családom részére jár az
OTI szolgáltatása. Éppen ezért, amikor 8 éves kisfiam mandulájának a
x HIRDETMÉNY.
Közhírré
te.
szem, hogv az újszegedi lőtéren au_
gusztus 111.én 0 órától
14 óráig
éles lőgyakorlnt lesz, mely idő alatt
n lőtér környékén 2 km-es körzetben tartózkodni
nem
szabad
A
biztonsági örök által elhatárolt te.
riiletrc belépők testi épségéért a hatóság felelősséget nem vállal. Pol.
gármcster.

kivételét javasolta mult év novemberében az OTI szakorvosa, semmi különös akadályát nem láttam annak,
hogy a műtétet a sebészeti klinikán
megcsináltassam.
A műtétre utalóval jclenlkeztem
a
klinikán,
ahol tudomásomra
hozták, hogy a műtétre csak hónapok mulva kerülhet sor, miután
minden hely foglalt és a betegeket
csakis kizárólag a jelentkezés sorrendjében vehetik fel. Ezt a felvi.
lágosftást tudomásul vettem és vár.
tam arra, hogy mikor értesítenek
engem is kisfiam műtétjének az időpontjáról. Januárban kaptam felhívást, hogy bevihetem a gyermeket,,
azonban sajnos, súlyos vesegyulladással feküdt kisfiam a lakáson és
a műtétet cl kellett halasztani.
Gyermekem felgyógyulása és felerősödése után az iskolai szünidő,
ben — július hóban — ismét jelentkeztem a klinikán, ahol tudomásomra hozták, hogy körülbelül
december hónapban kerülhet sor a
mandulamütétre, tekintettel az ágy.
hiányra. Dr. Görgényi Gyula főorvosnál feleségem jelent meg a gyerekkel és amikor a főorvos úr kö.
zölte, hogy csak télen kerülhet a
műtétre sor, arra kérte, hogy esetleg különszobás betegként nem lehetne.e felvenni kisfiúmat. Előadta,
hogy a különszobás betegeket terhelő többletdíjat fizeti. A főorvos
úr kijelentette, hogy a különszobás
betegek után részére tiszteletdíj jár,
amelyet 300 forintban jelölt
meg.
Miután a műtétet nem akartam téli
idöro elhalasztani, feleségem elfogadta ezt a kikötést és a műtétet
másnap már a főorvos úr végre is
hajtotta Meg kell jegyeznem, hogy
az minden komplikációtól
mente,
sen, nagyon szépen sikerült.
A cikket olvasva,
felmerült tehát bennem a gondolat, miért volt
ágy akkor, amikor tiszteletdíjat fizetnek és miért nincs ágy akkor a
klinikán,
amikor
OTT
beutalás
alapján kellene
műtétet
végezni.
Gondolhatok erre annál is inkább,
mert kisfiamat meglátogatva,
saját
szememmel
meggyőződtem
arról,
hogv abban a körteremben, ahol
kisfiam feküdt, több üres ágy volt.
Kovárs János sk.
az Irógépérlékesílő NV dolgozója.

Szegedi Textil—Sze. Lok.
MVSK—Szol MTE
KSzTE—ÉDÓSz Lendület
KVSK—K Lombik
OSzMTK—Elektromos
CSzSE—Perecesi T.
Sopr. Lok—SzSFAC
HVSK—GSE
Ganz—VDTK
M. Szpárták—VVSz
Rralrstvi—Vilkovice
Teplice—D Slnvia
M. Textil—M. Pamut
Kerámia—É. IIusos
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Előadások kezdete a Belvárosi Moziban: hétköznap fél 7
és fél 9 órakor, vasárnap és
ünnepnap fél 6 fél 7 és fél 9
órakor.
Előadások kezdete a Korzó
Moziban: hétköznap fi és 8
órakor, vasárnap és ünnepnap
4, fi és 8 órakor.
Pénztámvitás délelőtt 11 —12ig. délután egy órával az elő
adás kezdete elő'it.

A jövő vasárnap meginduló
bajnoki
idényre
készülődő
S z S z M T E utolsó szabad
vasárnapján az Építők KSE-vel
(MÉMOSz) játszott barátságos
mérkőzést. A szegedi csapat
változtatás nélkül a következő
11-gyel játszotta végig a mérkőzést: Verscci — Szabó. Bénák. Bi<ó — Hetesi, Szőcs —
Csáki.
Ladányi.
Gyémáirt,
Szokoli,
Nyári.
A
szegedi

csapatnak, különösen
csatár*
sorának, az 5 gól ellenére sem
ment kifogástalanul a játék.
A z SzSzMTE az első félidőben bágyadtan mozgott, a mámásodik félidőre azonban feljavult a csapat játéka. Góllövők: Ladányi (2). N y á r i (2),
Gyémánt, illetve
Kuts.
Jól
mozogtak:
Ladányi,
Csáki,
Bénák és HetesL

A z Sz. Lokomotív a szegedi Béke K u p a győztese
Sz. Lokomotív—Sz.
Honvéd 3:2

Nyári Kupa
Sz. Lokomotív—Sz. Textil 3:0

(0:0)
A
szombat
esti Béke K u p a
<0:i;
mérkőzéstől fáradt két csapat
Az Sz. Honvéd az elsőfé'- közül győzött a
Lokomotív
idei jó játéka
után
vissza- jobb erőnlétével.
J u h á s z (2)
esett és az egységesebb
Sz. és K á r o l y góljaival.
Lokomotív nagy küzdelemben
N e m h i v a t a l o s To-to nyeremémegérdemelten nyerte a szenyek:
gedi esti Béka K u p á t . GóllöA sportfogadások 1950 auvők: Vörös, Bekker. Juhász,
illetve Böjtös (2).
gusztus 13-i, 33. fordulójára 115
ezer 203 darab
kéthasábosnak
Makói V S K — S z . Textil 5:3 ( 2 : 2 )
megfelelő tippszelvény érkezett
A
Béke K u p a
harmadik be. Felosztásra kerül összesen
helyért folyó küzdelemben a 172.805 forint. Egy-egy nyerőmakói csapat
megérdemelten osztályra 57.601 forint 75 fillér
győzött. Góllövők: Szabó ,(2), jut. 12-es és 11-es szelvény nem
Ú j v á r i , Kiss,
Böjti,
illetve
volt. 10 találatot mindössze ketHéger I I . (2).
ten értek el. Ezek egyenkint 28
A Textiles nyerte a Béke K u p á t ezer 800 forintot nyernek. 18-an
A Textiles 2:0 (0:0) arány- értek el 9 találatot Ezek egyen,
A
ban biztosan győzött a Dózsa kint 3.200 forintot kapnak.
ellen
a Béke
Kupa
döntő nyolc találatos szelvények száma
146. Ezek mindegyike 394 forinmérkőzésén.
Barátságos labdarugó mérkőzé- tot nyer. Kisebb változás lehetséges.
sek:
SzSzMTE I I — S z A T E
6:1
(5:1). K A S E — S z S z M T E
III.
3:2
(3:1).
SzSzMTE
ifi—
S z A T E ifi 7:2 (1:2). Szegedi
Dózsa—Tótkomlósi E P O S z 4:2
(3:0).

Kosárlabda

A Postás kosárabdázói vasárnap Békésen szerepeltek. A férficsapat 70:31 arányban, a női
csapat 41:21 arányban biztosan
győzött.

A P R O H I R D E T E S
l _ f o g l a l k o z a s _ |
TAKARÍTÓNŐT
délelőttre
szek. Jelentkezni este 8—9
Szász, Kossuth.utca 17.
$

ADÁS-VÉTEL

felve,
között.
3052
>

LACZKÓ órás Széchenyi-tér, Zsótér-ház. Örák Javítását olcsón készítem, használt órákat és szerkezeteket veszek. Zsebórájából díva.
tos karórát készítekKERÉKPÁR varrógép, írógép javítása szakszerűen Rádió OKA utalványra, kerékpárgumik,
alkatészek
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca
11 szám.
HASZNALT kar. és zsebórákat, ébresztőórákat meglepő magas áron
veszek. Fischer órás.
»
LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzés;
vállalok. Ólomkrislályt veszek. Szelein é, Kelemen-u. 7. sz.
EGY diványtakaró
eladó. Pusztaszeri-utca 26.
3062
BORDÓ szép mintás
középszőnyeg
eladó Partizán-utca 16. I 4. 3059
ORION
3 +l-es
készülék
eladó.
Megtekinthető
Rosncr József cég.
nél, Lenin_u. 13 szám.
APATFALVI
földmű vessző vetkezet
jókarban levő boltberendezést vásá.
rolna.
HASZNÁLT ping-pong asztalt veszünk. Irajcsy-Zs.-utca 22, házmesternél.
3051
ELADÓ egy darab redőnyös íróasz.
lat. Kecskeméti-utca 15.
3060
ÓSZENTIVÁNI földművesszövetkezet
egy fűszcriizlet berendezést keres
megvételre, ármegjelöléssel.
3047
ELADÓK: vaskazetta, fekete férfi
ruha, gyapjú átmeneti kabát, blu.
zok, dísztárgyak,
hangulatlámpák,
háromrészes vászonfüggöny, vaságy,
konyhaszékek,
petróleumlámpák,
ruháskosár, befőttes üvegek,
ágy.
rámák,
burgonyotörő, paradicsomos üvegek, edénylccsurgató, spanyolfal. háztartási dolgok,
vázák.
Dózsa György-utca 16/b. földszint 1
ajtó.
3057
SZALAGFŰRÉSZ eladó. Érdeklődni délután 4-től Újszeged, Ráday,
utca 9. Nyitrai.
3053
FÖLDMÜVESSZÖVETKÉZETEK
figyelmébe:
Szövetkezet
részére
rendkívül
alkalmas,
kifogástalan
üzletberendezés eladó. Szent László-utca 17.

t okts
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EGYSZOBÁS összkomfortos szentesi
lakásomat
elcserélném
szegcdivel.
„Szentes" jeligére válaszokat kérek
a Délmagyarország kiadóhivatalába.
KÉT vagy háromszobás összkomfortos lakást keresek földszint vagy
elsöemelet, Landesberg. Bocskai-utca 10.
3Q54

SZERÉNY bútorozott szoba dolgo.
zó férfi részére kiadó. Lenin-utca
16. III em 14.
3050
BÚTOROZOTT szoba egy vagy két
férfi részére kiadó.
Széchenyi-tér
15. II. em. 1 l/a.
3048
ELCSERÉLNÉM a Csongrádi-sugárúton az iskola környékén
utcai
szoba-konyhás, speizos lakásom ha.
sonlóért. Szent István.tér, Lechnertér
vagy Rákóczi-tér környékén
„Magánház" jeligére a kiadóba
3045
KETTO-háromszobás összkomfortos
lakást keresek lehetőleg a
Belvá.
rosban. „Magas
költségmegtérítés"
jeligére.
2859
KERESEK
Belváros
környékén
szép világos egyszobás összkomfor.
tos lakást azonnali
vagy
rövid
időn
belüli
beköllözhetöséggcl.
Ajánlatot kérem „Lelépéssel" jeligére
3056
KERESEK
Belváros
környékén
szép világos ketlőszobás összkomfortos lakást azonnali vagy
rövid
időn
belüli
beköltözhetőséggel.
Ajánlatot kérem „Rövid"' jeligére.
3055
i
KÜLÖNFÉLÉK
>
HÁRASZTHY
festékkereskedés áthelyezte üzletét Sztálin-körút
49,
a Püspök bazár épületbe, Mérey kitérővel szemben
SZŰKÍTS
könyvesbolt
elköltözött
Apponvi-utca 21. Olcsó könyvvásárt
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes.
téssel szakszerűen készül
Csordás
börruhakészítő
mesternél
Szent
Miklós utca 7. Felsővárosi
templom mögött
2748
KAR- éí zsebórák javítása, átalakítása gyorsan, pontosan ós jól. Fischer órásmester. Klauzál-tér 3TALÁLTAK egy kulcscsomót. Iga.
zolt tulajdonosa átveheti a kiadóban.
FELKÉREM azt a házaspárt, aki
6-án. vasárnap a kálváriái cukrász,
dából egy új barna kalapot tévedésből elvitt, juttassa vissza. 3058
22 ÉVES gyárimunkás keres hoz.
záillő dolgozó nőt élettársul. Rész.
letes levelet „Barna" jeligére.
RÉCSEI Tibor névre szóló bélyegzőt találtak. Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban.
ÜVEG, porcellán, dfszmflárú, háztartási
és
jáféktárgyakat
bizo.
mánvba vállalok Harsányi, Szlálin-körút 34.
3061
0

OKTATÁS

I

MAYOR gyorsíró iskola
új tanévét szeptember lO.én megnyitja.
Beiratkozás megkezdődött. Bocskaiutca 4.
2472
KEZDŐ gyors- és gépfrótanfolyamok kezdődnek
augusztus
15-én
dr. Rosenbergné
gyorsíróiskolája,
ban. Sztálin-sétány 1. Múzeummal
szemben.

