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üdvözöljük a hazaléiő 
parasziküldöiiségei 

Július 16-án indult el Rákosi Má-
tyás elvtárs kezdeményezésére, a 
Szovjetunió kormányának meghwá. 
sára a 290 főből álló parasztdele-
gáció a Szovjetunióba. 'A városok, 
falvak és termelőszövetkezetek dol-
gozó parasztjai, állami gazdaságok, 
gépállomások dolgozóinak összes, 
sége választotta és küldte a Szov-
jetunióba a legjobbakat, hogy hoz-
zanak feleletet mindazokra a kér. 
désekre, amelyek munkájukban, 
mindennapi életükben foglalkoztat-
ják őket. Ezer és ezer kérdéssel 
halmozták el és bocsátották útnak 
Csongrád megye dolgozó paraszt-
jai küldötteiket. Ezekre a kérdé. 
sekre mind feleletet várnak, hite-
les, meggyőző feleletet, amelyek 
eloszlatnak minden kétséget, út-
mutatást adnak a mi szocializmust 
építő munkánkban és feleletet ad-
nak az ellenséges agitációra, az 
újra meg újra kísérletező ellensé-
ges híresztelésekre. A B00 főből 
álló parasztdelegációban Csongrád 
megyéből kilencen vettek részt. 
Kommunisták, pártonkívüliek, ja-
varészt önálló gazdálkodók, — 
most valamennyien saját szemükkel 
látták, milyen a szocializmus or. 
szága, milyen a világ leghaladottabb 
mezőgazdasága. 

Mi volt a célja ennek a látoga-
tásnak? Hogy megismerjük a szov-
jet szocialista földművelés legújabb 
vívmányait, hogy Magyarország dol-
gozó parasztsága éppen úgy, mint 
az elmúlt évben, hatalmas tapaszta-
latokat meríthessen a Szovjetunió 
mezőgazdaságának kincsestárából, 
még inkább meggyőződhessen a 
kollektív mezőgazdaság előnyeiről. 

A delegáció tagjai kintlétük alatt 
több csoportban látogatták végig a 
virágzó kolhozokat, a legmodcr. 
nebb gépekkel gazdagon felszerelt 
gépállomásokat. Megtekintették a 
szovhozokat. Voltak hatalmas gabo-
nagyárakban, mintaállattenyésztő 
telepeken és növénynemcsítö állo-
másokon. Meglátogatták a szovjet 
mezőgazdaság munkásait, a kolhoz-
és szovhozparasztokat otthonukban, 
elbeszélgettek velük életükről. Az 
első levelek, amelyek csongrádme-
gyei küldötteinktől eljutottak hoz-
zánk, a lelkesedés, öröm és csodá-
lat hangján számolnak be a látot-
takról. 

— Mi mindannyian, akik kijöt-
tünk, Ígéretet tettünk a dolgozó pa-
rasztságnak, hogy sokat fogunk ta-
nulni és tanulmányainkat út fogjuk 
adni dolgozó parasztságunknak 
Csongrád megye dolgozó paraszlsá. 
gának küldöttei nagy érdeklődés-
sel és lelkesedéssel tanulmányozzák 
a szovjet kolhozok életét, munka-
módszereit. Mindent leírunk, amit 
láttunk, hogy semmit el ne felejt-
sünk és mindenről be tudjunk szá-
molni dolgozó parasztságunknak. A 
szovjet kolhozparasztok mindenütt 
ürömmel és lelkesedéssel üdvözül-
nek bennünket, mindenről felvllágo. 
sitanak bennünket" — frja VúczI 
Sándor elvtárs, a Csongrádmegvei 
Pártbizottság titkára, a paraszlkül-
döttség egyik tagia. A 209 magyar 
dolgozó paraszt, férfi, nő és fiatal, 
akik most visszatérnek tanulmány-
útjukról, közelről ismerték meg 
példaképeinket, a szocializmus fel-
építőit, a szovjet embereket, akik a 
mi számunkra is lehetővé tették, 
hogy szabad hazában élhetünk és 
dolgozhatunk. Megismerték a szov-
jet nép országát, tanulmányozták a 
világ legfejlettebb mezőgazdaságát. 
A maguk szemével látták, hogyan 
élnek a kolhozparasztok, miképpen 
végzik munkájukat a gépállomás 
dolgozói, milyen élet folyik oz ál-
lami gazdaságokban. Ezekről nz 
emberekről így írtak küldöttcink 
legutóbbi levelükben: 

— Ez a nép tudia. miért dolgo _ 
zik boldogan, biztonságban. Min-

Nemcsak kérdésekkel és kérések-
kel, hanem igérelekkel is bocsátot-
tuk útnak küldötteinket. Falvak 
termelőszövetkezetek, gépállomások 
és állami gazdaságok dolgozói tet-
tek Ígéretet, hogy több és jobb 
munkával hálálják meg Párlunk 
nak, Rákosi elvtársnak és a Szov-
jetúniónak azt, hogy lehetővé lett* 
ezt az újabb látogatást. Ha meg. 
nézzük, hogyan teljesítették dolgo-
zóink az Ígéretet, azt mondhatjuk 
hogy állták szavukat. Míg küldőt 
teink távol voltak, Csongrád me-
gyében olyan országos mozgalma' 
indítottunk el Mindszentről és Szeg-
várról, Alkotmányunk első évfor-
dulójának megünneplésére, amely 
ma országosan, de megyénkben i? 
soha nem látott méretekre szélese 
dett ki, olyan eredményeket szüli 
amelyre nem volt példa a magyar 
mezőgazdaság életében. Refejeztük 
a cséplést augusztus hónap első ne. 
gyedében s minden reményünk 
megvan arra, hogy még augusztus 
20.a előtt befejezzük a terménybe-
gyüjlést is és biztosítjuk dolgozó 
népünk részére a jövő évi kenye 
ret. 

Míg távol voltak', megmozdul! 

Csongrád megye dolgozó paraszt-

sága, hogy időelőtt végezze el a 

nyári mezőgazdasági munkákat. De 

elmondhatjuk azt is, hogy megmoz. 

dúltak dolgozó parasztjaink olyan 

mértékben, mint soha eddig, hogy 

belépjenek a termelőszövetkezetek-

be, vagy új termelőcsoportokat ala 

kítsanak. Mig távol voltak küldöt-

teink, elcsépelték termclöcsoportja. 

ink idei gabonájukat és a munkák 

nyomán olyan eredmények mutat-

koznak az egyénileg dolgozó pa 

rasztok terméseredményével szem. 

ben, amelyek sok ingadozót győz-

tek meg ismételten a szövetkezeti 

gazdálkodás előnyeiről. És sok 

olyan dolgozó paraszt figyelmét 

fordította a termelöcsoportok felé 

akik akarva, nem akarva eddig 

még nem vették figyelembe a ter. 

melőcsoportok munkáját. 

Csongrád megye dolgozó paraszt 

sága igen sokat vár tehát a kül-

döttektől. S tudja, hogy az ő ta-

pasztalataikkal gazdagodva még 

szebb eredményeket érhetünk el és 

óriási lépéssel vihetjük előbbre ter. 

melőszövetkezeti mozgalmunkat 

Most, hogy a Szovjetúnióból ilyen 

alkotó és gazdag tapasztalatokkal 

megrakodva hazatérő parasztkül 

döttségünket várjuk, a köszönet és 

hálaérzés mellett, amelyet Pártunk 

Rákosi elvtárs és a nagy Szovjet-

unió iránt érzünk, büszkeség é* 

öröm tölt el bennünket, hogy is-

mét hatalmas felszabadítónktól, a 

nagy, legyőzhetetlen Szovjetúniótől 

barátunktól tanulhatunk és követői 

lehetünk, élvezhetjük tapasztalatai 

hasznát. 

Nagy iskolát járt a szovjet ta-

nulmányút sorún a 200 tagú pa 

rasztküldöttség. Mint tanítvány 

ment ki és mint tanító jön haza. 

Át fogja majd adni tapasztalatail 

dolgozó parasztságunk egészének 

hogy könnyebben haladhassunk a 

szövetkezés útján a szebb élet felé 

Még távol állunk attól, ahol a Szov 

jetúnió mezőgazdasága tart. Még 

termelőszövetkezeti mozgalmunk r 

kolhozok mellett gyermekcipőben 

Megalakult Szeged Város Tanácsa 
A munkában, termelésben élenjárók képviselik a dolgozó népet 

Ünnepi díszbe öltözött tegnap a szegedi városháza. A közgyűlési 

teremben, ahol a múltban azok irányították a nép sorsát, akiknek sem. 

m,- köziik nem volt a néphez, most az új az igazi népj tanács tagjai 

gyülekeztek. Minden üzem, minden szervezet legjobbjait küldte el a Vá. 

rosi Tanácsba hogy a Párt irányítása alapján képviseljék a dolgozók 

érdekeit, alakítsák Szeged közel százezer lakosának a sorsát. A szö-

vőgépek és munkapadok mellől, a munkásosztály legjobbjai termelő-

csoportok dolgozói, értelmiségi dolgozók. dolgozó nők jöttek, hogy élje-

nek a Szovjetunió által biztosított szabadságukkal_ éljenek a Parf ál-

tal teremtett lehetőséggel, hogy kezükbe vegyék sorsuknak, a dolgozók 

jövő életének irányítását és a szocializmus építésének ügyét. 

Augusztus 15: ujabb győzelem napja 
Ehhez az alapfeltételt, az Al-

kotmányt a Pár t és Rákosi elv-

társ irányításával közel egy éve 

megvalósítottuk. Elérkezett hát 

az idő, hogy a dolgozó nép a 

szovjet tapasztalatok nyomán sa-

ját maga minden régit, minden 

elavultat félretéve a tanácsokon 

keresztül kezébe vegye a sor-

sát. Nagyjelentőségű augusztus 

15-e nemcsak Szeged, hanem az 

egész ország dolgozóinak életé-

ben is. 

Ezen a napon njabb csapást 

mértünk az ellenségre, a ma-

radiságra, bürokratizmusra. 

Augusztus 15-c u j győzelem 

napja , a dolgozó nép ujabb 

győzelmének napja. 

Énért tekintett és ezért tekin" ma 
;s Szeged minden dolgozója olyan 

bizalommal a városháza felé, 

mert jövőjét ott már maga a 

dolgozó nép irányítja, a legszé-

lesebb demokratizmus alapján. 

A megnyitó beszédet Zombori 

Tános elvtárs, a Városi Pártbi-

zottság t i tkára tartotta. Beszédé-

ben kihangsúlyozta a tanácsok 

ielentőségét, a tanács tagjaira 

háruló nagy feladatokat. K ihang . 

"ulyozta, hogy a tanácsok meg-

alakulása a magyar dolgozó nép 

íjabb győzelmét jelenti és még 

Mihály, id. Komócsin Mihály, dr. 

Kirá ly András , özv. Paragi Mi-

hályné, Farkas Istvánné, Zombo-

ri János. 

M iu t án a végrehajtó bizottság 

elfoglalta helyét, Lövő Ferenc 

elvtárs, az M D P Csangrádmegyei 

Pártbizottságának hdyettes tit-

kára mondott üdvözlőbeszédit-

amelyben vázolta a végrehajtó 

bizottság és a Tanács tagjaira 

háruló nagy feladatot és felelős-

séget. Kiihangsúlyozta, hogy ..a 

Tanács tagjainak 

egyes dolgozók problémáival 

is éppen úgy kell törődni, 

éppen úgy kell foglalkozni, 

m in tha a z egész város pro-

blémájáról vagy ügyéről vol-

na szó. 

A dolgozó nép, amikor tanács-

tagnak je'tölte legjobbjait, a mun-

kában élenjárókat, egyiben bizal-

m á t is belehelyezte. 

Lövő Ferenc üdvözlőbeszéde 

u tán a végrehajtó bizottság újon-

nan megválasztott elnökhelyette-

se, Bité Vince elvtárs mondott 

rövid üdvözlőibeszédet, ma id Ko-

szorús István, a Szegedi Kender 

sztahánovistája, a tanácstagok 

részéről adott kifejezést a Sze-

gedi Kender dolgozói örömének, 

hogy Szegeden is megalakult a 

Városi Tanács és a közigazga-

tásban a város és a város dol-

nagyobb lendületet ad hazánkban f o z ó i ™ k életét most má r telje-
1 sen a dolgozó nep intézi 

(tcnklnck biztosítják a munkaiéi,e- j á r D e d o | g o z ó p a r a s z t 3 á g U nk ha. 
lősíRct és ezen keresztül az emberi j , , _ 
életet. 

Miért, vált ki a magyar paraszt, 
küldöttség tagjaiból ilyen elragad. 

talmas érdeklődése a szövetkezel 

gazdálkodás iránt, a gépesítés, az 

állattenyésztés és a minőségi ter 
tátott csodálatot a szovjet mezőgaz. mclés, a számtalan szovjet tapasz 
dasággal való megismerkedés?'Azok , segítséget és biztos lé-
a terméseredmények és csodálatos . , . . , . . , . . . . 
gépek, új növény- és állatfajták, P " e k e l jelentenek a fejlődes utján 
amelyekkel találkozhattak mind. amelynek íve, útja, afelé halad 
annyiónk részére, de leginkább kül. ahol most a Szovjetúnió szocialista 
dőttcink részére elkápráztatok vol. m e z ö g a z d a s á g a á n Csongrád megy* 
tak. Ugyanakkor hozzátehetjük, 
hogy azok. akik résztvettek ebbén 

i szocializmus építésének. 

S z e g e d város Tanácsa 
Zombori elvtárs bevezető be-

széde után megalakult a Városi 

Tanács, amelynek 101 rendes 

tagja és 51 póttagja van és a 

munkásosztály hatvannégy száza-

tokban van képviselve. De kép-

zelve van a tanácsban jelentős 

számban a parasztság, a Hon-

védség, Rendőrség, az if júsági 

szervezet, MNDSz és egyéb tö-

megszervezetek is jelentős szám-

ban foglalnak helyet. 

A tanácstagok harminc szá-

zaléka nő, a 25 éven aluli ta-

nácstagok 35 százatokban 

vesznek réBzt a Városi Ta-

nácsban. 

„Támogatjuk a Tanács 

munkáját!" 

Utána Reszta Miklós, a DISz 
városi t i tkára szólt hozzá és ki-
hangsúlyozta. hogy a Tanács 
megalakulása főként az i f júság 
életébe hoz jelen ős változást é3 
ígéretet tett a szegedi dolgozó if-
júság nevében, hoigy 

mindenben támogatják a meg-
alalmJt Tanács munká j á t , 

működését, a Magyar Dolgozók 
Párt ja irányítása mellett. 

A tanácsok megalakulásának 

nemcsak a városi dolgozók örül-

nek, hanem a dolgozó parasztsag 

is. Ezt bizonyítja a kecskéste'epi 

termelöcsoport üdvözlőtávirata 

is, melyet a megalakuló ülésre 

küldtek. De bizonyít ják a többi 

táviratok is a dolgozó nép örö-

mét, hogy ezután a legfejlettebb 

és legdemokratikusabb rendszer, 

a Tanács-rendszer i rányí t ja és 

vezeti a népet a felemelkedés 

felé. 

Minden felszólaló, úgy a DÉ-

MA Cipőgyár küldötte, mint 

Szénási Zoltánné élmunkás, a 

Dohánygyár küldö'te, tolmácsol-

ta az üzem dolgozóinak harcos 

üdvözletét, amellyel 

továbbra is még fokozottabb 

erővel és lendülettol akarják 

folytatni munká iuka t 

bogy a z újonnan megalakult Ta-

nács munká j á t megkönnyí sók és 

elősegítsék. 

A dolgozó nép érdekeit 
csak a dolgozó nép küldöttei 

tudják képviselni 
Napcserzctt arcú parasztember 

emelkedik szólásra, az „Alkot-
mány" termelőcsoport küldötte. 
Nagy Sándor. A parasztság üzene-
tét hozta el és rámutatott: 

„olyanok döntöttek sorsunk fe_ 
lől a mnltban, akik még a bú-
zát sem tudták megkülönböz-
tetni az árpától. Hogyan tud-
tak volna ezek a dolgozó nép 
problémájával foglalkozni, ho-
gyan tudták volna ezek a mi 

sorsunkat megkönnyíteni". 

A dolgozó nép érdekét csakis maga 
a dolgozói nép küldöttet, ezen ke-
resztül maga a dolgozó nép tudja 
legjobban képviselni, irányítani. 

Befejezésül Dénes Leó, a Városi 
Tanács újonnan megválasztott el-
nöke javasolta, hogy az újonnan 
megalakult Tanács küldjön üdvöz-
lötáviratot a magyar nép bö'-cs ve-
zérének. Rákosi elvtársnak, vala-
mint a Minisztertanácsnak és a 
Megyei Tanácsnak. A javaslatot a 
Tanács tagini egyhangú lelkesedés-
sel elfogadták-

A Rákosi elvtársnak küldött táv-
irat szövege a következő: 

Rákosi Mátyás elvtársnak, 
Budapest, 

Köszönet a Pádnak és Rákosi 
elvtársnak harcos munkájáért, hogy 
munkájukkal lehetővé tették a helyi 
Tanács megalakulását. 

Szeged Város Tanácsa. 

A Tanács alakuló ülése nz Inter-
nacionálé elcneklésével ért véget^ 

H e g a l a k u l t a szegedi Járási Tanács 
A Vá ros i Tanács a laku ló 

gyűlésével egy időben tartotta 
a szegedi J á r á s i Tanács is 

Igen sokan vannak a tanácsban a laku ló gyűlését. A J á r á s i 

nártonkivüliek is, ami szintén a 

togszélesebb demokráciát bizo-

nyítja a tanácson belül. 

A végreha j tó b izot tság 

A végrehajtó bizottság meg-

' ál asz ása is a legszélesebb de-

nokrácia alapján iörténit. A vég-

chajtó bizottság tagjai azok kő-

ül kerültek ki. akik má r eddig 

•> bebizonyíto ták a néphez való 

'fíaégüket, odaadásukat a szo-

alizmus építése iráint. 

A 14 tagú végrehajtó bizott-

ságban. am i t a Tanács tagjai 

maguk választotta!:, szintén 

képviselve van a dolgozó nép 

minden ré ege. 

Tanácsban tú lnyomórészt dol-
gozó parasztok, parasztasszo-
nyok v annak képviselve. A 
fa lvak, termelőcsoportok, gép-
á l lomások e lkü ldték legjobb-
j a i k a t a J á r á s i Tanácsba, mely-
nek 82 t a g j a v a n ós 40 póttag-
ja . A Tanácsban képviselve 
vannak a tömegszervezetek, 
nők, pá r tonk ívü l i ek egyarán t . 
A J á r á s i Tanács 13 t agúvég-

roha j főbizottságot választott, 
ame lynek elnöke V é r Dezső, 
elnökhelyettes B o d ó I s tván , 
t i tkár Vereezki J ános . A vég-
reha j tó bizottság t ag j a i : Dré-
gely József . Kerekes J á nos , 
Veszejinov M i l n d i n , dé lsz láy 
dolgozó kisparaszt . T ú r i Jó-

dolgozó parasztjai cz év őszén eg> * 

A végrehajtó bizottságba a zsef, S a v anya József , M i h á l y i 
5vetkező elvtársakat választót- J ános , D u n a i Péter . S z i l á gy i 

a 200 tngú parasztküldöltségbcn, óriás lépést akarnak tenni ezen az 
még élesen visszaemlékeznek a mull úton s ezért nagy érdeklődéssel vár. 
keserveire és most a világ legsza- -,.k a k ü I d ö t l s é g tagjait, akiké 

tágdapVS^ebbPrőStáiágában —etette, üdvözölnek hazatérésül: 

találkozhattak. alkalmából. 

ák be a Tanács tagjai . Dénes 
taó elnök, Hegedűs Jenő elnök-
helyettes. Nagy István elmökhe-
vettes, Mison Gusztáv t i tkár. A 
ágrehajtó bizottság tagja i : Bár-

dos Miklós, Bite Vince, Ca i r l 
József, Hegedűs László, Juhász 

Viktór ia . Lengyel M i h á l y né , 
özv. P a m u k Is tvánné . 

A dolgozó parasztság n agy 
reményeket f ű z a mega laku l t 
tanácsok működéséhez . Ez t 
bzony í t j a az is, h ogy 

23 távirat érkezett a Tanács 

ülésére. a falvakból, gépál-

lomásokról. termelőszöveíke-

zeti csoportokból. 

Kasza La j os szőregi egyéni-

leg dolgozó k isparaszt kü lön 

t á v i r a t ban üdvözö l te a J á r á s i 

Tanácsot. 

A J á r á s i Tanács mega laku ló 
illése lelkes hangu l a t ban folyt 
le. A hozzászóló tanácstagok 
m i n d ö römüke t fejezték k i 
afelett, hogy a régi feudál is 
és bü rok ra t i kus rendszer he-
lyett a dolgozó nép sa já t ma-
ga á l ta l hozott rendeletet ha j t 
végre. 

A Tanács tagjai közé bevá-
lasztottak négv délszláv dol 
gozót is. Közülük ptrv a vég 
rehajtó bizottságban is ben-

ne van 

A Tanács t a g j a i táv i ratot 
kü ld tek R á k o s e lvtársnak, 
amelyben h á l á j u k a t és köszö-
netüket fejezték ki , 

A keddi n a p f o l y amán meg-
alaku l t Hódmezővásá rhe l y , 
Makó . Szentes, Csongrád Vá-
rosi Tanácsa, va l am in t a ma-
kói. szentesi és csongrád i J á-
rás i Tanács is. 
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Csütörtökön reggel hazaérkezik a Szovjetunióban járt 
parasztküldöttség 

A Jvé'azáztagú magyar pa-
rasztkii|di)t|ség, mely a Szov-
jetunió kormányának és népé-
nek vendégeként több mint 
három héten keresztül tanul-
mányozta a v i lág legfejlet-
tebb, legjobban gépesített me-
zőgazdaságát. csütörtökön 
reggel megérkezik Budapest-
re. A küldöttség tagjai tanul-

mányú t j uk során megismer- i ássál tekint és a küldettek-
kedtek a szocialista mezőgaz- nek most már hamarosan 
daság hatalmas eredményei- mód juk lesz ar-a, hogv tanul-
vel. a földművelés magas mányú t j uk gazdag eredmé-
kultúrá jáva], a kolhozparasz- nyét, értékes tapasztalataikat 

toknak, a szovhozoknak, gép-
állomások dolgozóinak boldog, 
derűs életével. A küldöttség 
hazaérkezése elé egész dolgozó 
parasztságunk nagy várako-

dolgozó parasztságunknak át' 
ad j ák és a fa]u további fel-
emelkedésének. a szoealizmus 
építésének szolgálatába állít-
sák. 

Szerdán ül össze a Béke Hivei 
Állandó Bizottságának elnöksége 

A Bóké Hívei Állandó Bizott-
ságának elnöksége augusztus 
16 án és 17-én ülést tart Prá-
gában Joliot-Curie elnöklésóvel. 
A magyar békebizottsigot az ülé-
sen dr. Andics Erzsébet eeyttc-
mi tanár és Dezséri László re-

formátus püspök képviseli. Az 
állandó bizottság elnöksége prá-
gai ülésén a stockho'mi békefel-
hívás aláírásgyűjtési akcióját ér-
tékeli lei és megteszi az előkészü-
leteket a Béke Hívei Világkon-
gresszusának összehívására. 

A megyék ferménybegyiijlési versenyénsH 
állása 

A belkereskedelmi minisatéri-
um jelenti: A megyék termény-
begyüjtési versenyének állása az 
augusztus 14-i helvzer.sk n.-egfe-
leiöen a következő: 

1. Hajdú-Bihar 143.1, 2. Békés 
113.6. 3. Szolnok 106 3 i. Heves 
102.5, 5. Szabolcs-Szatmár 08 2, 

6. Komárom 97.1, 7. Bács-Kiskun 
90.5, 8. Nógrád 87.7, 9. Borsod 
83.9, 10. Tolna 83-1. 11. Cson-
grád 79.1, 12. Baranya 7b. 13. 
Zala 74.8, 14. Fejér 73.7, 15. 
Pe3t 73, 16. Veszprém 67.1, 17. 
Somogy 66.1. 18 .Vas 56.?, 19. 
Győr-Sopron 53,2 százalék. 

Leállt a munka a rotterdami kikötőben 

Kedden a rotterdami kikötőben teljesen leállt n munka;, mi-
ntán a kikötőmunkasok hétfőn sz.rájkbalépíek bérköveteléseik 
alátámasztására. 

As amerikaiak segítséget kérnek 
laivan megvédéséhez 

A párisi Action eheti 
feltűnő helyen közli: 

A párisi amerikai nagykövet 
néhány nappal ezelőtt közölte a 
francia miniszterelnökkel, hogy 
kormánya szívesen látná, ha a 
franciák résztvennének Taivan 
megvédésében. Pleven erre azt 
vál&izolta, hogy a jelen pillanat-

száma ban erről nem lehet szó. mert i. 

francia közvélemény ezt nagyon 

rossznéven venné. A hetilapok 

szerint hasonló amerikai lépés 

történt az angol, a holland es ar 

ausztráliai kormánynál. Az an 

golok elutasították az amerika' 

javaslatot. 

Második Reichsfag-pert készit elő 
a Pleven-Moch kormány 

a Francia Kommunista Párt ellen 
A Francia Kommunista Párt 

tudomására ju ott, hogy a kor-
mány nagyszabású provokációra 
készül ellene. A Párt nyilatkoza-
tot tett közzé, amelyben a fran-
cia közvélemény elé terjeszti es 
megbélyegzi a kormány provoká-
ciós terveit. A nyilatkozat a töb-
bi között így szó]: 

Komoly forrásból származó ér-
tesülések szerint nagyszabású 
krvnmunistaeller.es provokáció ki-
esül. amely széleskörű megtorló 
intézkedésekhez szolgálna ürü-
gyül. A főrendező Jules Moch, 

aki mint hadügyminiszter, kézibe,, 
t a r j a a kémszolgálatot és a po 
litikai rendőrséget. Biztos forrás-
ból tudjuk, hore a provokáció 
szervezői a Reiclistag gyujtoga 
tóinak púd úját követve hamis 
iratokat készítenek elő, ameiya 
ket a nemzetgyűlés nyári szil 
nete alatt akarnak felhasználni 
Céljuk az. hogy a munkásosztálv 
a demokraták, a béke védelmező' 
és a Kommunista Párt ellen tá-
madásokat intézhessenek anélkül 
hogy számet kellene ad ni ok urró' 
a nemzetswűlés előtt'. 

„Vessünk vége! a koreai háborúsak" 
Az Angol Kommunista Pán Végrehajtó Bizottságának 

nyilatkozata 

Az Angol Kommunista Párt 
Végrehajió Bizottsága nyilatko-
zatit adott ki, amelyben többek 
között a következőket irja: 

— Az angol ..munkáskormái), v" 
Amerika parancsára minden bé-
keidők legnagyobb fegyverkezési 
tervének végrehajtását határozta 
el. 

— Uj háborút készítenek elő. 

Korea csak ürügy volt, a szé-

dítő méretű fegyverkezési 

programot már hónapokkal 

előzőleg határozta el az at-

lanti háborús szövet s í " 

Amerika, miután Koreába be-
t' t. mo3 Kinára akarja kiter-
j. szteni a háborút formózai kihí-
vó) eljárásával. hogy azután An-
gliát és Nyugat-Európát világ-
háborúba döntse. 

Az Anglia területén állomá-
sozó amerikai haderők sértik 

Anglia nemzeti függetlesrsc-
gét. 

A kormány szóvivői azt mond 
.iák, a fegyverkezés meg fogj? 
menteni a békét, de a fegyverke-
zés mindig háborúhoz vezetett 
és most is háborúhoz vezetne 
ha az angol nép nem állítja most 
meg ezt a végzetes politikát. 

— Felhívjuk az angol nép a: — 
harcoljon a tőkéért. Jelszavunk 
legyen: 

Egyetlen fillért se fegyver 
kezesre, vessünk vécét a ko-
reai háborúnak a Sztálin-
Nehru javaslatok alapján 

Az amerikaiak vonuljanak V 
Formozából. Követeljük a les-ce 
relédhez vezető békés elrendezést 
Követeljük az atombomba elti1 

tús&t. Munkabéremelést követe 
lünk. Egyetlen fillért sem engc 
dünk a szociális szolgáltatások 
ból, egyetlen fillérrel több aló ' 
nem vállalunk. 

Vas megve pé l d á j á r a 

a csoagrá t imegve i ncvs íők i s 

bekapcso l ódnak 

a E e r r á v b e g y ü j t é s b e 

A megyei iskolaigazgatók ér-

tekezletén bemutatkozott Csen-

ke László elvtárs, a Megyei Ta-

nács IX. ügyosztályának uj osz-

tályvezetője. Az értekezlet meg-

vitatta az oktatási alosztályon 

mutatkozó súlyos hibákat és le-

fektette a tervszerű munka to-

vábbi feladatait. Az értekezlet 

foglalkozott részletesen a neve-

lők feladatával a beiskolázás és 

az uj tanév megkezdésével kap-

csolatban. Az értekezlet után az 

oktatási alosztály koreai munka-

felajánlást tett. Munkatársai vál-

lalták, hogy a bürokrácia kiirtá-

sával végeznek jó munkát. Az 

oktatási alosztály elhatározta azt 

is, hogy Vas megye példájára a 

nevelöket bekapcsolja a ter-

ménybegyüjtési versenyébe. A 

nevelők felvilágosító munkát vé-

geznek dolgozó parasztságunk 

között, hogy ezzel is elősegítsék 

Csongrád megyében a termény-

begyüjtés időelőtti teljesítését, 

sőt túlteljesítését. 

Nagyüzemeink dolgozói ünnepélyesen 
emlékeznek meg Alkotmányunk 

törvénybeiktatásának évfordulójáról 
Augusztus 19-én, szombaton az 500 dolgozónál többot 

foglalkoztató üzemek dolgozói munka idő u tán alkotmány-

ünnepélyeket tartanak. Az ünnepi beszédek után az üzemek 

kultúrcsopoi'tjai műsort adnak . 

A Magyar-Szovjet Társaság Ország o > Központjának 
távirata a Koreai-Szovjet Társasághoz 

a koreai nép felszabadulásának 
ötödik évfordulója alkalmából 

A koreai nép legnagyobb 
nemzeti ünnepe, a Szovjetunió 
által történt felszabadításának 
ötödik évfordulója alkalmából 
fogadjátok baráti üdvözletün-
ket. 

Mi, a Magyar-Szovjet Tár-
saság a nagy Szovjetunió 
megismertetésével segítjük 
dolgozó népünket a szocializ-
mus építésében annak tudatá-

ban, hogy munkánkkal a naüit 
Sztálin-vezette békelábor ere-

jét növeljük. Ti harc közben, 

fegyveres betolakodók ellen 

viszitek előre a szabadság 

ügyét. Harcotokat forró szere-

tetünk és együttérzésünk kí-

séri a mielőbbi végső győze-

lemig. 

Magyar-Szovjet Társaság. 

Harcolva ünnepli Korea népe 
fe'szabaditásának ötödik évfordulóját 

A Szovjet Tájékoztató Iroda cionista csapatokat, lépésről-lé-

közli V. MaszLcnyikov „A koreai pésre tisztítja meg szülőföldjét 

nép szabadságharcáért" cimü a külföldi leigázóktól. Az USA 

c'kkét, mely többek közt a kö-

vetkezőket ir ja: 

A koreai nép augusztus 15-én 

ünnepli meg annak az évfordu-

lóját, hogy a Szovjet Hadsereg 

felszabadította országát a ja-

pán megszállók alól. Felszaba-

dulása ötödik évfordulóját a ko-

reai nép az amerikai imperializ-

mussal vivott kemény harc köz-

ben ünnepli. A Népi Demokra-

tikus Köztársaság néphadserege 

az egész fronton szétzúzza a 14-

szinmani és amerikai interven-

technikai felkészültségét bevetet-

te, hogy letörje a koreai nép el-

lenállását az amerikai agresszo-

rokkal szemben. A koreai földet 

ellenséges bombák robbanásai té„ 

pik fel. A nők, öregek és gyer-

mekek ezreit gyilkolják le bar-

bárul lövöldöző amerikai repülő-

gépek. Ipari vállalatok, lakóhá-

zak, kulturális intézmények dől-

nek romba a bombázások során. 

A néphadsereg rendithetetlenül 

támad. 

A FASISZTA TITO-KLIKK A K N A M U N K Á J A 

AZ ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG E L L E N 
(4 ,,Tartós békéért, népi dxmokráciáérl" cikke) 

(Folytatás) 
A fasiszta Tito.klikknek Albánia 

;!len irányuló ellenséges tevékeny, 
sége féktelen legális és illegális 
propagandában nyilvánult meg és 
nyilvánul meg mind máig, továbbá 
i Tiío-Jugoszláviában menedéket ta. 
ált albán reakciósok megszervezé-
sében és felfegyverzésében, fegyve. 
res provokációk megrendezésében 
:)bból a célból, hogy megsértsék 
Albánia területi integritását, meg-
nyilvánul továbbá abban, hogy or-
szágunkba diverzáns csoportokat 
dobnak át. terrorista cselekménye, 
ket és szabotázst szerveznek, kém-
kednek, erőszakoskodnak és zsarol-
nak. 

'a' Tito klikknek Népköztársasá-
gunk ellen alkalmazott harci formái 
— mind határozott célt szolgálnak: 
meg akarják dönteni a fennálló 
néphatalmát, Jugoszláv gyarmattá 
akarják tenni Albániát és fel akar-
ják számolni országunkat, mint a 
szocializmus táborának előretolt ál-
ását a fasiszta imperialista hatat, 
nak hátában. A belgrádi fasiszta 
klikk e cél eléréséért az angol-ame-
rikai imperialistákkal és vaiameny. 
ívi Albániában lévő külföldi ügy-
nökséggel szorosan együttműködve 
'épett fel. Jugoszláviában jelenleg 
Albániából menekült háborús bűnö. 
sük százai élveznek vendégjogot, 
ikiknek kezéhez az albán nép és a 
jugoszláviai népek vére tapad (mint 
például: Cen Élezi. Dan Kalosi, Nik 
Szokoli, Tahir Hodzsa és még vagy 
száz más). Ezeket a háborús bűnö-
söket a fasiszta Tito klikk tömöríti 
szervezetbe; bizottságot alakítottak, 
amelynek élén az angol kémelhárf. 
tűs fölesküdött ügynöke, Gani Krue. 
ziu AH. A fasiszta bizottság vezér-
karral is rendelkezik, amelynek köz-
pontja jugoszláv területen van és 
iz a feiadata, hogy kártevőket dob. 
jon át albán területre. 

Gani Krueziu, akit Tito UDB-
ttztckkel együtt Triesztbe küldölt, 

ravalv résztvett az ott rendezett 
titkos értekezleten, amelyen Albá-
niából szökött s Görögországban és 
Olaszországban menedéket talált 
más háborús bűnösök is megjelen, 
'ek Ez az értekezlet, amely Mac-

en angol tábornok és amerikai 
'szlek vezetése alatt zajlott le, ion-
os határozatokat hozott az értekez. 
•ten ügynökeik által képviselt ál-
lamok 'Albánia-ellenes tevékenysé 

lének egybehangolása tárgyában. 
Az albániai kormányszerveknek 

idatok és okmánvok állnak rendel-
kezésére, amelyek azt bizonyítják, 

hogy albán reakciósok és háborús 
bűnösök görög és jugoszláv fasisz. 
ták által megszervezett és fölfegy-
verzett csoportjainak a mult év nva-
rá n fölkelést kellett volna szítaniok 
az albán hadsereg hálában, ugyan-
akkor, amikor a monarchofasiszta 
csapatok támadásra készültek Albá. 
nia déli határain. A nép ellenségei-
nek e csoportjait azonban idejében 
fölfedeztük és ártalmatlanná tettük. 
A titóista fegyveres erők 1949 ele-
jétől egészen I9Ö0 június végéig 
több mint 150 szárazföldi, légi és 
tengeri provokációt követlek el, 
megsértve ezzel Albánia területi 
integritását. Érdekes megjegyezni, 
hogy 1919 áprilisától kezdve, ugyan-
ez év augusztusáig fokozatosan nö. 
vekedett a fasiszta Tito-klikk részé-
ről országunk ellen elkövetett fegy-
veres provokációk száma. Ez egyál. 
tatán nem volt véletlen műve. A 
Tito-klikk mindezt abban a remény-
ben tette, hogy 'Albánia északi ha-
tárán elkövetett provokációk segít, 
ségével sikerül majd lelket önteni 
az Albániában rejtőzködő bűnözők 
és kártevők soraiban. Ez volt a leg. 
megfelelőbb pillanat arra. hogy 
Tito hatékony segítséget nyújtson a 
belföldi reakciónak, minthogy a 
monarchofasiszta kormány 1949 au-
gusztusában nagyméretű fegyveres 
provokációkat szándékozott elkövet-
ni Albánia déli halárán. Ilyen kon. 
krét formában kellelt volna meg-
nyilvánulnia (mint ahogy a valóság-
ban ez meg is történt) a fasiszta 
Tito klikk és az athéni monarcho. 
fasiszták klikkje között az együtt-
működésnek az Albán Népköztársa-
ság ellen. 

1949 nyarán, amikor a monarcho-
fasiszta csapatok déli határunkon 
nyíltan harcot kezdtek az albán 
katonaság ellen, a fasiszla Tito-
klikk számos nagyszabású művelet-
be fogott abból a célból, hogy 
„megtisztílsa" az Albániával hatá-
ros övezeteket a Tito ellenes és in-
ternacionalista elemektől s liogv 
megfélemlítse az atbán lakosságot 
és Albánia déli határán megküny-
nyltse a monarcho-fasiszták had-
műveleteit. 

Azután, hogy a Tájékoztató Tro. 
da nyilvánosságra hozta határoza-

Halmeli falusi fanácselnök meg-
gyilkolása, Bárdok Bib elvtársnak, 
a mirditi kerületi párltilkárnak, 
úgyszintén a dodei pártszervezet tit-
kárának meggyilkolása, stb. —-
mindez a titóisla ügynökség keze. 
müve. 

A fasiszta Tito-klikk barbár mó-

don terrorizálja Jugoszlávia vala-

mennyi népét, különösen a jugoszlá-

viai albán nemzeti kisebbséget, 

amelynek lélekszáma körülbelül 800 

ezer. Koszovo és Metohia (Jugoszlá-

viához tartozó területek) albán la-

kossága ellen a Tito-klikk irtóhad-

járattokat rendezett és rendez, még 

kegyetlenebb formában, mint ami-

lyeneket ott a hitleri megszállás 

idején éllek át. A háború alatt is, 

utána is, sokezer koszovai albánt 

egészen ártatlanul, nyomozás és Ité_ 

let nélkül tömegesen végeztek ki az 

UDB szervezett bandái. A fasiszta 

Tito-klikk nagyon fél Koszovo albán 

lakosságának ha:afiasságá'íól és har. 

ci szellemétől, ezért Rankovics már 

a mult év elején elrendelte, hogy 

Koszovo területéről el kell távolí-

tani a fegyverbíró albán férfiakat: 

az úgynevezett .önkéntes munkabri-

gádokba" kell mozgósítani és Szla-

vóniába, meg Horvátországba tehát 

lakóhelyüktől távoleső vidékekre 

kell őket munkára küldeni. 

A fasiszta Tito-klikk ellenséges te-

vékenysége az Albán Népköztársa-

sággal szemben nemcsak, hogy nem 

gyöngül, hanem ellenkezőleg, napról-

napra nyíltabb cs erőszakosabb. Ám-

de Titónak Albánia ellen megkísé-

relt minden próbálkozása dicstelen 

kldarcba íult Ugyanez a sors várja 

Titóékat a . jövőben is, mert az al-

bán nép, ha kicsiny is, de bátor és 

békeszere'ö nép, mert az albán nép 

élen a felszabadító háború tüzében 

edzett és a marxizmus-leninizmus ta-

nait valló, a szocializmushoz megin. 

tát ,,'A' JuKP helyzetéről", Tito ügy- gathatatlanul hűséges Munkáspárt 
nöksége jelentősen aktivizálta mun-, áll, meri az Albán Népközlársasá<J 
káját, kiszélesítette Albániában a ' elválaszthatatlan része a szociálist! 
rendzavarások, pánik, szabotázs és 
terrorcselekménvek szervezése cél. tábornak s mert Albániát a dicső 

jábóí létesített hálózatát. A nagvmé. Szovjetunió, Lenin-Sztálin pártja s a 

retű szabotázs a vasúti szállításban, nagy Sziáün védelmezi. 
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Malik elvtárs leleplezte a ne?vég és a francia küldötteknek, 
Amerika hűbéreseinek mesterkedéseit 

Augusztus 14-én a Bizton-
sági Tanács Malik elvtárs 
elnökletével folytatta a koreai 
kérdés megvitatását. 

Sunde, Norvégia küldötte 
felszólalásában igyekezett t 
Szovjetunióra hárítani a "ele-
Icsséget azért a zsákutcáért, 
amelybe a Biztonsági Tanács 
jutott. Azí állította, hogy 
Maiik elvtárs túllépte hatás-
körét, midőn igyekszik a Biz-
tonsági Tanácsból eltávolítani 
a Ivuomintag képviselőjét. 
Sunde támogatta az USA és 
a Kuominfang képviselőjének 
azt a * követelését, hogy bo-
csássák be a Biztonsági Ta-
nácsba a Li-Szin Man-klikk 
küldöttét. Szembehelyezkedett 

Malik elvtársnak azzal a ja-
vaslatával. hogy a tanáes 
előbb szavazzon a koreai nép 
képviselőinek a Biztonsági 
Tanács elé bocsátásáról szóló 
szovjet javaslatról, s csak 
utána szavazzon az-USA és a 
Kuomintang képviselőinek ja-
vaslatáról. 

Rau, indiai küldött javaso"1-
ta, hogy a Koreaval kapcso-
latos minden határozati javas-

lat és indítvány tanulmányo-
zására a tanács nem állandó 
tagjaiból álló bizottságot je-
löljön ki. amely munkájává; 
elősegíthetné, hogy a koreai 
viszály befejezése után meg-
oldják a koreai egység kérdé-
sét. 

Chauvel. Franciaország 
képviselője szerint a Szovjet-
unió nemcsak az északko-
reaiakat igyekszik támogatni, 
hanem megkísérli az USA tá-
madóként való feltüntetését. 

Malik elvtárs válaszol' 
Chauvel és Sunde kirohaná-
saira, leleplezve érvelésük 
alaptalanságát. Senki sem hisz 
Sunde és Chauvel kijelenté-
seinek őszinteségében és ko-
molyságában. mivel ezeket az 
USA nyomására tették. Kije-
lentéseik nyilván ellentmonda-
nak az alapokmány ama ren-
delkezéseinek, amelyek szerint 
a vitában szereplő mindkét 
felet meg kell hallgatni. Ma-
lik elvtárs kijelentette, a fran-
cia küldöttet nagy csalódás 
éri, ha feltételezi, hogy n 
Szovjetunió azért tért vissza 
a tanácsba, hogy a koreai nép 

ellen szavazzon. Mindannak az 
ellenkezésnek, amelyet a mar-
shalüzált országok a szovjet 
javaslattal szemben tanúsíta-
nak. az a magyrázata, hogy 
marshallizált országok nem 
kapnak eszközöket, ha megta-
gadják együttműködésüket a 
koreai amerikai agresszióban. 
Az USA nem engedi meg a 
tanácsban egyetlen olyan ha-
tározat megszavazását sem, 
amely a.z USA érdekeit nem 
elégíti ki. 

Majik elvtárs ezután rámu-
tatott. hogy a tanács úgyne-
vezett „többsége", amelynek 
magja az amerikai tömbből 
áll. „áthatolhatatlan ellenállá-
si falat" emelt a Szovjetunió-
nak a koreai kérdés békés 
rendezéséről szóló javaslatával 
szemben. Chauvelnek válaszol-
va kijelentette, hogy nem is 
várt más nyilatkozatot egy 
< lyan kormány képviselőjétől, 
amely szennyes háborút visel 
a szabadsáOáért küzdő Viet-
nám népe ellen. 

A tanács legközelebbi ülő 
sét augusztus 17-én tartják. 

Gazdag műsor Szegeden 

A l k o t m á n y u n k egyéves f o r d u l ó j á n 

Az ország minden részén soha , lével, valamint az ifjúsági ének-

nem látott lelkesedéssel készü'-nek í csoportokkal. Az ébresztő után tér. 

a dolgozók Alkotmányunk első zenék. Az ifjúság, gyermekek szó-

rakoztatására az MNDSz, DISz, 

Úttörő-szervezetek vidám bábszín-

ház e'-őadást rendeznek. A délutáni 

órákban Szeged összes jelentős 

sportpályáján nagyszabású sport-

program lesz. Este pedig, a szabad-

téri színpadon lesz nfvős kultúrmű-

sor, amely szintén felejthetetlen 

szórakozást nyújt minden dolgo. 

zónák. 

Alkotmány-ünnepünk egyik leg-

nagyobb jelentősége lesz a terme-

lőszövetkezeti csoportok ünnepi 

gyűlése. E nagy ünnep alkalmával, 

— amikor ünnepeljük a magyar nép 

Alkomáhyának egyéves évforduló-

ját — veszik fel a tszcs-k új tagjal-

kat, s alakítják meg az új terme-

lőcsoportokat. Auguszus 20-a mun-

kásnak, dolgozó parasztnak, ifjú-

nak, öregnek egyaránt boldog 

örömteljes napja lesz. 

első 

évfordulójának méltó megünneplé-

sére. Szeged munkásai, dolgozó pa-

rasztjai is a munkaversenyek foko-

zásával. a jobb és több munkával , 

a mezőgazdasági munkák száz szá-

zalékos elvégzésével s szép ünne-

pélyekkel készülnek e nagy napra. 

Az ünnepélyek már augusztus 

19-én megkezdődnek. Szombaton 

délelőtt 10 órakor a Városi Tanács 

ünnepi közgyűlésével kezdődik meg 

a hatalmas méretű kétnapos ünne-

pi műsor Ezt követően szombaton 

délután az üzemek, hivatalok dol-

gozói rendeznek műsorral egybe-

kötött ünnepélyeket. Este a Ma-

gyar-Szovjet Társaság, a Magyar 

Nők Demokratikus Szövetsége, a 

DISz béketábortüzeket rendez a 

város nagyobb terein- Vasárnap 

reggel a város minden részén zenés 

ébresztő 'esz a rendőr, honvéd, 

vasutas, üzemi zenekarok részvéte. 

Ma délelőtt harminc német cttőrő érkezik Szegedre 

A magyar parasztküldöttség Micsurin városában 

Jelizarov, a Szovjet Tájé-
koztatóiroda munkatársa „A 
magyar parasztküldöttség a 
Szovjetunióban /. V- Micsu-
rinnak, a természet nagy át-
alakítójának városában" cím-
mel írt cikkeket. 

„A magyar parasztküldött-
ség egy csoportja meglátogat-
ta Micsurinszk városát — írja 
Jelizarov. — A vendégeket a 
•pályaudvaron az állami és 
pártszervezetek képviselői, Mi-
csurin legközelebb (illó tanít-
ványai és művének folytatói: 
Jakovlev akadémikus, Gors-
kov professzor és mások fo-
gadták. 

A Micsurin múzeummá át-
alakított lakóháza előtti téren 
találkoztak a tudományos 
munkatársak és a magyar 

küldöttség tagjai. Jakovlev 

akadémikus részletesen ismer-

tette a küldöttek előtt a nagy 

termesze/átalakító életét és te-

vékenységét. 

— Remélem — mondotta 
Jakovlev akadémikus —, hogy 
M. isurin tanításának, elméié 
tének és gyakorlati módszeré-
nek megismerésére hozzáse 
gíti Önöket a Magyar Népköz-
társaság mezőgazdasága ter-
melőerőinek fokozásához. 

A magyar parasztküldött-
ség eztdán meglátogatta a há-
zat, amelyben 1. V. Micsurin 
több mint 35 esztendőn át é't 
és dolgozott. Ezt a házat Ivari 
Vlagyimirovics halála után 
múzeummá alakították. A dol-
gozóasztalon eszközök és szer-

Julius 6. és augusztus 7. között hat ízben tőrtént 

jugoszláv provokáció az albán határon 
A belgrádi fasiszta provokáto-

rok az amerikai háborús uszítók 
támadó terveinek szolgá'ataban, 
június 6-tól augusztus 7-ig hat-
izben követtek el prov >kációt az 
Albán Népköztársaság ellen. 

Július 6-án 4 órakor jugoszláv 
katonák három ágyúlövést irá-
nyítottak albán területre Kop'ik 
szakaszán. 

Július 26-án 21 órakor Vermes 
szakaszán jugoszláv járőr gráná-
tot dobott át albán terüleír-.;. a 
határtól 60 méterre. 

Július 27-én 7 órakor két ju-
goszláv katona ötven méter mély-
ségben behatolt albán területre-
Az albán határőrök lőttek rájuk, 
hogy visszavonulásra kényszerít-

sék őket, a jugoszláv határőrök 
pedig visszavonulás közben pus-
ka- és géppuskatüzet zúdítottak 
az albán ha'árőrökre. 

Július 27-én 9 órakor Pekopi 
szakaszán jugoszláv katonák sa 
ját területükről hétizben irditot-
íag géppuskatüzet az albán ha-
tárőrállomás irányában. 

Július 28-án 5 órakor Librajde 
szakaszán húsz jugoszláv katena 
megtámadott egv albán járőrt és 
negyven méterre behatolt albán 
területre, puska- és géppuskat.ü-
zelés közben. 

Végül augusztus 7-én 7 óra-
kor húsz méterre behatoltak al-
bán területre és ki akar.ák dön-
teni a határpóznákat. 

A partizánok ezreit gyilkolta meg 

99orvosi kezeléssel 4 6 a jugoszláv hadsereg 

egészségügyi főnöke 

Az „Internacionalizmus zásztó-
ja ala t", a Romániában élő ju-
goszláv politikai emigránsok laD-
ja cikket közöl, amelyben lelep-
lezi Tito kebelbarátját. Gojko 
Nikolis orvosaitábornagyot, aki-
nek lelkén többezer partizán és 
katona vére szárad 

Nikolis altábornagy kémtevé-
kenységé. már diákkorában a bel-
grádi egyetemen kezdte, ahol sz 
volt a legfőbb feladata, hogy 
nyilvántartsa a kommunista diá-
kokat és feljelentse őket"a rend-
őrségnek. 

Tito Nikolist „érdemei" elisme-
réseként már a háború alatt ve-
zérkara tagjává fogadta és a néoi 
felszabadító hadseregek és parti-
zánegységek egészségügyi szol-
gálata főnökévé nevezte ki attá-
bornagyi rangban. 

Már 1941-ben Uzsicán, Titóval 
és Hudson angol századossal tör-

tén: megbeszélése alkalmával azt 
a feladatot kapta, hogy az egész-
ségügyi szolgálaton keresztül 
semmisítse meg a sebesült jugo-
szláv partizánokat. Többezer par-
tizán halt meg amiatt, hogy 
Nikolis parancsára nem részesí-
tették őket orvosi kezelésiben. Az 
egészségügyi szolgálat vezető ál-
lásaiba usztasa „sebészeket" ül-
tettek, akik a legkisebb sérülés 
miatt is könyörtelenül levágták 
a sebesült partizánok kezét, vagv 
lábá\ sokat pedig átadtak az el-
lenségnek. 

Nikolis Titóval és a többi ban-
ditával együtt, a negyedik tárna 
dás idején több mint 400 sebe-
Sült katenát adott át a néme ek-
nek. Az ő nevéhez fűződnek az 
ismert jugoszláv kommunisták 
„gyógyszerekkel" és injekciókkal 
történt meggyilkolásai is. 

számok, amelyeket maga Mi-
csurin talált fel. 

A magyar parasztság kül-
döttei Micsurin múzeummá 
alakított lakóházából átmentek 
a Micsurin nevét viselő köz-
ponti örökléstani laboratórium 
fö kísérleti kertjébe, Jakovlev 
akadémikus több órán át ma-
gyarázta a vendégeknek ezt a 
nagyszerű kertet, melyben a 
Micsurin és tanítványai által 
nemesített remek gyümölcs-
termő növények százai te-
nyésznek. 

A magyar parasztküldöttség 
ezután megismerkedett a Mi-
csurin nevét viselő közpon\ 
örökléstani laboratóriummal 
A vendégeket Micsurin legkö-
zelebbi tanítványa és munka-
társa. Gorskov professzor, a 
laboratórium igazgatója és 
munkatársai fogadták. A köz-
ponti örökléstani laboratóri-
um Micsurin forradalom előtti 
kicsiny kísérleti telepéből ha-
talmas kutató intézménnyé 
lett. Ma kétszáz munkatárs 
dolgozik benne. A laboratóri-
um kertjeiben, kísérleti tele-
pein és ültetvényein több mint 
400.000 keresztezett gyümölcs-
termő növény díszlik. Micsu-
rin halála után a laboratóri-
um 120 új fajtát nemesített. 

A Micsurinról elnevezett tu-
dományos kutatóintézetben a 
magyar parasztküldöttség 
meglátogatta a Micsurin ne-
vét viselő kerfszovhozt. A 
szovhoz több mint 3600 hek-
tárnyi területen fekszik, ne-
mesített gyümölcsfajtákat ter-
mel. Évente körülbelül 250.000 
csemetét szállít a kolhozok-
nak. A kertSzovhozban a sok 
munkával járó munkafolya-
matokat gépesítették. A facse-
metéket. traktorokkal ásták ki. 
A kártevők elleni védekezés, a 
permetezés repülőgépekről 
történik. 

A Icertszovhozból a küldött-
ség a Micsurin nevét viselő 
gyümölcstermelést tndomá 
nyes kutatóintézetbe ment át. 
TÍjeJekonov professzor, az in-
tézet igazgatója és a tudomá-
nyos munkatársak ismertették 
'<. vendégek előtt tudományos 
'utató munkájukat. 

A magyar parosztkiildntfek 
megszemlélték az intézet labo-
ratóriumát. Az intéze' labca-
tóriumai mostanában fagyálló 
növényfajták kitermelésével, a 
gyümölcstermelés meggyorsí-

tásával, a gyümölcsfajták ter-
méseredménye növelésével 
foglalkoznak. 

Megtekintette a kü'döttség 
az intézet ötfiektárcs almafa-
iskoláját is. Ez a faiskola évente 
százezer alma facsemetét szál-
lít a kolhozoknak. A magyar 
parasztság küldöttei nagy ér-
deklődéssel tekintették meg az 
intézet hatalmas almáskert-
jét 

Ma délelőtt 10 órakor érkezik 

Szegedre a Német Demokratikus 

Köztársaságból 30 úttörő, kétnapi 

tartózkodásra- A német úttörőket 

Szeged ifjúsága ünnepélyesen fo-

gadja a nagyállomáson, ahol a 

szegedi úttörők meguzsonnáztatják 

őket. 

A német úttörő gyerekek a szer-

dai napon megtekintik a város ne-

vezetességeit, ellátogatnak a Tex-

ti lkombinátba és az Alkotmány ter-

melöcsoportba is, majd este 8 

órakor színes kultúrműsorral egy-

bekötött tábortüzet rendez tisztele. 

tükre a szegedi ifjúság. A kultúr-

műsoron szerepel a Szegedi Ken-

derfonó, a Magyar Kender, a Lá-

dagyár. a Textilkombinát. a Kís-

árugyár, az MKOSz, a Kossuth 

Zsuzsanna és AVI-tanfolyam, a 

Szabadság kultúresoport és az 

„Egység" énekkar énekszámokkal, 

szavalatokkal, jelenetekkel és tán-

cokkal. Csütörtökön délután a né-

met pionírok résztvesznek a szege, 

di úttörők tiszai motorcsónak ver. 

senyén. 

Örömmel fogadják Szeged do'gozói 
a „Rákosi" női brigád kezdeményezését 

A% üzemek dolgozói szeretelesomagokat 
küldenek Koreába 

,A Magyar Textilipar „Rákosi" If-

júsági női brigádjának lelkes kezde-

ményezése nyomán a „Megvédjük a 

békét"-mozgalom Országos Tanácsa 

felhívta az ország békebizottságalt, 

hogy karolják fej a kezdeményezést, 

amelynek célja; szerctetcsomagokat 

küldeni a hős koreai népnek. A fel-

hívás kibocsátása óta egyre több le-

vél érkezik szerkesztőségünkbe ame. 

lyekben a dolgozók őrömmel kö-

szöntik e kezdeményezést. 

„Örömmef üdvözlöm a Magyar 

Textilipar „Rákosi" ifjúsági női 

brigádjának kezdeményezéséi — 

írja levelében Kecskeméti Sándor-

né, a Dohánygyár kocsányozónöje. 

— Helyesnek találom, hogy o" or-

szágos viszonylatban hatalmas si-

kert elért koreai műszak után szere, 

tetcsomagjainkon keresztül is együtt, 

érzésünkéi fejezzük ki  a hős koreai 

szabadságharcosoknak. Mi, magyar 

dolgozó nők, anyáki feleségek és le-

ányok, igy adjuk tudtára az aljas, 

gaz imperialistáknak: mi a hős ko-

reai nép mellett állunk. A munka 

frontján állunk helyt a békéért, de, 

ha kell_ fegyvert fogunk békénk 

megvédéséért. Én is elhatároztam, 

szeretetcsomagot küldök a hős ko-

reai népnek, hogy ezzel is segítsem 

szabadságéri folytatott harcukat." 

Hunyadi Klára, a Szegedi Ken-

derfonó NV vizcsfonójának dolgo-

zója így ír; 

„Mi, ifjúmunkások s dolgozók a 

termelésben való helytállással har-

colunk a békéért Amikor olvastam 

a „Rákosi" ifjúsági brigád javasla-

tát, azonnal elhatároztam, én is 

küldök szeretetcsomagot a hós ko-

reai harcosoknak, hogy ezzel is meg-

erősítsem bennük azt a tudatot, ml 

magyar dolgozók is mellettük va-

gyunk. Ez a kis csomag is kifejezője 

lesz annak hogy együttérzünk vala-

mennyien a szabadságharcosokkal és 

mélységesen elftéljük az imperialis-

ták alias támadását." 

Hasonlóképpen fr levelében ifj. 

Mózes Illés, a Szegedi Kender dol-

gozója is: 

„Átérezve a koreai nép harcát, 
elhatároztam, hogy én fs küldök 
szcretctcsomagot a szabadsága, 
ért küzdő hős koreai népnek. A 
kis csomaggal is be akarom bi-
zonyítani, hogy együttérzek ve-
lük. B ztos vagyok abban, hagy 
a koreai nép győzelme hozzájá-
rul a bíketábor megszilárdításá-
hoz s rövid időn belül Kim.Ir-
Szen elvtárs hős serege kitűzi 
a világ dolgozóinak forradalmi, 
győzelmi zászlaját egész Koreá-
ban. Ez a zá-ezló is hirdeti majd 
a béketábor ujabb győzelmét az 
imperialisták felett. 

Eredményeink túlszárnyalásával ünnepeltük 
Alkotmányunk egyéres f o r d u l ó j á t 

(Tudósítónktól.) Hétfőn délután a 

Magyar-Szovjet Társaság üzemi 

szervezetének gyűlése alkalmával a 

Jutafonó NV dolgozói lelkes mun-

kafelajánlásokat tettek Alkotmá-

nyunk egyéves fordulójának méltó 

megünneplésére. 

„Egy éve annak, hogy a magyar 

népnek Alkotmánya van, ami bizto-

sítja minden becsületes dolgozó ré-

szére a munkához való jogot, az em-

beri életet, a dolgozók gyermekei ré-

szére a tanlást, az üdülést és min-

dent-mindent, amiről bosszú évti-

zedeken keresztül csak álmodni 

mertünk." 

Ilyen és ehhez hasonló szavak 

hang:ottak el a dolgozók ajkáról, 

amikor felajánlották ismét százalé-

kaikat. Varga Istvánné vállalta, 

hogy eddigi erdményei'l megtartja, : 

sót azt mág 3 százalékkal túl is 1 

szárnyalja, Gyuris Sándorné 3, Tóth 

Mihályné 3 Ökrös Istvánné 2 szá-

zalékkal emeli eddig elért teljesít-

ményét. Román István az adminisz-

tratív dolgozók nevében felajánlot-

ta, hogy Alkotmányunk egyéves 

fordulójának méltó megünneplésére 

alakítanak egy brigádot és az összes 

új munkakönyveket öt nappal a ki-

tűzött batáridő előtt elkészítik. 

Héjjá János a varroda nevében vál-

lalta. hogy megtartják a koreai mű-

szakban elért eredményeiket és azt 

Alkotmányunk ünnepére túl is tel-

jesítik. 

Az üzem sok-sok dolgozója szólalt 

még fel és tett jelentős munkafel-

ajánlást. A dolgozók szavaiból sze-

relet és ragaszkodás csendült ki a 

szoviet nép, annak szeretett vezére: 

Sztálin elvtárs, a Magyar Dolgozók 

Pártja és nagy tanítónk- R-kosi 

elvtárs iránt, Pcterkázj Emil 

Jutafonó NV. 
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Tegyük örömünneppé minden dolgozó számára 

A U G U S Z T U S 20-ÁT 
Fontos halárosatokat hozott az Operatív Bizottság a terménybegyüjtés 

sikerének biztosítására 
Csongrád megye Operatív Bizott-

sága illési tartott Lövő Ferenc elv 
társ, az MDP Csongrádmegyei Párt-
bizottságának titkárhelyettese elnök-
letével. Foglalkozott az Operatív 
Bizottság a terménybegyüjtés, tar-
lóhántás és a termelőszövetkezeti 
csoportok öszi felfejlesztésének kér-
désével. 

Az Operativ Bizottság megállapí-
totta, hogy a megyében eddig a tar. 
lóhánlást 90 százalékban végeztük 
el. Ebben a munkában példamuta. 
tóan élenjártak 

megyénk állami gazdaságai, 
nhol mind a tarlóhántás, mind' 
n másodtermésü növények el-
vetését 100 százalékban elvégez-

ték 

A'z állami gazdaságok megkezdték a 
vetőgépek kijavítási munkálatait, 
amit az ütemterv szerint augusztus 
20-ra, az alkotmány ünnepére befe-
jeznek. 

Részletesen foglalkozott az Opera, 
tiv Bizottság a megye terménybe-
gyüjtés! teljesítésével. Csongrád me-
gyében dolgozó parasztságunk 

76.8 százalékbon végezte el • 

terménybegyüjtést, ami fellen-

dülést mutat a megye teljesíté-

sében as elmúlt hetekhez ké-

pest. 
A lemaradó helyeken Is meggyor-
sult a terménybegyüjtés üteme. Ma-
kön. ahol a mult bélen még csak 
39 százaléknál tartottak, elérték az 
54 százalékot, Szentes a mult heti 
19 százalékáról 30 százalékra emel-
te teljesítését. Hibák azonban még 
mindig vannak. Még mindig igen 
sok gabona van a megyében be-
gyiijtetlenül. Az illetékes szervek 
még mindig nem hajtják végre kel-
lő szigorral a kulákok elszámolta-
tását, akik minden erejükkel igye-
keznek a terménybegyüjtést szabo-
tálni. Hátráltatja n begyűjtés za-
vartalan menetét az is, hogy igen 
sok községben még mindig van vé-
tclezetlen gabona, a közellátás vo-
nalán tapasztalható hanyagság mi-
olt. 

Legfontosabb feladatnak jelölte 
meg az Operativ Bizottság Cson-
grád megyében a begyűjtési munká-
latok további szorgalmazását. A 
Párt é» a tőmegszervezetek népne. 
velőinek 

fokozott felvilágosító munkát 

kell végezniük a dolgozó pa-

rasztság között. 

Meg kell magyarázni minden dol-
gozó parasztnak, hogy Népköztár. 

saságunk minisztertanácsa a leg. 
utóbbi intézkedésében is jutalmaz-
za dolgozó parasztságunknak lel. 
kos mozgalmát a terménybegyüj-
tésben. Minden dolgozó paraszt, aki 
augusztus 20-ig, nz Alkotmány ün. 
népéig eleget tesz népe, hazája 
iránti hazafias kötelezettségének, 
begyűjtött gabonája minden mé-
termázsája után megkapja a 4 fo. 
rintos begyűjtési jutalmat. De lel-
kesítse dolgozó parasztságunkat az 
a tudat ís, hogy az Alkotmány, 
amelynek évfordulóját ünnepeljük 
augusztus 20-án, adta meg és tör. 
vényesítette népünknek anyagi és 
kulturális felemelkedését. A ter-
ménybegyüjtés sikerével tesz hitet 
minden dolgozó paraszt arról, hogy 
akarja és védi az 'Alkotmányban 
törvényesített jogokat és tovább 
akarja építeni mind könnyebbé vá. 
ló szabad életét. 

Járások és községek' lendítsék 

fel egymás közötti versenyüket. Au. 

gusztus 20-ig 

használják fel az Időt eredmé-

nyűk feljavítására. Igyekezze-

nek elnyerni a terménybegyüj-

tés élenjáróját jutalmazó ván-

dorzászlót, 

aminek megszerzésére lehetőség nyi. 

lik az Alkotmány ünnepéig terjedő 

idő alaposabb kihasználásával. 

Foglalkozott ezután az Operativ 

Bizottság a termelőszövetkezeti cso-

portok őszi felfejlesztésével. A va. 

sárnapi agitációs nap, belépések a 

termelőszövetkezeti csoportokba, 

megmutatták, hogy dolgozó pa-

rasztságunk az eddigi eredmények 

láttán erős vonzódást érez a ter-

melőcsoportok iránt. Dolgozó pa. 

rasztságunknnk ezt a vonzódását 

nem szabad magára hagyni. A ter-

melőcsoportok őszi felfejlesztésének 

kérdését tehát állandóan felszínen 

kell tartani. A Párt és a tömeg-

szervezetek népnevelői 

továbbra is mozgósítsák ere-

jüket, hogy minél löbb 

dolgozó kis. és középparasztot 

tudjunk megnyerni a közös 

gazdálkodás előnycinek. 

Ehhez azonban további szívós po-

litikai nevelő, felvilágosító munka, 

tcrmelőcsoportjaink eddigi eredmé. 

nyeinek állandó ismertetése szüksé. 
ges. 

Megyénk termelőszövetkezeti cso-

portjai és termelőszövetkezetei — 

hívja fel a figyelmet az Operativ 

Bizottság — készüljenek fel az au. 

gusztus 20-i ünnepélyes termelőcso-

ptfrt-tagfelvételre. Ezt a napot is 

használják fel arra, hogy eredmé-

nyeiket mutassák meg és rögzítsék 

le dolgozó parasztságunk előtt, 

szabják meg további feladatukat 

termelőszövetkezeti mozgalmunk 

erősítésére, fejlesztésére. 

Augusztus 20, az alkotmány ün-

nepe legyen örömünnep minden 

dolgozó számára, amit a termény, 

begyűjtés sikerével a termelőcso-

portokba lépő ú j tagok ünnepélyes 

felvételével teremtünk meg. 

A Tiszamenti Gőzfűrészek 

ujszegedi üzemében is kiosztották 

a tervkölcsönkötvényeket 

Kedden délután a műszak be-
fejeztével bensőséges kis ünnep-
ségre gyűltek össze az üzem ud-
varán a Tiszamenti Gőzfürészek 
ujszegedi üzemének dolgozói, 
akik nagy örömmel hallgatták 
végig Schlisszer Adolf elvtárs 
pártitkár beszédét. 

Schlisszer elvtárs beszéde után 

egy gyönyörű vörös selyem 

zászlót adott át Sebők Károly if_ 

jumunkásnak, aki a koreai mű. 

szakban 160 százalékos átlagtel-

jesítményével elnyerte az üzem 

legjobb dolgozója cimet. Sebők 

Károly ifjumunkás kimagasló 

teljesítménye mellett a legjobb 

eredményt a kocsi ki rakó brigád 

dolgozói érték el. Jó munkájuk-

ért ők is megkapták a dolgozó j kölcsönt jegyez. 

társaik által ajándékozott vörös 

zászlót. 
Ezután egymásután szólitot, 

ták a neveket. Pintér Ferenc, 
Rácz Péter, Remzső Nándorné, 
Kovács Imre, Madarász Péter, 
Tóth Ferenc, Baráth Ferenc, 
Mayer Mihály, Páva György, Se. 
bők Károly és a többiek egymás-
után vették át kötvényeiket. A 
zöldes szinü kartonlapok elárul-
ták, hogy tulajdonosaik vala-
mennyien nyereménykötvényre 
jegyeztek tervkölcsönt. 

A dolgozók arcán épp olyan 
öröm és boldogság sugárzott, 
mint annakidején, amikor arról 
volt szó, hogy ki mekkora áldo-
zatot képes hozni az ötéves 
terv sikeréért, ki mennyi terv-

Nagy beruházásokkal bővül 
a szegedi Paprikafeldolgozó telep 

lentős beruházá-
sok történnek 
paprika- iparunk 
területén is. A 

magyar papri-
ka, így a világhírű szegedi pap-
rika is, igen jelentős szerepet tölt 
be népélehnezésiinkben, de fon-
tos exportcikkünk is. A külföldi 
országok keresik a magyar papri-
kát és érte értékes, iparunkhoz 
szükséges és nálunk elő nem ál-
lítható nyersanyagokat, vagy 
egyéb, nekünk szükséges árukat 
adnak. A paprikaipar a kapitalis-
ta viszonyok között igen elmara-
dott volt nálunk, magánkézben 
volt az előállítása és az elmara-
dott eszközökkel igen drága volt 
a kikészítése. 

Hároméves tervünk során máir 
jelentős beruházások történtek a 
paprikaiparban is, ami elősegítet-
te annak fejlődését, jövedelme-
zőbbé tételét. A szegedi paprika-
feldolgozó telep is jelentős mér-

Ötévea népgaz- j tőkben kifejlődött már ezév ta-
dasági tervünk j vaszán. Eddig az ideig 590.000 
keretében je-: forint értékű építkezést hajtottak 

Egyre több dolgozó paraszt lép Csongrád megyében 
a közös gazdálkodáson keresztül 

a szocialista mezőgazdaságért küzdők táborába 
Csongrád megye dolgozó pa-

rasztsága a vasárnapi egésznapos 
felvilágosító munka után, a terme-
lőszövetkezeti csoportjaink eddigi 
eredményei láttán, ismét válaszút 
elé került. Dolgozó parasztsá-
gunkban felvetődött a kérdés: 
vagy marad továbbra is a gazdál-
kodás kapitalista útján, ami továb-
bi küzdelmet, bizonytalanságot je-
lent, vagy választja n termelés szo-
cialista útját, amely a termelő-
szövetkezeti gazdálkodáson keresz-
tül jobb Jövője megteremtéséhez 
vezet Öntudatos dolgozó pa-
rasztságunk közül sokan ezen a 
rapon választottak és elhatározták, 
hogy változtatnak eddigi életsor-
sukon, belépnek a termelőszövetke-
zeti csoportokba. 

Uj bolépése* a termelücsoporiokba 

A termelőszövetkezeti csoportok 
dolgozói vasárnapi ngitáclójukon 
salát konkrét eredményeiket mu-
tatták be a dolgozó parasz-
toknak. A nagyszéksósi Micsu-
rin termelőszövetkezeti csoportba 
25 dolgozó kis- és középparaszl 
jelentkezett felvétette. A ruzsajárá-
si Szabad Nép termelőszövetkezeti 
csoportban pedig 30 dolgozó pa-
raszt jelentette bc, hogy őszre be-
adják a földjüket a csoportba, 
mert ök is a jobb megélhetést biz-
tosító nagyüzemi gazdálkodást vá-
lasztják. A csongrádi Petőfi termc-
lőcsoportba 23 család jelentkezett 
34 dolgozó taggal. A Vörös Csillag 
termelőszövetkezeti csoportba pe-
dig 50 knt. hold földdel 7 család. 
17 dolgozó taggal jelentette be be-
lépését. Fcrcncszálláson négy, Kü-
bekházán 7-en, Öszentivánon S-an, 

Ujszentivánon pedig 17-en Jelent-
keztek a termelőcsoportoknál tag-
felvételre. 

Saját szemükkel EfözSdtek meg 

Megyénkben több termelőszövet-
kezeti csoport azzal tette eredmé-
nyesebbé felvilágosító munkáját a 
dolgozó parasztság között, hogy 
meghívták őket csoportjukhoz, hogy 
minden dolgozó paraszt salát sze-
mével győződhessék meg, hogy a 
termelőcsoportok elért eredményei 
igazak, meg vannak a valóságban. 
A ruzsajárási Kiss Imre termelő-
szövetkezetbe Felsőkőzpontról 5ö, 
Várostanyáról 23, Szőrcgről 24 dol-
gozó paraszt látogatott el. A lá-
togatás és a házi agitáció eredmé-
nyeként a jövó gazdasági évben 
már 33 új taggal kezdi meg a gaz-
dálkodást a tszcs. Több helyen a 
látogatások után még a helyszínen 
kiértékelték a látottakat. A dolgo-
zó paraszságnak a termelöcsopor-
tok be'-ső életére, munkáiára vonat-
kozó kérdéseire a termelőcsoport-
tagok még ott a helyszínen felel-
tek. Igy történt ez a szentesi Há-
mán Kató termelőszövetkezetnél is, 
ahová Csongrádról 53-an látogat-
tak et; A látogatást követő megbe-
szélés után négy dolgozó paraszt 
jelentkezett a termelőcsoportba. 

11 fclseratoztsíotl Béldák tnenaTfizüt 
a dolgozó oarsszlságot 

Az algyői Szabadság termelő-
csoportban is több dolgozó paraszt 
fordult meg- A termelőcsoport 
tagjai vasárnapi agitációjukon el-
mondták a dolgozó parasztoknak 
eddigi eredményeiket, 

— 586 mázsa minőségi búzát ter-
meltünk az idén — mondották a 
termelőcsoport tagjai. — Ez többet 
hoz, mint a szórvány minőségű, 
amit főleg* az egyéni parasztok ter-
melnek. Átlagtermésünk búzából 
12 és fél mázsa volt, az egyéni 
gazdálkodók 8 mázsájával szem-
ben_ 

A termelőcsoport kézzelfogható 
eredményei győzték meg K^akas 
Sándorné, Kar°kas Sándor, Fa~c-
kas Mihály, Dancs András. Dancs 

Andrásné, Dobi Lajosné, Juháss 
János, Krémer Andrásné és Gyen-
ge Istvánné magyarcsanádi dolgo-
zó paraszokat is, hogy a termelő-
szövetkezeti gazdálkodáson ke-
resztül keressék jövő boldogulásuk 
útját. 

• 

A szocialista mezőgazdaságot 
építők tábora növekszik Csongrád 
megyében is. Megindult dolgozó 
kis- és középparasztjaink áramlata 
a termelőszövetkezeti gazdálkodás 
felé. De megalakultak azok az 
„előkészítő bizottságok" is, ame-
lyek új tszcs-ék alakításával növe-
lik termelőcsoportjaink számát 
Csongrád megyében. Az „új belé-
pők csoportjai" és az „előkészítő 
bizottságok" a termelőszövetkezeti 
csoportok támogatásával tovább vi-
szik a felvilágosító munkát a dol-
gozó parasztság között, hogy au-
gusztus 2+án, Alkotmányunk egy-
éves fordulóján minél több dol-
gozó paraszt Csongrád megye dol-
gozó népének forró ünneplése kö-
zött lépjen a közös gazdálkodáson 
keresztül a szocialista mezőgazda-
ságért küzdők táborába. 

végre s ennek keretében ú j fel-
dolgozóüzem, munkatermek és 
géptermek, öltöző, mosdó és mag-
mosó helyiségek készültek. Két 
igen nagyértékű modern müszá-
rító gépet is kapott a telep 200 
ezer forint értékben s a közeljö-
vőben kerül a sor a harmad Lk le-
szállítására, amely ugyancsak 
stzázezer forintot ér. ötéves ter-
vünk még nagyobb távlatokat 
nyit énftőiparunk fejlődésében. 

Azok a forintok, 
melyeket dolgozó-
ink a munka ter-
melékenységének 
fokozásával és az 
önköltség csök. 

kentósével megtakarítanak nép-
gazdaságunknak, lehetővé teszik, 
hogy újabb és újabb beruházá-
sokkal fejlesszük iparunk külön-
böző ágait. Szegeden is jelentős 
beruházások történnek még ezév 
folyamán is s ezek közül kiemel-
kedik a paprikaiparra előirány-
zott beruházási Összeg. A most 
beindult őszi fejlesztési munká-
latokkal kapcsolatban egymillió 
58 ezer forint áll a szegedi papri-
ka!etaolgozó telep rendelkezésé-
re. Ez a halaim as összeg lehető-
vé teszi a telep nagyarányú ki-
építését s ezen keresztül jelentős 
mértékben növeli annak kapaci-
tását. 

Az építkezési 
munkálatok már 
megindultak. Nc-gv 
vasbeton füzér-
Urtó pajta és 
ugyancsak vas-

betonból füzér-
ágasok Készülnek. Mindezek lehe-
tővé teszik, hogy az igen nagy-
mértékben mognövokedett papri-
katermő területről beérkező fü-
zéreket s a feldolgozásra kerülő 
nyersanyagokat tárolni tudják. A 
beruházási összegből kiépítik a 
megnövekedett területű telephe-
lyet, a belső anyagszállítást meg-
könnyíi ő. és meggyorsító utakat 
s ez nagyban elősegíti a termelő 
munkát, az anyagellátást, a ter-
melékenység fokozását. Jelentős 
egyéb átalakítási munkák is 
folynak az üzemben, bővítik a 
munkaterületet. 

Nagy segítséget kap-
nak a beruházások 
során a telop újítói, 
észsizerűsítői, mind-
azok, akik a papri-
kaipar termelékeny-

ségének emelésén, az önköltség 
csökkentésén, a munka cscszerüb-
bététalén fáradoznak. A Dohány-
beváltó egyik volt épületét kí-
sérleti műhellyé alakítják á l , ar, 
újítási btzotlf.áq javaslatára. E 
a kísérleti műhely lehetővé teszi 
az ötletek és jó javaslatok kidol-
gozását, lehetősége biztosít a 
paprikaiparban még igen sok 
munkafolyamatnál megmutatkozó 
elmaradottság könnyebb felszá-
molására. Nem feledkeztek meg 

azonban a paprikaiparban a sok 
egyéb beruházás mellett a szo-
ciális beruházásokról sem. 

Megkezdik a külön 
férfi és női mosdók 
építését, amelyre 
igen nagy szükség 
van a paprikafel-
dolgozó telepen A 
dolgozók egész 
munkaidejük alatc 

a csípős, erős paprikával dolgoz-
nak, belepi őket a por és különö-
sen nagy szükségük van. hogy 
kellő tisztálkodási eszközök állja-
nak rendelkezésükre. Százezer 
forint van előirányozva a mosdó, 
ra és az öltözőkre, emellett újabb 
higiénikus WC-k is készülnek. 
Egy jelenleg használaton kíviil 
álló épületet is igényelt és ka-
pott a paprikafeldolgozó telep, 
amelyet a terv szerint bölcsödé-
vé és napközi otthonná alakíta-
nak át. ahol a dolgozók munka, 
idejük alatt szakszerű kezekre 
bízhatják kisgyermekeiket. A te-
lepen továbbfejlesztik a tűzren-
dészetet is, vastagabb vízvezeték-
csöveket állítanak be. 

Mindezek a beruházások végső-
fokon már a közeljövőben bizto-
sítják az üzem termelékenységé-
nek mintegy 50 százalékos emel-
kedését, emellett elősegítik a 
tervszerűbb gazdálkodást. Igy az-
után lehetővé válik a folyamatos 
munka biztosítása és a paprika-
feldolgozó telepen egy komoly 
középürem alakul. Jelenleg alig 
valamivel több mint száz munka-
vállaló dolgozik, de már most. 
szeptemberben jelentősen kilbővüí 
az üzem és fokozatosan szükség 
lesz úiatob és újabb munkaerők-
re. Már eddig, is 700 jelentkező 
van. de ez még nem elég, mert 
rövid időn belül körülbelül 1100 
—1200 dolgozóval indul meg a 
folyama os, állandójellegű ter-
melés. 

A szegedi paprika-
ipar tehát jelentős 
támogatást kapott 
népgazdaságunktól, 
nagy lehetőségek 
állanak a szegedi 

telep elő't is. A feladat az. hogy 
az üzem termelékenységét és 
eredményét jó politikai munkával 
biztosítsák. Érre minden remény 
megvan, viszen nemrégiben tel-
jesedett be a dolgozók ré-ri kíván. 
3ága: a pártszervezet megalaku-
lása. Az üzenű pártszervezetre 
vár az a feladati hogy jó munká-
jával, irányításával és ellenőrzé-
sével biztosítsa a telep jó műkö-
dését, további fejlődését, azt. 
hogy a szegedi paprikafetoolgo-
ző telep dolgozói és lizomi veze-
tősége jiépgazdaságunk érdekei-
nek megfelelően vegyék ki részü-
ket a termelő munkából, a pzocia-
üzmus építéséből. Tanítsa és ne-
velje az üzemi pár szerveret a 
telepre bakerült üzemi ö-olvozók 
százait hogy azok lelkes, odaadó 
tagjai legyenek a szocialista épí-
tőmunkának, öntudatos, bátor 
tagjai legyenek a Szovjetunió-ve-
zet'e béke-tábornak. 
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A műszak után előre uj sikerek, uj győzelmek felé 
A koreai műszak Szegeden él Csongrád megyében éppúgy, mint 

az egész országban hatalmas győzelmet, újabb diadalt hozott. Dolgozó-

ink bebizonyították: méltó harcostársaik a koreai szabadsághősöknek és 

míg ök fegyverrel a kezükben szorítják vissza a betolakodó imperialis-

tákat, addig mi a munkapadok mellett mérünk csapást.csapás után 

ugyanarra az ellenségre. Üzemeinkben még folyj^ a győzelem kiértéke-

lése, a dolgozók levonják a műszak tanulságait, de máris ezernyi jel 

mutatja: levontuk a legfőbb tanulságot, a koreai műszak sikerével tó-

fűnk előre új győzelmek, új eredmények felé. 

A Textilkombinát én a MÁV dolgozóit 
uj eredmények elérésére lelkesíti a koreai 

műszak sikere 

Képünk Kmetykó Lajosaiét áb-
rázolja. Kmetykó elv.ársnö érte 
el a koreai műszak során az 
egyik legkiemelkedőbb eredményt 
a Textilkombtinátban. A mii.sza? 
előtt felajánlotta, hogy 2520 ki-
logram anyagot termel a koreai 
műszak során. Vállalását túltelje-
sítette, mivel 3080 kiló 46 deka 
anyagot készített. Ezzel 120 5 
százalékét ért el a koreai mű-
szakban. A végleges kiér ©kelést 
még nem készítették el a kombi-
nátban a műszakról, de Kmetykó 
elvtársnő valamennyi munkatár-
si nevében beszélt, amikor kije-
lentette, hogy tovább is tartják 
az eddig elért eredményeket. 

szak utolsóelőtti napján már 220 
százaléknál tartott, de a hajrá-
ban még jobban „ráhúzott". 270 
százalékot ért el a koreai műszak 
utolsó napján. Kiss elvtárs moz-
donyokat javított. Tudja, minél 
több mozdonyt javít még. annál 

könnyebben meg tudjuk oldani a 
szállítási problémáinkat, minél 
több mozdonyt, tudunk beállíta-
ni a forgalomba, annál nagyobb 
összegeket meg tudunk takaríta-
ni népgazdaságunk számára. 
Márpedig ez erősiti az országot, 
erősíti az egész béketábort, segíti 
a koreai harcosokat. 

Látta Kiss elvtárs, hogy igazi 
nagy sikerek csak a kollektív 
munka alapján jöhetnek létre, ép-
pen ezért a műszak során a lee-
nagyobb mértékben támogatta a 
többiek munkáját. Tanácsaival, 
segítségével mindig ott állott 
munkatársai mellett és akkor 
örült legjobban, amikor a többi 
üzemrészek sikereiről hallott. 
Volt mit hallania. A pályafenn-
tartási alműhelyben Kiss Mihály 
és Bóka János vasöntők 234 szá-
zalékos eredményt értek el. 
ugyancsak itt Dobó György esz-
tergályos 130 százalékkal bizo-
nyította be. hogy hű tagja a bé-
ketábornak. A mozdony javító 
műhelyben a csoportátlag a mű-
szak előtti 127 százalékról 141 
százalékra emelkedett a műszak 
során. A kocsitisztí ó telepen mé<? 
jobb lett az átlag: 162 százalék 
Szeged-állomás dolgozói már at 
első nap 2458 forintot takarítot-
tak meg tervszerű, ügyes, pontos 
munkájukkal. A fűtőháznál a 
mozdonyvezetők és a fűtők egy-
másután számoltak be arról, 
hogyan sikerült a vonatok me 
netidejét megrövidíteni. A kiér-
tékelő jelentésből kitűnik, hogy 
a szegedi vasutasok a koreai mű 
szak során 101.800 forintot taka 

j rítot'ak meg a dolgozó nép álla-
' ma számára. . . És hosszan lehet-

ne sorolni az eredményeket, ame-
lyek Kiss István sztahánovista 
számára a saját eredményei mel-
lett mindennél nagyobb örömet 
szereztek. Kiss elvtárs tudja, 
hogy a sztahánovista cím köte-

lez, éppen ezért fogadta meg el-
sőnek, hogy nem elégszik meg a 
koreai műszakban elért eredmé-
nyekkel, hanem példát mutat ab-
ban is, hogyan kell túlszárnyalni 
ezeket az eredményeket. 

A Szegedi Kender fonó legiobb dolgozó ja j 
Makra Gyula 

Igen nagy munka volt ebben 
a nagyüzemiben elkészíteni a ko-
reai hét kiértékelését, mégis elké-
szültek vele sok kisebb üzemnél 
gyorsabban. Tudták a Szegedi 
Kenderben, hogy a gyors, jó ki-

során 210 forint 40 fillért kere-
sett. 1 

Persze a többi üzemrészek leg-
jobb dolgozói is csak alig pár szá-
zalékkal maradtak le Makra elv-
társ mögöt:'. Az új normát min-

érfcékelés további uagv lendüle-
tet ad a munkának, további ered-
mények elérésére serkenti a dol-
gozókat- Amit már előre is tud-
tak, most a kiértékelés során 
adatszerűen bebizonyosodott. 
Makra Gyula elvtárs, a kézi gere-
benező üzemrész dolgozója, ér e 
el a legjobb eredményt. Makra 
elvtárs átlagszázaléka 168 száza-
lók. Makra elvtárs a koreai hét 

G y ő z e l e m r ő l szó l a M a g y a r K e n d e r ücemi h á r o m s z ö g é n e k 
jelentése i s : 

denütt magasan túlszárnyalták. A 
gépgerebennél Kuczora Ferenc 
144 százalékot, a gombolyí jóban 
Vastagh Istvánné 136 százalékot, 
a tűjavítóban Koszorús Isi ván 
140 százalékot, a motollázóbau 
Sztász Istvánné 105 százalékot, 
a gépi kötélverőben Zöldi József 
112 százalékot, a cérnáaóban Haj. 
du Józsefné 115 százalékot, a 
símítóban Csóti József 106 szá-
zalékot, a kár.olóban Király H. 
Józsefné 112 százalékot, a szá-
razfonóban Bezdán Gyuláné és 
Csóti Gy. Miklósné 111 százalé-
kot, a kártoióban kannahordás-
nál Borián Oktávián 141 száza-
lékot, a vizesfonóban Vata F.ó-
lnisné 117 százalékot ért el. 

A Dohánygyárban a minőségre 

fektették a fősúlyt 

A többi üzemekhez hasonlóan 
a MÁV-nál is igen jelentős győ-
zelem született meg. Ennek a 
győzelemnek egvik ak ív harcosa 
az, akit fenti képünk ábrázol: 
Kiss István elvtárs sztahánovis-
ta kazánkovács. Kiss elvtárs érte 
el a koreai műszak során a sze-
gedi fűtőházban a legkiemelke-
dőbb eredményeket. A műszak so 
rán egyre fokozta teljesítmé-
nyét. Hétfőn még „csak" 176 szá-
zalékot ért el. A következő ered-
ménye 199 százalék volt- A mű-

A Magyar Kender Jánohi Mihály gépszerelőbrigádja kiváló eredményéért 
átveszi a versenyzászlót. ^ • 

„Üzemünkben a koreai műszak 
13-án, vasárnap reggel 6 órakor 

Duna Jánosné nevét ráhímezik a zászlóra... 

A Szegedi Cipőgyárban már a 
műszak kezdetén igen na<»v len-

cettel megindult a verseny. A 

ö; legjobb dolgozójának nevét és 
eredményét. 1 

A gyönyörű vörös zászlót a 

verseny colja egy gyönyörű ván-
dor-zászló volt, melyre ráhímezik 
a legjobb teljesítményt elérő 
üzemrész átlagteljesítményét és 

tüztöde nyerte meg. Ez az üzem-
rész az új norma szerint 121 szá-
zalékos átlagot ért el a koreai 
műszak során. 

véget éri?. Örömmel jelentjük, I Istvánné 246, Kecskeméti László-
hogy dolgozóink öntudatos mun- né 228, Szügyi Jánosné 228, Gu-
kája nyomán felajánlásunkat lé-' lyás Mihályné 223, Tóth Jánosnt 
nyegesen túlteljesítettük! ' I 220, Ördögh Károlyné 222 száza-

Üzemünkben koreai felajánló-1 lék. Felvetők: Szeles Károly 189 
sok száma 910 volt, ennek 98 Tapodó János 166 százalék. Or 
százalékát teljesítették, vagv túl 
teljesí ették dolgozóink. A műszak 
cs.sEesütett túlteljesítése az au-
gusztus havi termelési tervünk-
höz viszonyítva 14,718.000 vetés-
többleiet jelent egy hét alatt, 
mely megfelel 11.321 méter áru-
nak, 316.988 forint értékben. Túl-
teljesítésünk ezzel az augusztus 
havi tervhez viszonyítva 113, a 
felajánláshoz viszonyítva pedig 
107 százalékra alakult. Dolgozó-
ink közül 87 ért el kiváló e"véni 
eredményt 140—298 százalék kő-
ző t. A legkiválóbb eredményt a 
következők érték el: 

Szövők: Csorba Irén 222, Esz-
telecziki Aranka 188, Tóth Mar-
git 186, Vízihúzó Pálné 165, Ma-
Ünovszki Ilona 158 százalék. Kop-
szolók: Sebők Magda 173. Mol-
nár Antalné 181. Lindák Zsuzsa 
165 százalék. Cérnázók; Bohata 

sózók: Nacsa Istvánné 156, Hor-
váth Jórsefné 151, Kopasz Ist-
vánné 212. Kopasz Erzsébet 188. 
Ungi Mihályné 182 százalék. I. 
Szívós István esztergályos 168, 
II. Simon József villanyszerelő 
187, Komerszka János asztalom 
298, Kockás Imre asztalos 229, 
Jánoki Mihály gépszerelő brigád-
ja 249, Török Imre gépszerelő 
brigádja 200 és Sebestyén Jánosi 
épí ész 161 száizalétk. 

Éljenek a koreai műszak hősei! 
Előre Pártunk vezetésével, túl-
szárnyalva új normáinkat a szo-
cializmust építő ötéves tervünk 
időelőtti befejezése felé! 

Tóth Liszló 
párttitkár h. 

Bossányi György 
vállalatvezető 
Sebessí János 

üb. titkár. 

Szén ás i Zoltánná 

csomag-jlónő 

A csomagolási osztályon azt 
vállalták a dolgozók, hogy napon-
ta 28 000 szivarkával többet cso-
magolnak. As eredményük ennél 
lényegesen magasabb: 78.000-rel 
több szivarka volt napenta. A 
legjobb teljesítmény. Szénási 
Zoltánná érte el: 3 százalékos 
felajánlását 11-re teljesítette, na-
pi előirányzatát 10.000 szivar-
kával szárnyalta túl. A lagos he-
ti teljesítménye az úí norma 
mellett 136 százalék volt. 

A gyártásnál a II. Triumnh 
szivarkagyártógép dolgozói érték 
el a legszebb eredményt 102 7 
százalékos teljesí ményükkfl. 
emellett lényegesen csökentették 
a selejtet is. f 

Kiemelkedő eredményeket mu-
tat a Dohánygyár kiértékelése is 
a koreai műszakról. Az előkészí-
tési osztályon 68 dolgozó to't 
felajánlást 2—10 százalékig. Ez 
1050 kg íöbbtermelést jelentett, 
azonban ezt túlszárnyalták a dol-
gozók és 3808 kg-ot érteik el, 
2856 forint érteleiben. Az elő Ké-
szítési osztályon legjobbak vol-
tak: Terhes Andrásáé, aki 1 kg 
tcbbtermelést ajánló t fel napem-
ta, ezzel szemben 25 kg-al ter-
melt többet, utána következeit 
Juhász Lajosné, aki 3 kg-ot aján-
ló.f fel és 22 kg-al volt több a 
teljesítménye. 
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Mi lOiULNl ES M- TÖRTÉNIK? 

Idfljárásjelentés. Mérsékelt szél, 
változó felhőzet, ma néhány he. 
lyen záporeső, esetleg zivatar. A 
meleg idő tovább tart 

Vízállásjelentés. 'A Tisza vizének 
hőmérséklete Szegednél 22.3 fok. 
Mai vízállások: Tiszabecs —69 cm 
(lö°/o), Tokaj —46 (13), Szolnok 
—24 (19), Csongrád —106 (19), 
Szeged —50, (17) A Maros Makó-
nál —24 (6). 

NAPIREND 

MOZI 

Belvárosi (fél 7, fél 9): Varázs-

kristály. 

Korzó (6, 8): Orel gözös pusz-

tulása. 

Fáklya: Nyári szünet. 

Vasárnap délelőtt a Fáklya Mo-

ziban 10 órai kezdettel filmmatiné 

lesz. Bemutatásra kerül a „Vigad 
az erdő" című szovjet (llm. » 

Az Egyetem) könyvtár olvasóter-

mei augusztus hó folyamán általá-

nos takarítás, rendezés és tatarozás 

miatt zárva Könyvkőlcsönzés ked 

den és pénteken 8-tól 1 óráig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva dél-

előtt 9-iöl délután 2-ig. 

Szolgólntos gyógyszertáruk: 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

zál-tér 9 Telefon- 35—63, 

Frank] József; Szent György-tér 

6. Telefon; 35—10. 

Surányi József: Kossuth Lajos.su. 

gárút 31. Telefon; 34—36. 

MNUbZ- HÍREK 

Az MNDSz központ üzemi in-

struktorok részére szerdán délután 

fél 5 órakor értekezletet tart a 

Központban. 

A SZEGEDI DOLGOZÓK Óvó-

nőképzője Igazgatósága értesiti a 

Dolgozók Óvónőképzője első osztá-

lyába beiratkozni szándékozó dol-

gozókat, hogy a felvételi jelentke-

zés határideje az eredetileg kö-

zölt határidő helyett augusztus 21. 

A Jelentkezés könnyebb lebonyolí-

tása céljából a jelentkezés, vagy a 

felvilágosítás az újszegcdi Pedagó-

giai Gimnáziumban történik. Új-

szeged, Temesvári-körűt 28, vasár-

nap kivételével tninden reggel 8 

órától délután 6 óráig. 

x VASÁRNAP különvonat indul 

Budapertre, az Alkotmány első 

évfordulójának ünnepélyére. Jegy 

ára oda-vissza összesen 28-70. vil-

lamosjeggyel együtt. Vonat indul 

Szegedről 5.46 perckor, érkezik 

9.45-kor- Este indul vissza fél 10 ...JB I 

órakor és Szegedre érkezik 1.16-! Salgótarjáni Tárna—Előre 

kor. Jelentkezni ma, déli 1 óráig j Textiles—BDSÉ 

az ÍBUSz-nál, Klauzál-tér 2. Külön j í??!". i
1„?zJ-e^Mísk? , c i. . L? k ' 

villamosjárat az egész vonalon. 

x KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. -

Mindazon ismerősök és jóbarátok-

»ak, kik férjem, Zengő Péter teme-

tésén résztvettek, ezúton mondunk 

köszönetet. Oyászoló család. 

MLSz ellenőr az NB l-es labda-
rugómérkőzéseken 

Az MLSz az összes NB l-es 
mérkőzésekre futballszakembe. 
rekből álló ellenőröket küld ki, 
akiknek a mérkőzéssel kapcso-
latos pályán történő minden ese_ 
ményt kötelességük jelenteni. 

Szegedi kerékpáros sikerek 
Az EDOSz országúti verse-

nyén Budapesten a nők 15 kilo-
méteres versenyében Fülöp (Sz. 
Lok.) győzött 28.41-es remek 
idővel. 2. Tóth (Sz. Postás) 5. 
Nagy (Sz. Lok.) 

A nyíregyházi országúti ke-
rékpárversenyen az Sz. Lokomo-
tiv versenyzői szép sikerrel sze-
peltek. Seniorban első Deák, vas. 
kerekű felnőtt 1. Horváth J. 3. 
Kelemen, vaskerekü ifiknél 3. 
Zsemberi. 

Ullés—Konzervgyár 4:1 (1:1) 
barátságos. 

TOTÓ UTMUTATÓ 

Dózsa—Csepeli Vasas törölve 
Szombathelyi Lok.—EDOSz 
Vasas—Dorogi Tárna 
Győri Vasas—Postás 
SzSzMTE—Tatabányai Tárna 

Ujabb munkafelajánlcissal köszönjük meg 
Alkotmányunkat 

(Tudósítónktól.) A Budapesti 
Gyárépítő NV lóversenytéri épít-
kezésénél dolgozó építőmunkások 
megértették a Párt és Rákosi 
elv.árs iránymutatását s a mun-
kaverseny további fokozásával el-
érték azt, hogy a jelenlegi épít-
kezést két héttel a kitűzött idő 
előtt befejezik. A munkavers ;ny 
a koreai műszakban elérte a 
csúcspontot, de további munkánk-
kal is bebizonyítjuk, nem állunk 
meg ez eredményeknél. hanem 
tovább fokozzuk azokat. A koreai 
műszakban a munkásfiatalok be-
bizonyították, felismerték fel-
adatukat a termelésben, a DISz 
céljainak megfelelően végzik a 
munkájukat. A Szabadság ács. a 
Vörös Csillag és Komszomol kő-
műves átképzés brigád tagjai ép-
pen ezért kiérdemelték lelkiisme-
retes munkájukért az építésügyi 
minisztérium kiküldöttének di-
cséretét. 

Ifjúságunk elindult azon az 
úton, amelye; Pártunk és szere-

tett tanítónk, Rákosi elvtárs ki-
jelölt számára. Brigádjaink kö-
zül kimagasló eredményt ért el 
a koreai műszakban a Szőke 
brigád, amely 150 százalékról 
255 százalékra, a Havrincsek bri-
gád, amely 223 százalékról 313-
ra, a Süveg brigád, amely 226-
ról 338 százalékra és a Privinsz-
ki brigád, amely 111 százalékról 
361 százalékra emelte teljesítmé-
nyér. 

Ezeknél az eredményeknél nem 
állunk meg. Alkotmányunk egy-
éves évfordulójára újabb munka-
felajánlásckat tettünk, ezzel :s 
köszönetünket fejezzük ki Pár-
tunknak és Rákosi elvtársnak a 
magyar nép Alkotmányáén. A 
lóversenytéri építkezésnél dol-
gozó épí őmunkások közül eddig 
84 dolgozó tett munkafelajánlást 
A munkafelajánlások folytatód-
nak s egyre több dolgozó ajánlja 
fel újabb százalékait. 

Szanpatina Is'v.ín 
Gyárépítő NV 

x FELHÍVJUK mindazokat, akik 

1921 elölt a Sscged-rókuM temető, 

ben a saját, vagy másvalnki halott, 

ját eltemették és n 30 év után le-

járt sírhelyet eddig nem váltották 

meg újra, annak újraváltása ügyé. 

ben saját érdekükben szóban, vagy 

írásban sürgősen jelentkezzenek nz 

egyházközség Szeged, Orgonn-u. 3b. 

alatti Irodájában. 

DELMAÜYAROR.SZAG 

politikai napilap 
Felelős szerkesztő és kiadó: 

ZO.MHORI JÁNOS. 
Szerkesztő: 

RODAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged. Jókai u. 4 
Telefon- 35 35 és 30 03 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este Riói 34.38 

Kiadóhivatal- Szeged Lenin u. 6. 
Telefon: 31-10. és 35 00 

'Az x szel jelzeit közlemények 
díjazottak 

Délmagyarország Nvomda NV. 
Szeged 

Felelős vezető. PrjsUln Sándor 

x HIRDETMÉNY. A MÁV Igazga-

tóság figyelmezteti az utazó kö_ 

zönséget, hogy a vonatok ablakai, 

ból égő gyufát és cigarettát ne 

dobjanak ki, ilyeneket a vasúti- töl. 

tés mellett se dobjanak el, mert a 

száraz időjárás miatt ebből tűz 

keletkezik, amely népgazdaságunk-

nak súlyos károkat okozhat. Az 

ilyen cselekmények elkövetői ellen 

a MÁV büntető feljelentést lesz. 

B E L V Á R O S I M O Z I 
===== TELEFON: 40.25 -

Szerdáig : 

Varázs kristály 

K O R Z O M O Z t 
= = = TELEFON: 33 44 ===== 

Népnevelőink munkáját 

segíti elő 

Népnevelő 
füzet o lvasása 

A i j u í H m 13-iz pénteKiz: 

O r e t g ő z ö s r m s z f n l á s a 

Széchenyi f q k i y í- filmszínház 

• e TELEFON: 34-77 ===== 

w v á f ! s / ü á ^ t 

Előadások kezdete » Belvá-
rosi Mozihan hétköznap fél 7 
és fél 9 órakor, vasárnap és 
ünnepnap rél 5. fél 7 és fél 9 
órakor. 

Előadások kezdele a Korzó 
Moziban hétköznap 6 és N 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4. H és 8 órakor. 

Pénztárnyitás délelőtt 11 — 12 
ig, délután egy órával az elő 
adás kezdele élőit. 

1 2 

1 í 

1 1 

1 X 

1 X 

1 1 

1 2 

X 1 

1 X 

1 2 

1 1 

1 1 

1 X 

1 2 

1 I 

Gyulai SzSE—K Lombik 
Győri VSK—Kaposvári DSK 
Komlói Tárna—Pápai I „rutz 
H csabai SzSE—Szol. MTE 
Honvéd—Diósgyőri Vasas 

Pótmérkőzések 
Fűzfői Lombik—Pécsi Lok. 
Debr. Lok.—Nyiregyh. Lok. 
Moszkvai Szpárták—M. Lok. 

x KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. — 

Mindazon rokonoknak, jó ismerő-

söknek, kik Kasza Mihályné teme-

tésén résztvettek és virágadomá-

nyokkal fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek, ezúton mond köszöne-

tet a Gyászoló család. 

ELADÓ rádió, kerékpár, kosztüm, 
gyermekkocsi, férfi csizma. Kos-
suth Lajos-sugárút 10, fűszerüzlet. 

3086 
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Vasárnap Kezdődnek az JSB 

labdarugóba jnokság küzdelmei 

Vasárnap megkezdődnek a 
Nemzeti Bajnokság mindhárom 
osztályában a bajnoki mérkőzé-
sek. Az NB I-ben az SzSzMTE az 
első mérkőzését a Tatabányai 
Tárna ellen az ujszegedi pályá-
ján játssza negyed ötórai kez-
dettel. Előtte negyed háromkor 
Szegedi Dózsa—Szentesi SzMTE 
NB III-as mérkőzés kerül leját-
szásra. 

A szegedi NB n-es csapatok 
ugyanekkor idegenben mérkőz- tokért. 

Nagyszabású változtatásokat terveznek 
a labdarugásszabályokban 

nek. A Honvéd a Bp. Lokomotív, 

val, a szegedi Lokomotiv a Gold-

berger SE-vel játszik Budapes-

ten. Az Sz. Textil a Szolnoki 

Lokomotivval küzd Szolnokon. 

Az NB ni-as csapataink kö. 
zül az EDOSz SK a Makói 

VSK-t, a Szegedi Dózsa a Szen-

tesi SzTE-t látja vendégül, mig 

a Postás Kiskunfélegyházán a 

KSzTK-val küzd a bajnoki pon-

A Szovjetunióban járt ma-
gyar labdarugó szakemberek na-
gyon érdekes uj javaslatot ve-
tettek fe] az MLSz legutóbbi el-
nöki ülésén. Azt az újítást sze-
retnék bevezetni, hogy az ösz-
szes bajnoki mérkőzéseken egy 
kapus és egy mezőnyjátékos bár-
mely időpontban az edző által 
egyszer cserélhető legyen. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy 

minden mérkőzésen tulajdonkép-

pen 13 játékossal küzdenek a 

bajnokágért. Az indítványt az 

OSH elé terjesztik jóváhagyás 

végett, amely elé a sporthivatal 

valószínűleg nem gördit aka-

dályt, mivel ez a Szovjetunióban 

gyakorlatban nagyszerűen bevált. 

Szocialista sportszerüségl ver-

seny az NB I-ben 

A Tatabányai Tárna az NB 

l-es labdarugócsapatok részére 

szocialista sportszerüs^gi ver-

senyt irt ki, melynek főbb pont-

jai a pályánvaló sportszerű vi-

selkedés, a munkában való ered-

ményesség, az edzővel szemben 

tanúsított magatartás, az MLIK-

ban való részvétel, az ideológiai 

képzés, stb. Remélhetőleg ez a 

sportszerüségi verseny a játéko-

sok fegyelmezett viselkedését és 

a labdarúgás színvonalának az 

emelkedését eredményezi majd. 

Az SzSzMTE készülődése a Ta. 
tabánya ellen 

A z SzSzMTE erősen készülő-
dik a vasárnapi idénynyitó NB 
l-es mérkőzésre. 

A szakszervezeti csapat a hé-
ten két kétkapus edzőmérkőzét 
is tart. Ma délután fél 5 órai 
kezdettel Dorozsmával, holnap 
délután fél 5 órai kezdettej pe-
dig a Szegedi Dózsával játsza-
nak edzőmérkőzést az ujszegedi 
pályán. Az edzőmérkőzések a 
csapatkeresés jegyében zajlanak 
le és ezért a játékosokat gyak-
ran cserélgetik majd. A csütör. 
töki edzőmérkőzésen résztvesz 
két jóképességü csatár próbajáté. 
kos is. 

Apróhirdetések 
1 — F O G L A L K O Z A S 

ÜGYES szolid asszonyt vagy leányt 
keresek vidékre orvosházba háztar-
tási munkákra. Jelentkezés 12—2.ig 
Arany János-utca 2, emelet. 3081 
MEGBÍZHATÓ vidéki 15 éves kis 
lány, gyermek mellé elhelyezkedne. 
Csongrádi-sugárút 7a. sz. 3082 
ÁPOLÓNŐT keresek, ki idősebb 
embert elkísérne két heli balatoni 
üdülésre teljes ellátás és napidíj 
ellenében. Indulás aug. 20 után. Je-
lentkezni „Ápolónő'' jeligére a ki-
adóban. 3094 

§ ADÁS . VÉTEI. I 
APÁTFALVI földművesszövetkezet 
jókarban levő boltberendezést vásá. 
rolnn. 
ORION 3 +l-es készülék eladó. 
Megtekinthető Rosner József cég. 
nél, Lenin-u 13 szám. 
ÓRASZERKEZETEI veszek. Javí-
tások felelősséggel, olcsón készül, 
nek. Csiszár órás , Kölcsey-utca 2 
szám. 

KERÉKPÁR varrógép, írógép javí-

tása szakszerűen Rádió OKA utal-

ványra, kerékpárgumik. alkatészek 

kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 

11 szám 
HASZNÁLT ás tört ezüstöt, régi 
cziis'i pénzt veszek Bárdóczky ezüst-
műves, Nagy Jenő utca 3. 
HASZNAL'i kar. és zsebórákat, éb-
resztőórákat meglepő magas áron 
veszek Fischer órás 
LEGSZEBB bizsutériák. disztárgvak 
legolcsóbban Divatos gyöngyfűzés? 
vállalok. Ólomkristályt veszek Sze-
lemé. Kelemen-u 7 sz. 
TÁROGATÓ Stowasser alsó, felső 
fiszgyürüvel eladó. Cím Horváth 
János kocsmáros, Szegvár. 
IIUZATNÉLKÜLI rekamié, egy 
kombinált szekrény vitrin része, 
egy 5 oktávos pianinó eladó. Meg-
tekinthető 5 órától Széchenyi lér 8 
szám, I emelet 10 Nótáriné. 3092 
GENERÁLOZOTT Ardie 125 köb-
centis motorkerékpár új gumikkal 
eladó Katona műszaki üzlet Baj. 
csy-Zs.-u. 16 3088 

ELADÓ két darab kerékhez való 
görgőscsapágyas agy. Megtekinthető 
Bajcsy-Zsilinszky-ulca 13, Becker-
nél. 3090 
ELADÓ előszobafal, fehér jégszek-
rény, ablaktok, szép üzletberende-
zés" Sztálin körút 90 szám, könyv-
kercskcdés. 3091 
EGY pult és egy nagy jeges eladó. 
Újszeged, Népkert-sor lb. 3085 

V R Ű S S S S í Kiss Manyi, Bilicsi Tivadar, Ráthonyi Róbert " g y g j 

VANDERER autómotor, 200 literes 
vashordó, benzin kanna, gyerekágy 
eladó. Ökrös, Szilágyi.u 8b. 3087 
MOTORKERÉKPÁR 250 köbcentis, 
jókarban eladó vagy kisebbért el-
cserélhető. Kossuth Lajos-sugárút 
95 szám. 3076 

EGY mangalica htzó eladó tovább, 
hizlalásra alkalmas. Újszeged, Szfi-
regi-út 52 szám. 3073 
EL'ADÓ ágy, szekrény, sodrony, 
asztal és székek. Érdeklődni Szlá-
iin-körűt 52, I. ém. 2 szám. 3072 
JÓ samottos kályhát keresek meg. 
vételre Apponyi Albert-utca 29, em. 
1. ajtó. 3070 

ÍRÓASZTAL kifogástalan, eladó. 
Megtekinthető délután 3-ig Gyer-
tvámos-utca 3 szám alatt 3009 
KOMPLETT háló eladó Sajka.utca 
3 szám, alagsor. 3063 

KÉT dróiszőrű foxi eladó Béresé, 
nyi.utca 17. 3065 
Í EKÉTE férfiöltöny magas termet-
re, prima állapotban eladó. Árva-
utca 9 szám. " 3066 
220 voltos külön hangszórós rádió 
150 forintért eladó Hétvczér-utcn 60 
szám, emeleten. 3093 
FÉL házat vennék, lakáslehetőség, 
gel tízezerig, közműves utcában. 
„Magánház" jeligére 2095 
SÁRKÁNY-UTCA 29.' számú ház el-
adó lakásáladással. 2725 

t MZ «) 

EGYSZOBÁS összkomfortos szentesi 
lnkásomat elcserélném szegcdivel. 
„Szentes" jeligére válaszokat kérek 
a Délmagyarország kiadóhivatalába 
BELVÁROSI szoba konyhás speizos 
lakásom elcserélném kétszobáséri 
bárhol „Osz" jeligére. 3079 
KÉTSZOBÁS összkomfortos lakást 
keresek szeptember 1-i beköltözés-
sel. Költségmegtérf léssel. Ajánlatot 
levélben „Tiszta" jeligére a kiadó, 
hivatalban sürgősen kérem. -3075 
BÉCSI.körúton két szoba konyhás 
lakásom elcserélném rókusi egy 
szoba konyhásért, víz, villany van. 
„Víz villany van" jeligére. 3061 

KÜLÖNFÉLÉK 

HASZNÁLT zsebórából divatos kar, 
órát készítek. Orajavllásokat válla-
lok, 1 évi jótállással, szerkezelet 
vásárolok. Koltai órásmester, Sze-
ged, Kiss Mcnyhért-ulca I szám 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponyi-utca 21. Olcsó könvwásárl 
KARÓRÁK megkopott tokját, csú-
nya számlapját tökéletesen felújí-
tom. Fischer órásmester, Klauzál, 
tér 3. 

ELVESZETT egy Bob nevű barna 
hosszúszőrű vizsla kölyök, lábfejei 
fehérek Kérem a megtalálót, érte. 
sítsen, vagy juttassa el Tápai Dc-
zsőné, Lengyel.utca 12 szám alatti 
címre. 3089 
ELVESZETT a rókusi állomáson 
egy fekete retikül Barna Lajos 
névre szóló adókönyvvel és több 
OTI nyuglával és 960 forinttal. 
Megtaláló jutalom ellenében adja 
le Gyártelep-utca 12 szám alá 3083 
ELVESZETT aug. 12-én Faludi. 
malom előtt a fekete kabátom a 
benne levő iratokkal. Becsületes 
megtaláló a pénzt megtarthatja, 
csupán az iratokat adja le a ki-
adóba. 3078 

FÉNYKÉPEZŐGÉPET! 

VÉTEL, CSERE, ELADÁS 

SZEMŰ VEG JAVÍTÁSOK! 

LIEBMANN, KELEMEN-U. 12. 

ELVESZTETTEM Kasza István név. 
re szóló összes igazolványaimat 14-
én, Kossuth Lajos-sugárúton. Be. 
csiiletes megtaláló adja le a kiadó-
ban. '1068 
OCSK'A kalap ját ne dobja el, Mcncz 
kalapos ujjáfesli és formázza Du-
gonics.tér 2 szám. 3067 
MOLNÁR T. József névre szóló Ma. 
gyar-Szovjet tagsági könyvet ta-
láltak. Igazolt tulajdonosa átveheti 
a kiadóban. 

o k t a t á s 
MAYOR gyorsíró iskola új tan-
évét szeptember 10-én megnyitja. 

BANKOV László asztalosmester 
műhelyé. Gutenberg János (volt Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-

Margit).utca 24. szám alá helyezte u C a 

át. 
SZÉP menyasszonyt ruha és la ;oi 
kikölcsönzése Erzsébet kalapsza-
lon Lenin-utca 16 (Kárász-utca) 
IPARASZTHY festékkercskedés át-
helyezte üzletét Sztálin körút 49, 
a Püspök bazár épületbe. Mérey k i . 
térövei szemben 

BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes. 
léssel szakszerűen készül Csordás KATONA Lászlóné gyorsíró és gép. 
bőrruhakészitő mesternél Szent fróiskolájába (Kölcsey.utca 10) az 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp- új tanévre a beiratkozások megkez 
lom mögött 2748 dődlck. 3074 

KFZDÖ gyors- és gépfrótnnfolya-
mok kezdődnek augusztus 15-én 
dr Rosenbergné gyorsíróiskolájá-
ban. Sztálin-sétány 1. Muzeummal 
szemben. 

AUTÓMÜSZÁKI intézet 21-én indu-
ló gépjárművezetőképzö tanfolyam-
ra jelentkezni még lehet. Rendőrpn. 
lola II. em 12. 3084 


