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ALKOTHÁNYUNK E G Y ÉY TÁVLATÁBAN 
Ünnepi előkészület lázában ég az 

egész ország. Pár nap múlva ün-

nepeljük Alkotmányunk megszüle. 

tésének első évfordulóját. Vala-

mennyi dolgozó, gyárakban, földe-

ken, irodában, laboratóriumokban, 

több, jobb munkával készül erre 

az évfordulóra, több, jobb munká-

val akarja kifejezni köszönetét 

mindazokért, amit az Alkotmány 

immár egy esztendeje biztosit szá-

munkra. Lelkes kötelezettségeket 

vállaltak a dolgozók. A dolgozó pa-

rasztság a terménybegyüjlés befe. 

jezésével ünnepel, az üzemi mun-

kásság pedig azzal, hogy megszilár-

dítja, s továbbfejleszti a koreai mű. 

szakban elért hatalmas eredménye-

ket. 

Ezalatt az egy esztendő alatt gya-

korlatban is bebizonyosodott, hogy 

a mi Alkotmányunk merőben kü-

lönbözik attól, amit a kapitalista 

országokban alkotmánynak nevez-

nek A mi Alkotmányunk a Szov-

jetúnió alkotmánya, a Sztálini Al-

kotmány alapján készült, nem Ígér-

getés, hanem a meglévő eredmé-

nyeinknek rögzítése Alkotmányunk 

emellett éppen ügy, mint egy évvel 

ezelőtt, ma is irányt mutat a jövő-

re nézve, megmutatja a szocializ-

mus építésének útját, azt az utat, 

amelyik a boldog jövőbe vezet. Mi 

ennek az útnak az alapja? Az 'AT 

kotmány egyik mondata igen vilá-

gos feleletet ad erre a kérdésre: „A 

Magyar Népköztársaságban minden 

hatalom a dolgozó népé". Az Al-

kotmánynak ez a mondata a leg-

messzebbmenő jogokat biztosítja va-

lamennyi dolgozó ember számára, 

de egyúttal kötelességeket is ró a 

dolgozó milliókra. 

Még most is elevenen az emléke-

sctünkben élnek azok a szavak, 

melyeket Rákosi elvtárs mondott 

akkor, amikor az országgyűlés elé 

terjesztette az 'Alkotmányt: „A 

munkás, aki a felszabadulás ntán 

az aknák és törmelékek közül éhez-

ve, rongyosan kaparta ki a gépe-

ket, a dolgozó paraszt, aki iga 

hijján maga búzta az ekét, az ér-

telmiségi, aki romok között fa-

gyoskodva látott újra munkához, 

most az Alkotmány fényénél meg-

győződik róla, hogy jó ügyért szen-

vedett, jó ügyért hullatta verítékét. 

Es jó ügyet védett, amikor a régi 

reakcióval, a külföldi imperialis-

tákkal szemben elszántan, meg nem 

tántorodva harcolt a demokrácia 

politikai és gazdasági vívmányaiért. 

Most előtte az eredmény, a tenger-

nyi erőfeszítés, a szívós munka, a 

dolgozó nép igazába és a szocializ-

musba vetett hit gyümölcse: a Ma-

gyar Népköztársaság Alkotmánya"., 

Az Alkotmány megszületése óta el-

telt egy esztendő alatt még jobban 

bebizonyosodott, hogy az újjáépítés 

nehéz évei alatt valamennyi dol-

gozó jó ügyért szenvedett. Hatal-

mas sikereket értünk el ez alatt 

az egy esztendő alatt Eróben, ön-

tudatban meggyarapodva láthattunk 

hozzá azoknak a megnövekedett 

feladatoknak az elvégzéséhez, me-

lyeket ötéves tervünk végrehajtása 

tűzött elénk És hogy ezeket a fel-

adatokat mindmáig sikerrel tudtuk 

végrehajtani, abban nem kis szere-

pe volt annak, hogy minden dol-

gozó felmérte egyre szebbé váló 

életünk okmányának, az Alkot-

mánynak jelentőségét Dolgozóink 

megismerték az Alkotmányt, meg-

ismerték mindazokat a jogokat, 

melyeket az 'Alkotmány biztosít szá-

mukra. Megismerte parasztságunk,* 

hogy „A Magyar Népköztársaság 

elismeri és biztosítja a dolgozó pa-

rasztok jogát a földhöz és köteles-

ségének tekinti, hogy állami gaz-

daságok szervezésével, mezőgazda-

sági gépállomásokkal, az önkéntes 

társulás és a közös munka r.tapján 

működő termelőszövetkezetek tá-

mogatásával elősegítse a mezőgaz-

daság szocialista fejlődéséi-..", mert 

„az állam elismeri és támegatja a 

dolgozóknak a kizsákmányolás el 
len irányuló minden valóságos sző 
vetkezeti mozgalmát". Hatalmas 
ösztönző erőt jelentett Alkotmá-
nyunk az értelmiség számára is, 
mert „A Magyar Népköztársaság 
hathatósan támogatja a dolgozó nép 
ügyét szolgáló tudományos munkát, 
valamint a nép életét, harcait, a 
valóságot ábrázoló, a nép győzel-
mét hirdető művészetet, s minden 
rendelkezésére álló eszközzel előse-
gíti a néphez hű értelmiség kifej-
lődését" Az Alkotmányban láthat-
ták először világosan és félreérthe-
tetlenül lerögzítve a dolgozó kis-
emberek is, hogy „A Magyar Nép 
köztársaság a munkával szerzett 
tulajdont elismeri és védi, s az 
öröklési jogot biztosítja". 'A' dolgo 
zó nők szániára először mondotta 
ki a törvény betűje, hogy minden 
téren egyenlő jogokat élveznek a 
férfiakkal, és Népköztársaságunk 
biztosítja is ezeknek a jogoknak a 
gyakorlását. Hatalmas megerősítést 
jelentett Alkotmányunk az ifjúság 
számára is, akkor, amikor kimon-
dotta: „A Magyar Népköztársaság 
különös gondot fordít az ifjúság 
fejlődésére és nevelésére, következe 
tesen védelmezi az ifjúság érde-
keit". Minden országunk területén 
élő dolgozó számára a legmesszebb 
menő jogokat biztosította az Alkot 
mány akkor, amikor kimondotta: 
„A polgárok bármilyen hátrányos 
megkülönböztetését, nemek, feleke-
zetek, vagy nemzetiségek szerint a 
törvény szigorúan bünteti", mert 
„a Magyar Népköztársaság terüle 
tén élő minden nemzetiség számá 
ra biztosítja az anyanyelvén való 
oktatásnak és nemzeti kulturája 
ápolásának lehetőségét". 

Hosszan lehetne sorolni a jogo-
kat, melyeket úgy értékelünk, min! 
legközvetlenebb szükségleteinket. Mi 
már el sem tudjuk képzelni éle 
tünket ezek nélkül a jogok nél 
küi, el sem tudjuk képzelni, ho-
gyan lehetséges egy országon be 
lüli közös együttélés enélkül. Pe 
dig akkor, amikor pár mondatban 
megnéztük a mi jogainkat, nem 
árt, ha megnézzük, milyen jogokat 
biztosít a kapitalista „alkotmány" 
az imperialista országok dolgozói 
számára. Ezeknek a dolgozóknak 
is igen sokféle „joga" van Joga 
van például áruba bocsátani mun-
kaerejét, mig csak óssze nem tö 
rik és szemétdombra nem veti a 
tőkés termelés. Joga van zokszó 
nélkül tűrni a kapitalisták, speku-
lánsok és uzsorások garázdálko-
dását. Ha netalán parlamentáli? 
rendszerben él, négy-öt évenként 
egyszer szabadon „választhat": a 
burzsoázia melyik politikai cso 
portjával akarja képviseltetni ma-
gát? Viharosabb időben joga van 
odaállni a rendörsoriűz elé. Le 
szögezhetjük, hogy a kapitalista 
világ „Alkotmánya" mindenféle 
jogot biztosit a dolgozó nép szá 
mára, kivéve a szabad emberi élet-
hez, a becsületesen megfizetett 
munkához, a biztosított jövőhöz 
való jogot, vagyis az olyan rend-
szerhez való jogot, ahol a nép sa 
játmagának ura. 

Ma, amikor Koreában háború 
folyik, egy hós nép szabadsága 
ellen, számtalan amerikai katona 
nyilatkozatából láthatjuk, hogy 
ezek mellett a „jogok" mellett 
miféle kölelességeik vannak a ka-
pitalista ország dolgozóinak. Kö 
telességiik, hogy egy szűk csoport 
érdekében egvrészt vágóhídra hur-
colják életüket, másrészt pedig 
rátörjenek más országok dolgo-
zóinak békés éleiére, jövőjére, fej-
lődésére. 

Azok a kötelességek, melyekel 
'Alkotmányunk ránk, magyar dol 
gozókra ró, olyan kötelességek, 
melyek kivétel nélkül a mi jö-
vőnket, a szocializmus építését se-
gítik elő Éppen ezért a mi Alkot 
mányunkban a jogok szinte elvá-
laszthatatlanok a kötelességekföl 
párhuzamosak azokkal, szorosan 
hozzátartoznak ahhoz a fogalom-
hoz, melynek neve: szabad élet. 

Ezt az Alkotmány által biztost 
teát szabad életet ünnepeljük pár 
Oap múlva, ezért készül erre az 
ünnepre büszkén, öntudatosan a 
Magyar Népköztársaság minden 
dolgozója Tudja, hogy szabad 
életét csak úgy ünnepelheti igazán 
ha ujabb eredmények, újabb sike-
rek jegyében ünnepel. Ezért vál 
lalnak még nagyobb, még szebb 
kötelezettségeket dolgozó paraszt-
jaink, üzemeink, gyáraink dolgo-
zói. ezért lesz Alkotmányunk első 
évfordulója az újabb győzelmek, 
a béke megvédéséért való harcos 
kiállásnak az ünnepe. 

Felhívás a termelőszövetkezetek 
és a termelőszövetkezeti csoportok tagjaihoz 

és az etőkészitő bizottságokhoz 
Több termelőszövetkezet és 

termelőszövetkezeti csoport el. 

határozta, hogy augusztus 20-án, 

Alkotmányunk első évfordulóján, 

ünnepélyes csoportértekezlet ke-

retében veszi fel tagjai közé 

azokat az egyénileg gazdálkodó 

parasztokat, akik belépésre je-

lentkeztek. Ezen kezdeményezés-

hez hasonlóan több előkészitő bi . 

zottság már az elmúlt hét fo-

lyamán ugy döntött, hogy au-

gusztus 20-án szervezi meg az 

aj termelőszövetkezeti csoport 

ünnepélyes alakuló gyűlését, 

megválasztja vezetőségét. 

Termelőszövetkezeti mozgal-

munkban megindult kezdeménye, 

zés méltó az Alkotmány Ünnepé-

hez és érdemes arra, hogy ehhez 

az ország valamennyi termelőszö-

vetkezete, termelőszövetkezeti 

csoportja és előkészitő bizottsá-

ga csatlakozzék. 

Felhívjuk a termelőszövetke-

zetek és termelőszövetkezeti cso-

portok dolgozóit, hogy méltókép. 

pen készüljenek fej augusztus 

20-a megünneplésére. Örömmel 

és szeretettel fogadjanak minden 

becsületes egyénileg gazdálkodó 

dolgozó parasztot és felvilágosi-

tó munkával menjenek élébe 

azoknak, akik már közelednek fe-

léjük. a még hátralévő időt 

használják fel minél több egyé-

nileg gazdálkodó dolgozó parasz. 

ti család meggyőzésére. Ugyan-

akkor akadályozzák meg, hogy a 
kulákok és egyéb kizsákmányoló 

elemek befurakodjanak a terme-

lőszövetkezetekbe és a termelő-

szövetkezeti csoportokba. 

A termelőszövetkezetek és ter-

melőszövetkezeti csoportok au. 

gusztus 20-án uj tagok felvételé-

vel tegyék erősebbé, fejlődőké-

pesebbé termelőszövetkezetüket, 

tagjaik jólétének, felemelkedésé-

nek biztositékát. 

Az ünnepélyes tagfelvételre 

hívják meg a fala dolgozóit, hogy 

kapcsolatuk ezáltal is közvetle. 

nebbé, szorosabbá váljék velük. 

Az előkészitő bizottságok ké-

szüljenek fej termelőszövetkezeti 

csoportjuk megalakjtására. Az el-

következő napokban folytassanak 

fokozott felvilágosító munkát an-

nak érdekében, hogy necsak a 

megalakuláshoz szükséges tagiét-

számot érjenek el, hanem erős, 

nagyüzemi gazdálkodásra alkal, 

mas termelőszövetkezetet hozza-

nak létre. 

Az előkészítő bizottságok ál-

tal megszervezett ünnepélyes ala. 

kirló csoportértekezleten az n j 

termelőértekezleti csoportok tag-

jai maguk döntsék el, melyik 

alapszabály szerint akarnak mü . 

ködni, a tagok közül a legalkal-

masabbakat válasszák be cso-

portjuk vezetőségébe és határoz-

zák meg csoportjuk nevét. 

Ilymódon Alkotmányunk első 

évfordulójának megünneplésével, 

két évvel Rákosi Mátyás elvtárs 

emlékezetes kecskeméti beszéde 

után, dolgozó parasztjaink ujabb 

tizezrei tesznek bizonyságot ar-

ról, hogy a „két u t " közül az 

egyedüli helyes utat, a felemel, 

kedés útját választották. 

ERDE I FERENC 

földmüvelésügyi miniszter 

Megérkezett Záhonyba a Szovjetunióból hazatérő 

parasztkiildöttség 

A aászlódíszíbe öltözött záho-
nyi állomáson ölesbetűs feliratok 
fogadják a hazatérő küldötteket. 
A sínek fölé emelkedő diadalka-
pu két oldalán Záhony dolgozó 
parasztjai gyűltek egybe társaik 
köszöntésére. A vasút dolgozói 
képviselik a dolgozó parasztság 
életét ú j útra vezető munkásosz-
tályt. A küldöttek vonatát Len-
gyel József sztahánovista mez-
donyveze ő vezeti, ő is itt van a 
togadtatáson 

Néhány perccé, fél 7 után Er-
dei Mihály elvtárs, az MDP Köz-
ponti Vezetőséginek tagja, or-
szággyűlési képvise.6 köszöntöt-

te a hazatérő parasztküldött sé-
get, 

— A küldöttség, amelyet most 
fogadunk, — mondotta —, má-
sodik, amely a mi országunkból 
a Szovjetunióba utazott azért, 

hogy tanulmányozza annak élen-
járó szocialista mezőgazdaságát,. 
Az idei küldöttség, melynek nem 
80, hanem 200 tagja van, még 
gazdagabb, még bőségesebb la-
pasztalatokkal tér vissza hazánk-
ba, mint a tavalyi. Éppen ezért 
érthető, hogy dolgozó népünk 
nagy érdeklődéssel tekint a ta-
nulmányút iapasztala.tai.iak is-
mertetése elé. 

Mindazt a szépet és jót, amit láttak, adják át 
a dolgozó parasztságnak 

nányairól. Mi, a magyar-szovjet 
barátság tömegszervezete, azzal 
szeretnénk népünk érdekeit szol-
gálni, hogy megszervezzük 

A parasztkiildöttség út járó 
érkező hírek hatására ezer és 
ezer dolgozó paraszt írja alá a 
termelőszövetkezetek belépési 
nyilatkozatát. Nem egy termelő- érdeklődők ha'anias tömegét és 
szövetkezeti csoportunk napok 
alatt megké'.szerizttí, sőt meg-
háromszorozta eddigi taglétszá-
mát. Az Önök feladata most az. 
hogy mindazt a *jck szépet és jói, 
amit tanulmánvútjuk alkalmával 
szereztek, átadják a dolgozó pa-
rasztság tömegeinek. Menjenek 
és vigyék hírűi minden dclgioizó 
parasztnak, hogy mennyivel kü-
lönb életet élnek a kolhozparasz-
ok és milyen ragyogó a jövő-

jük. De mondják el azt is, hogy 
előttünk is megnyílt az út. ame-. 
lyen járva a SzovjeMinió kolhoz-
parasztjainak példáját követve 
dicsőséges nagv Pártunk ts sze-
retett vezérünk, Rákosi Mátyás 
veze'ésével megvalósítjuk Ma-
gyarországon a boldog, gazdag 
parasztok szocialista megő^aróa-
ságát — fejezte be iid / izlőbe-
szédét Erdei Mihály elvtárs. 

Ezután a tömegszervezetek 
képviselői üdvözölték a küldött-
ség tagjait. A Magyar-Szovjet 
Társaság nevében Bernát György 
elvtárs főtitkár többek között a 
következőket mondotta: 

— Kíváncsian várja tőletek 
lólgozó parasztságunk, hogy a 
szemtanú szavával számot adja-
tok a szocialista mezőgazdaság 
"redményeiről. a kolhozok bol-
iog életéről, az élenjáró szovjet 
mezőgazdaság és tudomány vív-

biztosan számítva a ti segítsége 
ti-kre azon leszünk, hogv beszá-
molóitokon és a pajtón keresztül 
minél többen ismerkedjenek meg 
a társasgazdáiki..dás, a szocialis-
ta mezőgazdaság előnyeivel. 

A DÉFOSz képviseletében Ha-
lász József, a DISz központi ve-
zetősége képvisele'ében Teres 
Júlia, az MNDSz központi veze-
tőségének képviseletében Laus-
nyik Andrásné mondott üdvözlő-
szavakat. 

Tapasztatotok ben gazdagon 
Jöttünk haza 

Az üdvözlésekre Erdei Ferenc 

földmüvelésügyi miniszter, a pa-

rasztkiildöttség vezetője vála-

szolt. 

— Bennünket az MDP, a 

kormány azzal küldött el a nagy 

Szovjetunióba, hogy ismerjük 

meg a szovjet szocialista mező-

gazdaság, a kolhozok, a gépállo-

mások, a szovhozok és k sérleti 

telepek tudományos munkáját 

és visszatérve adjuk át tapasz-

talatainkat a magyar dolgozó pa-

rasztságnak, amely egyre in-

kább a mezőgazdaság szocialista 

fejlesztése felé fordul — mon-

dotta. 

— Elmondhatjuk, hogy a fel-

adat első részének teljes mér-

tékben eleget tettünk. Megismer-

tük a Szovjetunió mezőgazdasá-

gának nagyszerű eredményeit. 

Hogy ezt megismerhettük, kö-

szönhetjük a Szovjetunió népé-

nek, a kolhozok, szovhozok min-

den dolgozójának, a szovjet ha-

talom minden szerve segítségé-

nek, baráti támogatásának. Kö-

szönetet mondunk a Szovjetunió 

Kommunista (bolsevik) Párt ja , 

nak, kormányának minden szov-

jet embernek, elsősorban népünk 

nagy barátjának, Sztálin elv-

társnak. 

Ezután Erdei Ferenc arról be-

szélt, hogy feladatuk másik ré-

sze az, hogy a tapasztalatokat 

a parasztság további fej'ődése 

javára fordítsák s a termelőszö-

vetkezeti csoportok további fej-

lesztését érjék el. Elmondotta a 

miniszter, hosy utjuk nagysze-

rű eredményeket hozott. Tapasz-

talatokban gazdagon jöttek ha-

za. Azok az egyénileg dolgozó 

gazdá'kodó parasztok, akik a 

magyar parasztküldöftség tag-

jaiként kerültek a világ legfej-

lettebb mezőgazdaságával ren-

delkező országba, meggyőződtek, 

hogy a nagyüzemi gazdálkodás, a 

termelőszövetkezetek utja az 5 

igazi utjuk é3 elhatározták, 

hogy hazatérve valamennyien be-

lépnek a termelőszövetkezeti 

csoporba. 

Ezután a hazatért paraszt-

küldöttséget Pokol Mihály elv, 

társ, Győröcske község MDP tit-

kára üdvözölte, majd énekszó kö-

zepette fetazálltak a vonatra é3 

elindulak Budapest felé. 

Hz amerikai Pfckarő-ovÉr 
8000 munkása sztrájkba lépett 

Az Egyesült Aliamok egy:k 

legnagyobb gépkocsigyárának, a 

Packard motorvállalat detroiti 

gyárának 8.000 munkása munka, 

béremelési követeléseinek eluta-

sítása miatt sztrájkba lépett. 
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Tito ujabb „kölcsönért« könyörög 

Augusztus 14-én Korea De-
mokratikus Hazafias Arcvonalá-
nak Központi Bizottsága felhí-
vást intézett a koreai néphez. A 
felhívás a következő nyilatkozat 
aláírására szólítja fel a koreai 
hazafiakat: 

1. Követeljük, hogv az. Egye-
sült Nemzetek Szervezete (eever 
intézkedéseket a koreai amerikai 
fegyveres bnvatkozás haladékta-
lan megszüntetése és Koreából az 
idegen beavatkozók hadseregének 
kivonása érdekében. 

2. Szükségesnek tartjuk * ko-
reai nép nemzeti árulóiként, bí-
róság elé állítani Li-Szin Mant, 

egyik egysége 6 
A koreai néphadsereg főpa-

rancsnokságának legutóbbi jelen-
tései kemény támadó harcokról 
számolnak be. A jelentések köz-
lik, hogy a néphadseregnek a déli 
parton támadó egységei, vissza-
verve néhány elkeseredett ameri-
kai ellentámadást, felszabadítot-
ták Koszong városát, az ellenség 
védelmének fontos pontját. A 
néphadsereg jelentékeny veszte-
séget okozot- az ellenségnek és 
nagy hadizsákmányt ejtett. 

Az amerikai 8. hadsereg fő-
hadiszállásáról érkező jelentések 
szerint 

a néphadsereg nagv erőket 
összpontosított a Nakton-
folyó meni.ón. Tegutól észak-
nyugaira és délnyugatra, 
mintegv 32 kilométer hosra-

szú szakaszon. 
Az amerikai főparancsnokságot 
ez a csapat-összevonás rendkívüli 
módon nyugtalanítja és ezér; he-
lyi ellentámadásokkal kísérlete-
tek — sikertelenül. 

Ettől a szakasztól délre, Jong-
szan körzetében, az amerikai 24. 
hadosztály ellentámadást indított 
a néphadseregnek a Nakton fo-
lyó nyugati partján lévő hídfőié 
ellen. A támadó amerikai gyalog-
z.Vot a néiphadsereg gyorstüze-
lő ágyúinak ttire megállította és 

Li-Bum-Szukot, Szin-Szen Mot 
Te-Peii Okát, Piuk Szen-Ukát 
Szin-Hin-Ut, Sin-Jk Kit, akik az 
amerikai imperialisták utasítá-
saira provokálták a koreai hel-
liáborút és a koreai nép ellen 
irányuló hareban támogatják a 
fegyveres beavatkozókat. 

A phöngjangi rádió jelentése 
szerint Phöngjangban ünnepi gyű-
lést tartottak Koreának a japán 
imperialisták uralma alól tör-
tént felszabadítása ötödik évfor-
dulója alkalmából. 

Az ünnepség rész'vevői elha-
tározták, hogy üdvözlő táviratot 
küldenek a koreai nép legjobb 

visszavonulásra kényszeritette. 
Az amerikai vezérkar egyéb-

ként „nehézségekről" panaszko-
dik. amelyek az utánpótlás terén 
merülnek fel. 

Az amerikai csapatok hátsó 
összeköttetéseit biztosító 
utak ugyanis » néphadsereg-
gel vállvetve küzdő partizá-

nok tüze alatt állanak. 
Az amerikai haditudósítók „vesz-
szöfutásnak" nevezik az ellátó-
flzolgála: útját. 

A néphadsereg főparancsnok-
sága is kiemeld a partizánoszta-
gok tevékenységét. A partizán-
osztagok — mondja a néphadse-
reg főparancsnokságának jelen-
tése — támogatják a néphadse-
reg támadását és fokozzák mű-
ködésüket az ellenség mögöttes 
területein Korén, Mirian, Hejcsu, 
Ulszan körzetében és másutt is. 
A partizánosztagok rombolják az 
utakat és az ellenség hátországi 
létesí menyeit, nagy károkat 
okozva. 

A Reuter-iroda koreai tudósí-
tója jelenti: A néphadsereg csa-
patai kedden újabb előretörése-
ket hajtottak végre a Naktonon 
át. 

Az egyik egység keletiről 6 
mérföldre megközelítette Te-
gut. Áttörtek az 1. amerikai 

barátjának, a nagy Sztálinnak. 
Kim-Ir-Szennek, a koreai nép 
vezetőjének és a dicső néphad-
seregnek. 

Phöngjang lakossága, országá-
nak a Szovjet Hadsereg által 
történt felszabadítása ö ödik év-
fordulóján háláját fejezte ki a 
felszabadító Szovjet Hadsereg-
nek. A morenbonei felszabadulá-
si emlékmű talapzatát hatalmas 
koszorúkkal és virágcsokrokkal 
borították el. 

A felszabad! ási évforduló al-
kalmiból Phöngjangban ünnepi 
ülést tartottak a kultúra és a 
művelődés munkásai is. 

gyalogsági hadosziály vona-
lát. 

Az amerikai felderítő pilóták je-
lentették. hogv jóval az amerikai 
vonalak mögött egy előretört 
csapa egységet láttak. A Nakton 
felső folyása mentén, MacArthur 
tábornok zsugorodó területének 
északkeleti sarkában az északko-
reaiak három helyen nagy erővel 
vetet.ék át csapataikat a folyón. 

Az AFP tudósítója jelenti, 
hogy kedden délután az előretö-
rő eszakkoreai csapatok elértek 
a Tegutól húsz kilométerre 
északra fekvő Tabundongot. 

Az AP jelenti, hogv az ame-
rikai 24. hadosztálynak a Csang-
jongtól délnyugatra fekvő észak-
koreai hídfő ellen folyó támadá-
sát a néphadsereg kedden heves 
ellentámadással megállította. 

A Reuter tudósítója jelend, 
hogy északon a felszabadítót! 
Kunvi közelében a délkorea! 6. 
és 8. hadosztály a néphadsereg 
nyomása alatt visszavonult „jebb 
védelmi állásokba''. 

Tegu máris a csata hallótá-
volságán belül esik. 

A várost közvetlenül fenyegeti 
a Vagyantól északra lévő két ki-
szélesített hídfőállás, valamint a 
Kunyi irányából Tegu felé hala-
dó támadás. 

A „Newyork Times" belgrádi tu-
dósítója beszámol arról, hogy a 
Tito-kormány újabb kölcsönért for-
dult az Export-import Bankhoz és 
további 25 millió dollárt kért a 
Nemzetközi Újjáépítési Banktól. A 
belgrádi fasiszta gengszterek, mint 
az amerikai lap tudósításából ki-
tűnik. azzal érvelnek gazdáik felé, 
hogy újabb amerikai kölcsön nem-
csak gazdasági segítséget jelentene, 
hanem „katonailag is erősítené 
Jugoszláviát". A tudósftó a továb-
biakban Tito Jugoszláviájának sú-
lyos gazdasági helyzetéről számol 
be. Az ország városaiban súlyos 

Az aucheli bánya 7-es számú 
tárnájának dolgozói már a 19. 
napot töt ik a bánya mélyén. A 
7-es számú tárna dolgozói jobban 
el vannak szánva a harc egy-
séges folytatására a győzelemig, 
mint valaha. 

A CGT páriskörnyéki vasas-
szakszervezete küldöttséget me-
nesztett Auohelbe. A küldőt ség 
180.000 frankot adett át a sztráj-
koló bányászoknak különféle pá-
risi demokratikus szervezetek ne-
vében. A küldöttség felhívást in-

45.000 forintos üzemszerve-
zési pályázatot irt ki az Orszá-
gos Tervhivatal, a nehéz- és 
könnyűipari miniszter, valamint 
a Műszaki és Természettudomá-
nyi Egyesületek Szövetsége. A 
pályázat célja: a szocialista 
tervgazdálkodás előbbrevitele a 
dolgozók széles rétegének bevo-
násával, a munkaverseny és a 
sítahánovist a •mo^-'a' cm eredmé-
nyeinek felhasználásával és ezek 
követelményeinek figyelembevé-
telével. 

A műszaki fejlesztés és szer-
vezés előbbrevitelére a legfonto-
sabb szervezési kérdések közül 
a következő három döntő fon-
tos kérdésre irtak ki pályázatot: 
A sztahánovista műhely meg-
szervezésére, a folyamatos gyár-
tási módszerekre és a megelőző 
karbantartásra. 

az élelmiszerhiány és más fogyasz-
tási cikkek jóformán nem léteznek. 
A szabadpiacon az árak megfizet-
hetetlenül magasak- Az élelmiszer-
termelés, amely tavaly a parasz-
tok passzív ellenállása miatt csök-
kent, az idén még tovább zuhan. 

Az Associated Press amerikai 
hírügynökség belgrádi tudósítója 
Jugoszlávia súlyos gazdasági hely-
zetével foglalkozva, ugyancsak meg 
állapítja, hogy Tito nehézsége! nap-
ról-napra szaporodnak. „Tito hely-
zete olyan — írja —, mintha pus-
kaporos hordón ülne, amely min-
den pillanatban felrobbanhat." 

tézett a páriskörnyéki dolgozók-
hoz és ebben arra kéri őket, 
hogy gyűjtsenek a bányászok ré-
szére. 

A chocquesi sztrájk szintén 
teljes egységben folytatódik. Az 
aucheli 7-es számú tárna és a 
chocquesi üzem sztrájkoló mun-
kásai szerdán közös küldöttséget 
menesztenek Párisba az ipar-
ügyi minisztériumba, hogy sze-
mélyesen nyújtsák át követelései-
ket. 

Pályázhat mindenki — akár 
egyénileg, akár munkacsoportok 
keretében — a három pályatétel 
mindegyikére vagy azok közül 
szabadon választva bármelyikre. 

Mindhárom pályázat a követ-
kező díjazásban részesült: 

Első díj: Ötezer forint, két 
második díj egyenként három-
ezer forint, két harmadik díj, 
egyenként kétezer forint. 

A pályázatok benyújtásának 
határideje 1950. évi december 
21-e, déli 12 óra. A pályázatok 
külső boritékán feltűnő módon 
az „üzemszervezési pályázat" 
jelzést kell alkalmazni. A rész-
letes feltételeket kívánságra 
megküldi MTESz V.. Szalay-u. 
4. szám alatti központja. Tele-
fon: 120—972. 

Az eredmény kihirdetésének 
időpontja: 1951, február 28. 

Kvon-O-Dik budapesti koreai követ fogadása 
Kvon-O-Dik, a Koreai Nép-

köztársaság budapesti követe és 
felesége kedden este a Park 
Club helyiségeiben fogadást ad-
tak Koreának a diadalmas Szov-
jet Hadsereg által történt fel-
szabadítása ötödik évfordulója 
alkalmából. A fogadáson megje-
lentek: Rákosi Mátyás elvtárs 
vezetésével az MDP politikai bi-

zottságának tagjai, Rónai Sán-
dor elvtárs, a Magyar Népköz-
társaság Elnöki Tanácsának el-
nöke és az Elnöki Tanács szá-
mos tagja, a kormány tagjai, 
élükön Dobi Istvánnal, a minisz. 
tertanács elnökével, a néphadse-
reg tábornoki karának több 
tagja, valamint a magyar poli-
tikai, gazdasági és kulturális 

élet vezető személyiségei. Megje-
lentek a fogadáson a Szovjet-
unió és a népi demokratikus or-
szágok külképviseleteinek veze-
tői, ott voltak a Rákosi Mátyás-
Müvek összes sztahánovistái, 
több más üzem sztahánovistái és 
a Koreába indult magyar kórház-
vonat egészségügyi személyzeté-
nek hozzátartozói is. 

A Koreai Egységes Demokratikus Hazafias Arcvonal 
felhivása a koreai néphez 

Nagy felszabadulási ünnepség Phöngjangban A szovjet rádió műsora 
Alkotmányunk ünnepére 

A szovjet rádió a magyar Alkotmány ünnepe alkalmából, 
20-án, vasárnap este 21 órabor Moszkva I. hullámhosszán félórás 
hangversenyt sugároz a Magyar Népköztársaság számára. 

Tizenkilenc napja a föld alatt 
Az aucheli 7. számú tárnában folytatódik a sztrájk 

Szeptember 4-én kezdődik az uj tanév 

az általános• és középiskolákban 

Az ország összes általános 
és középiskoláiban szeptem-
ber 4-én kezdődik meg a taní-
tás. A pótvizsgák az összes 

általános iskolákban augusztus 
28-án. 29-én, az összes közép-
iskolákban pedig augusztus 
29, 30 és 31-én lesznek. 

Az általános isko'ai pótbe-
íratásokat augusztus 30-án, 
31-én és szeptember 1-én. a 
középiskolákban augusztus 
28-tól szeptember 2-ig tartják. 

A tanévnyitó ünnepségeket 
az általános iskolákban váro-
sokban szeptember 2-án, szom-' 

baton délután 5 órakor, a fal-
vakban szeptember 3án , va-
sárnap délután 5 órakor ren-
dezik. 

Az iskolákba kerülő ovodá-
sok számára városokban szep-
tember 2-án, falun szeptember 
3-án 2 órakor az ovodákban 
ünnepélyt rendeznek. Az íin-
Depély után a jelenlévők át-
mennek az iskolába, ahol 
résztvesznek az iskolai év ün-
nepélyes megnyitásán. Az 
cvodai felvételre való jelent-
kezés szeptember 4-én és 5-én 
történik. 

Meggyőződtünk arról, hogy akapitalista angol sajtó 
hazugságokat terjeszt a Szovjetunióról" 

A S z o v j e t u n i ó b a n t a r t ó z k o d ó a n g o l v i l lamosipar i m u n k á s o k s a j t ó é r t e k e z l e t e 

A tervköícsönjegyzők nagyrésze 
már megkapta a tervkölcsönkötvényeket 

Az angol villamosipari mun-
kások ezidőszerinl a Szovjet-
unióban tartózkodó szakszer 
vezet i küldöttsége sajtóérte-
kezletei tartott. 

A küldöttség tagjai a sajtó-
értekezleten a szovjet sajtó 
képviselői e'ő>t beszámoltak a 
Szovjetunióban szcizett IJC. 
nyomásaikról. John Henry 
Shorc, a glasgoun villanytelep 
művezetője kijelentette, hogy 
az angol munkáskiildöt leknek 
mindent megmutattak, ami 
ér dokelte őket. 

M. Johns, déltoallesi villany-
ipari munkás — mint mon. 
j tta — a snját szemével gyű" 
ződött meg. hogyan él a szov-
jet nép. Meggyőződött arról 
is, hegy az angol kapitalista 
sajtó hazugságokat terjeszt a 
Sza vjc tunióról. 

Johns biztosította a jelenlé-
vőket, hogy visszatérve hazá-
jába. terjeszteni fogja az an-
gol nép köréljen az igazságot 
a szovjet ország sikereiről és 
ez egész szovjet nép hatalmas 
béketörekvéséről, 

Ernest Hutton. a „Dames" 
villamos'pari vállalat munká-
sa a küldöttség valamennyi 

tagja nevében kijelentette: 
— Mély benyomást keltett 

bennünk, hogy a Szovjetunió-
ban milyen nagy f igyelmet és 
gondoskodást tanúsítanak a 
gyermekek iránt. Véleményem 
szerint a gyermekek iránt 
ily messzemenő gondoskodást 
tanúsító ország nem kívánhat 
háborút. 

A sajtóértekezleten felszó-
lalt még Frank Foulkes, az 
angol villamosipari munkások 

szakszervezetének elnöke és 
Walter Stevens, a szakszerve-
zet főtitkára is. 

Hangoztatták, hogy a Szov-
jetunióban kifejtett békekam-
pány méretei túlhaladták min-
den várakozásukat. A küldöt-
tek biztosították a sajtóérte. 
kezlet résztvevőit, hogy v>sz-
szatérésük után Angliában 
részletesen Iá iékoztatiák <> 
munkásokat látogatásuk ered-
ményeiről. 

Ho-Si-Minh elvtárs nyilatkozata 
a Vietnámból hazatért francia katonák 

háborúellenes akciójáról 
Ho-Si-Minh elvtárs nyilatko-

zatban üdvözölte a Vietnámból 
hazatért francia katonáknak azt 
az akcióiát. melyet a szennyes 
háború ellen kezdeményeztek. 

— Kedves Barátaim — mond-
ja a nyilatkozat —, az Önök 
igaz és becsületes tanúvallomá-
sa a Vietnámban látottakról, 
megindíi.ja és még jobban fel-
rilágosítja majd a francia né-
pet, Az Önök erélyes akciója 

biztatást nyuit ahhoz a harchoz, 
amelyet a.z Önök által helyesen 
szennyes háborúnak nevezett vi-
szály befejezéséért folytatunk. A 
vietnámi nép hálás Önöknek +rő 
feszi ősükért, valamint minden 
francia anya és dolgozó erőfe-
szítéséért. Sohasem tévesztettem 
össze a francia imperialistákat a 
francia néppel, amellyel egyre 
szorosabbra kívánom fűzni a ba-
ráti kapcsolatokat. 

Az elmúlt napokban a leg-
több munkahelyen kiosztották 
a tervkölcsönkötvényeket azok 
között a dolgozók között, akik 
tervkölcsönt részletfizetésre 
jegyeztek. 

Az Országos TakarékpénE-
tár ismételten felhívja mind-
azok figyelmét, akik ötéves 
tervkölcsönt részletre jegyez-
tek. hogy kötvényeiket mun-
káltatójuknál kapják meg. 

H a valamelyik dolgozó köt-

vényét a mai napig a munka-
helyén még nem kapta meg, 
úgy azt ott azonnal kérje, ne-
hogy kimaradjon a közeledő 
sorsolásból, amely alkalommal 
többezer nyeremény, köztük 
egy 100.000 forintos főnyere-
mény is kisorsolásra kerül. 

Azok a vállalatok, amelyek 
a kötvényigénylést eddig el-
mulasztották, azt haladéktala-
nul pótolják, nehogy a dolgo-
zókat emiatt hátrány érje. 

Üzemszervezési pályázati felhívás a sztahanovista 

miihely megszervezése, a folyamatos gyártási 

módszerek és a megelőző karbantartás tárgyköréből 

A néphadsereg 
mérföldre közelítette meg Tegut 
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Örömünnepe less a szegedi dolgosóknak 
A Z A L K O T M A N Y E L S Ő É V F O R D U L Ó J A 
Nagyszabású kulturműsort rendeznek vasárnap Szegeden 

1949 augusztus 20. a magyar 
történelem egyik legjelentősebb 
dátuma. Ezen a napon született 
meg Népköztársaságunk legfőbb 
törvénye, Népköztársaságunk Al-
kotmánya, amely a magyar tör-
ténelemben eddig még soha nem 
élvezett jogokat biztosit a ma-
gyar dolgozó nép számára. Az 
ország minden egyes dolgozója, 
igy a szegedi dolgozók is meg-
értik az Alkotmány jeíl>entősé-
gét, hiszen a saját életük meg-
javulásán látják, mit jelent az, 
ha az országban minden hatalom 
a dolgozó nép kezében van. Az 
Alkotmány megszületése óta el-
ért eredményeink, amelyeket a 
termelés, az ellenség elleni harc 
frontján elértünk még erőtelje-
sebben mutatják meg, mit je-
lent a dolgozó nép számára Nép-
köztársaságunk Alkotmánya. 

Ennek tudatában készülnek 

Szeged dolgozói az Alkotmány 

első évfordulójának méltó meg-

ünneplésére. Az üzemek, a fal-

vak dolgozói az Alkotmány ün-

nepére tett felajánlásaik telje-

sítésével és túlteljesítésével is 

bebizonyítják, mit jelent szá-
mukra 

a Népköztársaság Alkotmánya, 
De ugyanakkor tanújelét adják 
annak is, tudják, hogy az Alkot-
mány nemcsak jogokat, hanem 
kötelezettségeket is jelent. 

A szegedi dolgozók az Alkot-
mány jelentőségéhez mérten ün-
neplik meg augusztus 20-át, az 
évforduló napját. Az ünnepségek 
már szombaton megkezdődnek. 
Ezen a napon délelőtt 10 órakor 
a Városi Tanács ünnepi közgyű-
lése emlékezik meg az évforduló-
ról. Ugyancsak szombaton az 
üzemek, hivatalok dolgozói ren-
deznek ünnepségeket kulturmü. 
sorral egybekötve. 

Vasárnap reggel a város min-
den részén 

zenés ébresztőt 
tartanak a Rsndőr-, Honvéd-, 
Vasutas és az üzemi zenekarok 
részvételével. Ugyanakkor éneklő 
ifjúsági csoportok járják be a 
várost. A délelőtt folyamán az 
MNDSz, a DISz és az .úttörők a 

város különböző terein délelőtt 
10 órai kezdettel bábszínház-
előadásokat rendeznek. Délután 
Szeged összes sportpályáján 
nagyszabású sportprogramot bo-
nyolítanak le. Vasárnap este az 
ujszegedi Szabadtéri Színpadon 
hét órai kezdettel 

nagyszabású kulturmüsort 
rendeznek a tömegszervezetek, a 
Honvédség, a Rendőrség, az AVH 
kulturcsoportjai, valamint a szín-
ház művészeinek részvéteiével. 

Dolgozó parasztságunk is mél 
tőképpen kiveszi részét az év-
forduló megünnepléséből. Vasár-
nap a termelőcsoportok ünnepi 
gyűléseket tartanak. Ezeken a 
gyűléseken veszik fel a termelő-
csoportba az uj tagokat, alakít-
ják meg az uj termelőcsoporto-
kat. Szeged dolgozói tehát uj 
eredményekkel köszöntik az Al-
kotmány első évfordulóját. 

Augusztus 20-a a szegedi dol-
gozók örömünnepe lesz. Ünnepel-
jük a dolgozó nép Alkotmányát, 
amelyet a nagy Szovjetuniónak 
s a Magyar Dolgozók Pártjának 
köszönhetünk. 

JSégy forintos prémium augusztus 20-ig 

Népköztársaságunk miniszter-
tanácsa, a dolgozó parasztság 
nagyszerű lendülettel folyó ter-
ménybegyüjtési versenyét látva ha-
tározta el, hogy augusztus 2tMg 
u füldművesszüvetkezetek a be-
szállított gabona után továbbra 
is kifizetik a négyforintos má-
zsánként! prémiumot. Kormá. 
nyunk ezzel kívánja jutalmazni 
azt a hazafias mozgalmat, amely 
arra irányult, bogy dolgozó pa-
rasztságunk minden gaboiiafelesle-
gét augusztus 20-ig az állami rak_ 
tárakba szállítja. Az ellenség, a 
kulákság, azért igyekszik lebeszél-
ni a dolgozó parasztságot a gyors 
beadásról, hogy ezáltal mázsán-
ként minden beadott gabona után 
négy forinttal károsítsa meg a 
termelőt. Tehát a gyors begyűj-
tés anyagilag is előnyős minden 
dolgozó paraszt számára, hisz 
máris számtalan Csongrád megyé-
ben azoknak a dolgozó parasztok-
nak száma, akik a beadott gabo-
na után kapott prémiumból érté-
kes ruházati cikkeket vásároltak 

Amikor tehát államunk a verseny 
lendületének fokozása érdekében 
augusztus 20-ig biztosftja minden 
beadott mázsa gabona után a 
négyforintos gyors beadási jutal-
mat, egyben dolgozó parasztsá-
gunk unyagi körülményeit, élet-
színvonalát javítja tovább. 

Népnevelőink gyakran elhanya-
golják a gyors begyűjtési pré-
mium ismertetéséi dolgozó pa-
rasztságunk körében. Még igen 
sok azokmik a dolgozó parasztok-
nak száma, akik nem értesültek 
arról, hogy a négyforintns jutal-
mat nem augusztus 12-ig. hanem 
Alkotmányunk évfordu'ójáig, au-
gusztus 20-ig kifizeti minden 
füldművesszüvetkezet. 

Csongrád megye minden dolgo-
zó parasztja használja ki a még 
hátralévő húrom napot arra, 
hogy minden gabonafeicslegét a 
sziivetkezet raktárába szállítsa, 
hogy ezzel maga és családja szá-
mára elnyerje államunk gyors be-
adási jutalmát, a mázsánként! 4 
forintot. 

Rotterdam és Antwerpen 

kikötőit megbénítja a sztrájk 

Amsterdam, 

„VELETEK EGYÜTT HARCOLUNK A BÉKÉÉRT" 
A demokratikus Németország ultörőküldöttsége Szegeden 

'A távolból feltűnik erősen 
zakatolva a pesti gyors. Utol-
só kocsijából már látszik a 
német pionírok integetése. 
Már régen itt várják őket a 
magyar pirosnyakkendős út' 
törő fiúk és leányok, izgatot-
tan beszélgetve tárgyalják 
meg, hogyan is fogadják őket. 
hogyan is beszélnek majd ve-
lük. Az állomás ünnepi díszbe 
öltözött. Vörös zászlók és vö-
rös drapériák díszítik végig a 
per ront. A rendőrzenekar a 
szovjet himnuszt játssza, 
amikor megáll a vonat és a 
vendég úttörők sorban leszáll-
nak a kocsiról. 

A Szegedi Pártbizottság ki-

küldötte, Nyilasi Péter elvtárs 
köszöntőbeszédében • hangsú-
lyozta. hogy ez a látogatás 
legyen a két nép összefogásá-
nak jelképe. A német és ma-
gyar liítörők között kialakuló 
szeretet valóban azt a célt 
szolgálja, amelyre a kommu-
nista pártok törekszenek: a 
népek összefogásával, a nem-
zetközi szolidaritással erősíte-
ni a béketábor hatalmas front-
ját. 

Reszta Miklós elvtárs, a sze-
gedi DISz-titkár az ifjúság 
nevében köszöntötte az úttörő-
ket. 

A német ifjúság vezetője. 

Martin Danisch lelkes szavak-
ban köszönte meg azt a szép 
fogadtatást, amellyel Szeged 
dolgozói és fiataljai fogadták 
őket. „Vefetek együtt harco-
lunk — mondotta — béké-
ért és a győzelmet csak úgy 
tudjuk elérni, ha követjük a 
mi példaképeinket, Sztálhi, 
Rákosi és Pieck elvtársakat." 

Felzúgott a tapsvihar, a 
tömeg Sztálin. Rákosi. Pieck 
elvtársakat éltette. 

A német ifjúság megláto-
gatta az Alkotmány termelő-
csoportot, majd este tábortűz 
mellett nézték végig a szá-
mukra rendezett színes kultúr-
műsort. 

Antwerpenben sem lehet ki-
rakni a rotterdami és amsterda-
mi kikötőmunkások sztrájkja 
miatt oda irányított hajókat, 
mivel az antwerpeni rakodómun-

kások 15 napos sztrájkja tovább 

folytatódik. Amsterdamban nz 

utjavitó munkások is csatlakoz-

tak a sztrájkmozgalomhoz. 

Ujszegedi dolgozó parasztok f i g ye lmébe ! 

A József-telepi pártszervezel ér-
tesíti az újszeged! dolgozó pa-
rasztokat, hogy ma, csütörtökön 
este fél 8 órakor a József-telepi 
földmövesszövclkezet helyiségé-
ben (volt Szitár-féle vendéglő) a 

termelöcsoporttal kapcsolatos kér-
dések megbeszélése végett nagy-
gyűlést tartanak. Kérik a dolgozó 
parasztokat, hogy a nagygyűlésen 
minél nagyobb számban jelenje-
nek meg. 

fl városi és fárásl kélievéeSelvni bizottságok 
— a békeharc ugabü erődítményei lesznek 

Foltozzuk a koreai műszakban 
elért telfesitményünket 

(Tudósítónktól.) A Szegedi K?-

nyégyár Kv dolgozói lelkesen, a 

termelékenység fokozásával vették 

ki részüket a koreai hétből. Megér-

tették dolgotóink. hogy a koreai 

szabadságharcosok érettük, magyar 

dolgozókért, de a világ valameny-

uyi dolgozóiáért is harcolnak- Én-

nek tudatában a Kenyérgyár dol-

gozói egy emberként követték a 

sztahanovisták és élmunkások ja-

vaslatát, a koreai hét megvalósí-

tását. 

Üzemrészeink egymás között ver-

senyt indítottak, amelyet a Petőfi 

sütöde brigádja nyert meg 114-7 

százalékos teltesttménnyel. Ök kap-

ták meg a gyönyörű vörös.selyem 

versenyzászlót is-

— Teljesítményünk az együttes, 

jó munka eredménye — mondotta 

Faragó János brigádvezetö —. Tud-

juk, hogy termelékenységünk foko-

zásával erősítjük a béketábor ere-

jét és támogatjuk is a hős koreaiak 

harcát. 

A koreai műszak második legjobb 

eredményét a Tavasz-utcai DISz-

brigád érte el 113.5 százalékos tel-

jesítménnyel. 

— Brigádunk megértette, hogy 

a munka minősége és mennyisége 

fokozásával erősítjük a béketábort, 

támogatjuk koreai testvéreink har-

cát — mondotta Ulma József bri-

gádtag. Ezért nem sajnáltunk sem-

mi fáradtságot, termelékenységünk 

fokozásáért. De nemcsak a koreai 

műszakban álltunk helyt békénk 

megvédése érdekében. A műszakban 

elért teljesítményeket továbbra is 

megtartjuk és fokozzuk. Azon le-

szünk, hogv ^ termelés fokozása 

mellett, kifogástalan minőségű ke-

nyeret adjunk az üzemekben, hi-

vatalokban dolgozó társaink ré-

szére. 

Mák Emőné, 
Szegedi Kenyérgyár KV. 

Ui szakmunkások nevelődnek . , . •i 

Rövid értesités az épitésveze-
főkhöz: szakmai átképzös tan-
folyamra jelentkezhetnek mind-
azok a . . . stb. Ez egyike azok-
nak a lehetőségeknek, amelye-
ket Népköztársaságunk Alkotmá-
nya biztosit a dolgozók számára. 
Gondolkodás, morfondirozás, 
majd megbeszélés otthon a az-
után határozott válasz: kőmű-
ves leszek... én ácsnak tanú- ( 

lok. I 

László Ida csak két héttel 
később jött ácsnak. Még Bárká-
nyi elvtáfs, szakmai oktató is 
csodálkozott: ács-lány, ki látott 
már ilyet? De Idát hamarosan 
megszerette. 

— No fruska, félsz-e fönt? — 
ugratta többször, — Ida nem 
félt. Néhány napig csak csetlett-
botlott az ácslegények között, de 
hamarosan otthonosan érezte 
magát. Megszokta a szekercét, a 
fürészt, a szerszámokat, ame-
lyek csak a szakmunkást illetik 
meg. Ida hamarosan szolgálat-
kész, igyekvő „ácsocska" lett, be-
lenőtt a kis tíztagú kollektívába. 

Bárkányi elvtársnak mostaná-
ban még gyakrabban eszébe jut 
a mult, ahogyan ő tanult. Ugy 
kellett ellopni a tudományt, a 
szakmát, mindent irigyen titkol-
tak a fiatalok előtt. 

— Jöjjön rá maga — mondot-

ták többször. Mégis megtanulta 
Bárkányi elvtárs a szakmát. 
Kevés a hozzáfogható ácslegény 
a telepen, kint a Lóversenytérein. 
De ő már nem a régiek eszével 
gondolkodik. Kommunista. 

— Amit én tudok, azt öröm-
mel átadom maguknak is — 
mondja. 

S valóban így is cselekszik. 
Oktat, magyaráz, nevel. Már 
megy a „ramonát" s „mezővink-
li" szerkesztése, nőnek az új 
szakmunkások. Patai Miska. Pá~ 
csa szaktárs, Csűri, Vasíagh bá-
csi, meg a többiek, mind azon 
vannak, hogv minél többet, mi-
nél jobban tanuljanak. 

De a kőművesek sem maradnak 
el. Olt már több a női munkás is. 
Kakukk Erzsi, Cs. Nagy Veronka, 
Bugyi Sándorné, Gyuris Anna már 
bátran kiállnak a fiúk mellett, de 
helytállanak azért a fiúk is. Szűcs 
bácsi segédmunkás volt a Tóth bri-
gádban. Szűcs bácsi otthagyta a 
brigádot és most szakmunkás lesz. 

A kőművesek vannak többen, ők 
két brigádot alakítottak: „Kom-
szomol" és „Vörös Csillag'" brigá-
dot Az ácsbrigád neve „Szabadság". 
Az ácsok átküldték Pácsa szak-
társat a bizalmit: beszélje meg a 
kőművesekkel a versenyfeltételeket, 
össze is állítottuk a pontokat és 
így létrejött a „hosszúlejáratú ver-
senyszerződés". 

„Vállaljuk a késések megszünte-
tését, egymás segítését politikai, 
szakmai, elméleti téren, a munka-
idő teljes kihasználását, a minő-
ség emelését az öreg szaktársak 
munkájának színvonalánál stb." 

Uj szakmunkások, új szocialis-
ta emberek nevelődnek. A norma-
rendezés erős talajt ad lábunk alá. 
Ösztökél magasabb szakképzettség 
elérésére, perspektívát nyújt a ta-
nulatlan munkásoknak arra. hogy 
szakmunkássá váljanak. Olyan 
szakmunkásokká, akik továbbfej-
lesztik az újat, fokozzák az építő 
munka ütemét, mert tudják, ez a 
jobb élet, a felemelkedés útja. 

Fejér Dénes 
Gyárépítő NV. 

CSONGRÁD MEGYÉBEN — a 
megyei békevédelmi bizottság 
megalakulása után — fokozato-
san jönnek létre a városi és já-
rási békevédelmi bizottságok. A 

i koreai események és az előttünk 
álló hatalmas politikai és gazda-
sági feladatok megkövetelik, 
hogy megyénkben — még a stock-
holmi határozat aláírására ala-> 
kult — 1070 békevédelmi bizott-
ság munkáját rendszeresebbé te-
gyük, tevékenységüket kiszélesít-
sük. 

A békeívek aláírása után me-
gyénk területén is nagyban 
visszaesett a békebizottságok 
munkája. Visszaesett azért, mert 
pártszervezeteink részéről nem 
kaptak megfelelő irányítást, kon-
krét feladatokat. Így nem is tud-
hattak eredményes munkát ki-
fejteni. Nem leplezték le a há-
borús uszítókat, nem harcoltak 
keményen a belső ellenség, a ku-
lákok, a klérus és a jobboldalt 
szociáldemokraták ellen. Mivel a 
békeívek aláírása után jóformán 
senki nem törődött a békebizott-
ságokkal. annak tagjai nem tud-
ták kellőképpen mozgósítani a 

dolgozókat a termelési eredmé-
nyek növelésére, a béke haieos 
mgevédésére. 

NAGYBAN HOZZÁJÁRULT 
a bék©bizottságok passzivitásá-
hoz, hogv jó ideig nem volt egy-
séges központi, azaz megyei irá-
nyítás Nem volt egy összefogó 
csúcsszerv, amely rendszeresen 
kijelölte volna a végrehajtandó 
feladatokat és ellenőrizte volna a 
békebizottságok munkáját. A 
megyei békevédelmi bizottság 
megalakulásával létrejött ez az 
irányító és ellenőrző csúcsszerv 
és ennek eredményeként már mu-
tatkozik is P békeagitációnál ak-
tivizálódás. Üzemeink nagyrészé-
ben tevékenyen dolgoznak a bé-
kebizottság tagjai és aktívái. Kü-
lönösen a koreai hét nagyszerű 
eredménvei mutatják, hogv a dol-
gozók megértették: a békéért 
harcolni, a hős koreai nénet se-
gíteni, csak a termelés fokozá-
sával lehet. 

A városi és járási békevédelmi 
bizottságok megalakulásával még 
rendszeresebbé és átfogóbbá foc 
válni a békebizottságok munká-
ja. Vásárhelyen a napokban hív-
ták életre ezt a fontos szervet, 
amely a város területén lévő bé-
kebizottságok munkáját irányít-
ja és ellenőrzi. Igy jön létre az 

egész megyében, a legszélesebb 
dolgozó rétegeket átfogó, tömeg-
szervezetekhez hasonló békevé-
delmi szerv, amely centralissti-
kus alapokon végzi tömegnevelő 
munkáját. 

A BÉKEVÉDELMI BIZOTT-
SÁGOK állandó feladata, tájé-
koztatni a dolgozókat a nemzet-
közi békeharc eseményeiről. Eh-
hez a munkához kell minden se-
gítséget megadni és ez a városi 
és járási békevédelmi bizottságok 
feladata lesz. Széleskörű felvilá-
gosító kampányt ki'l intézni a 
dolgozó nép között, hogv ne le-
gyen egyetlen olyan becsü'etes 
ember, aki nem ismerné a Szov-
jetunió-vézette békeiábor és a 
hős koreai nép harcának legap-
róbb részleteit is A békebizott-
ságok tagjaina'; fel kell ébresz-
teni megyénk minden dolgozójá-
ban a háborús amerkai provoká-
torok iránti mérhetetlen gyü öié-
tet, de meg kell tanítani mindr, 
dolgozót a béke szeretetére és 
megvédésére. 

A városi és járási békevédelmi 
bizottságok feladata, hogv kerü-
leteikben, illetve községeikben 
minden támogatást megadjanak 
a helyi bélrevéd?lm bizottságok-
nak. segítsék ő'cat kezdeménye-
zéseikben és akcióikban. Hassa-
nak oda, hogy a békebizottságok 
aktívája legven n irden becsüle-
tes ember, aki őszintén, odaadóan 
akar a békéért harcolni. Ebbe a 
munkába be kell venni azokat a 
néphez hű alsó-paookat is. akik 
minden hátsógondolat nélkül fel-
emelik szavukat a népgyilkos im-
perialisták ellen, akii? a néppel 
együtt harcolnak a békéért. De 
ugyanakkor kíméletlenül le kell 
leplezni azokat a papokat, ak'.k 
nyíltan, vagv burkoltan a hábo-
rú véreskezű ügynökei. A béke-
bizottságok tagjai és aktívái szer-
vezzenek röpgyü cseket, kisgyü-
léseket. ahol a városi, vagv já-
rási békevédelmi bizottságok 
tagiai is előadást tartanak a bé-
ketábor eredményes harcairól 
ismertetik, hogy a termelés foko-
zásával, miként mérhetünk sú-
lyos csapást a háborús gyujto<m-
tó'krs 

A VÁROSI ÉS JÁRÁSI béke-
védelmi bizottságok megalakulá-
sa és széleskörű tevékenységük 
megindítása hozzájárul ahhoz, 
hogy a megyénk területén folyó 
békeharc mindinkább kiszé'ese-
dik és újabb sikerekkel erősíthet-
jük a béke hatalmas frontját. 
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A koreai műszak eredményeinek túlszárnyalásával 
ünnepeljük Alkotmányunk egyéves fordulóját 

7 f i , hódmezővásárhelyi Magasépítési NV dolgozóinak 
felhívása óta Szeged dolgozót is lázas szorgalommal, lelke-
sedéssel készülnek Alkotmányunk első évfordulójának méltó 
megünneplésérc. Reggelenként különböző dekorációkkal 
igyekeznek az üzemekbe dolgozóink, hogy e nagy nemzeti 
ünnepre feldíszítsék üzemrészüket, gépüket, egész üzemil' 
ket. De nemcsak külsőségekben készülnek e napra dolgozó-
ink. Délutánonként folynak a próbák, mert szombaton nagy 
kultúrműsort is rendeznek. Legmegragadóbb azonban min-
den egyes üzemben az a lelkesedés, amellyel mulcafelaján-
lásaikat teszik. Egymásután jelentik a munka- és csoport-
vezetőknek: „Alkotmányunk ünnepére 5—10—15 százalék-
kal túlteljesítem eddigi eredményem." Erről a régen nem 
látott lelkesedésről szólnak azok a levelek is. amelyeket az 
üzemi tudósítók és dolgozók küldenek be szerkesztősé-
g iinkbe• 

Versenyt Indítottunk 

. .Nem k i z s á kmányo l t n pro-

le tár többé" R á k o s i e lv társ 

nalc egy évvel ezelőtt elhant?-

zott szavai csengenek m é g 

m a is fii|cmbe. A l k o t m á n y u n k 

a m i . a do lgozók érdekeit kép-

visel i . T u d o m , l á t om , érzem, 

h o g v nz ország m a m á r a 

m i é n k . M i nden do lgozó magá-

nak épfti a gyá raka t , a mun-

kásházaka t . a h i d a t , az isko-

lát. m i nden t , m i nden t . É s m i 

is. a M a g y a r K e n d e r dolgozó i 

m a g u n k n a k , n m a g y a r dolgo-

z óknak s z övünk . A l ko tmá-

n y u n k é v f o r d u l ó j á n a k ünne-

pére ü z e m ü n k részlegei egy-

m á s közö t t versenvt indítot-

tak a több és j obb termelésért 

s a győztes csonort e lnyer i 

j u t a l m u l a Népköz tá rsasá-

g u n k e ímerével d isz í tet t v ö r ös 

lobogót . 

Tóth László 

M a g y a r Kende r . 

fiépTsrerfi rohn' volt a munka 
részemre a múltban 

Flntal lányknronl ótn dolgozom. 

A munkámat n fclaznhadulás előtt *e 

meg nem fizették. «e meg nem be-

csülték, Így kényszert! robot volt 

részemre sok-sok dolgozd társam-

ninl egy UH. A fölszabadulás után 

nem a dleséret, jutalom hajtott ben-

niliikel n többlermelésre, hanem 

nz, hogy látjuk, érezzük mngnn-

kon, hogy megbecsülik ma már a 

dolgozó népet s munkánk ulán 

megkapjuk Igazságos bérünkéi. Ez 

a munka számunkra valóbnn be-

csület és dlrsüség dolga lett. UJ 

norma bevezetésével 91 százalékról 

Indultam el. A mull héten a ko-

reai müsznklian termelésem 100 

százalékra emeltem fel. Alkotmá-

nyunk évfordulójának méltó meg-

ünneplésére vállalom: 110 száza-

lékra emelem teljesítményem. 

Vida Mlklósné 
Dohánygyár. 

Alkotmányunk NénhiSzlársasáuunk 
legtöbb törvénye 

A Szegedi Kenderfonó tűja-

vitó sztahánovistája vagyok. 

Munkában, tanulásban s az élet 

minden egyes területén megvál-

tozott életem s nemcsak az 

enyém, hanem minden dolgozó 

társamé is. Nap, mint nap, érez-

zük, van Alkotmányunk, amely 

védi a m i jogainkat , de megje-

löli kötelességeinket is. Alkot-

mányunk Népköztársaságunk leg-

főbb törvénye. E z t a törvényt, 

A lko tmányt köszönöm meg én 

is dolgozó társa immal együtt, 

ígérem. Alkotmányunk első év-

forduló jának ünnepére a koreai 

műszakban elért 140 százalékom 

150 százalékra emelem. 

Koflzoros István 

Szegedi Kenderfonó 

Hogyan Is kBszOniem meg mindezt? 

„Pihenéshez, üdüléshez való jogot 

biztosit Alkotmányunk minden be-

csületes dolgozó részére — Írja F a r . 

kas Józsefné, a DÉMA élmunkás-

nóje. — Én is e nyáron abban a nagy 

kitüntetésben részesültem, hogy el-

mehettem a Román Népköztársaság-

ba két heti boldog üdülésre. Mint 

élmunkás is tapasztaltam, hogy Nép-

köztársaságunk nemcsak munkát ad 

a dolgozó nép kezébe, de munkája 

után megfelelően díjazza. jutalmaz, 

za s kitünteti. Ma már mi, nők is 

egyenlő jogokat élvezünk a férfiak, 

hal, megvalósult az .,Egyenlő mun-

káért egyenlő bért" törvény. Hogyan 

is köszönhetném mindezt meg? Vál-

lalom, hogy a koreai műszakban el-

ért eredményemet megtartom s négy 

százalékkal túl ig teljesítem." 

Iskoláinkban 
tanulnak 

ml gyermekeink 

Üzemünkben augusztus 14-én 

vezettük be az ú j normát . Ezek-

kel az ú j normákka l köszönt jük 

egyéves A lkotmányunkat is, mely 

megadta a lehetőséget mindany-

nyiónk részére az emberi élet-

hez. a munkához , az üdüléshez, 

amely k imondja , hogv legfőbb ér-

ték az ember. S e&t érezzük is. 

Ma már nem kell 16—20 órát 

dolgozni éhbérért, s gyermekein-

ket nem rúg j ák ki az iskolákból 

azzal, hogy „büdös proli, t án az 

urak közé v ágyó i ? " Iskolá inkba 

a munkások, parasztok gyerme-

kei ülnek, s minden lehetőség 

nyitva &U előttük. Ez t és az 

A lkotmányunk biztosította jogo-

kat, kötelességeket köszönöm 

meg az Orion-gyár dolgozóinak 

nevében, mikor felajánlóin azt, 

liogy1 ú j normánka t augusztus 

20-ára 5 százalékkal túlteljesít-

jük . 

Tófh Ferenc, Orion bőrgyár 

Mini egy édesanya úgy gondoskodik 
Népköztársaságunk gyermekeinkről 

Nem is tudom, hogvan hálál-

j am meg mindazt ami t gyerme-

keim a népi demokráciától kap-

tak üdül tetésükön « tanuláson 

keresztül. Gyermekeim felfris-

sülve. ú ju l t erővel, v idáman jöt-

tek haza életük első üdü lésébő l 

s ez engem kimondhatat lan bol-

doggá teít. Érzem, ma nemcsak 

mi , dogozók, kapunk kenyeret, 

de gyermekeinkről, az I f júságról 

is — mint édesanya a vvemie-

kéről — gondoskodik Népköz tár . 

saságunk. Nyugodtan dolgozha-

tunk mert tud juk , hogy gyerme-

keink j ó helyen vannak a bölcsö-

dékben. napközi otthonokban, az 

iskolákban- amelyeket mind a 

Szovjetuniónak. Pár tunknak . Rá-

kosi elvtársnak köszönhejünk. 

Örömmel készülök én ls dolgozó 

társa immal A lkotmányunk év-

forduló jára . s vál la lom, hogv a 

koreai műszakban elért eredmé-

nyem tovább fokozom. 

Simon Istvánné 
ecs^t gyár i dolgozó. 

A dolgozó nép bírósaga keményen lesújt 
az ellenségre 

Egy ével kapott Nagy Ferencné, az izgató kulákasszony 
Dolgozó népünk ellenségei min-

dent elkövetnek, hogy megakadá-
lyozzák népi demokráciánk szocia-
lizmust építő munkáját. Az ellen-
ség legújabban a közellátás terüle-
tén támad, a közszükségleti cikkek 
nagymennyiségű felvásárlásával és 
rémhírek terjesztésével igyekszik 
megtéveszteni « dolgozókat. 

Ezek közé az ellenséges ügynö-
kük közé tartozik Nagy Fe-
rencné Szeged. Sztálin-körút 73 
szám alatti lakos is. akinek el-
lenséges cselekedetéről már be-

számoltunk. 

Nagy Ferencné, amikor a kereske-
dő tudomására hozta, hogy pilla-
natnyilag nem tud cukrot adni, 
mert a számára kiutalt cukor-
mcnnylségct már szétosztotta és 
megnyugtatta Nagvnét, hogy rövide-
sen ismét kap cukrot és akkor 
készségesen rendelkezésére áll, — 

Nugyné durván megtámadta a 
kereskedőt, s nz üzletben tar-
tózkodó dolgozók jelenlétében 

ellenséges agltáelót folytatott 
népi demokráciánk ellen. 

Az üzletben tartózkodó doigozók 
felháborodva fogadták Nagyné ki-
jelentéseit 

Nagy Ferencnéről kiderült, hogy 
földjük, szőlőjük, gyümölcsösük és 
gumijavító üzemük van. 

Fiát gyujlogatásért életfogytig-
lani fegyházra Ítélték, férje fa-
siszta mulljáért most Is rendőri 

felügyelet alatt áll. 
A szegedi dolgozók ezekután nem 
csodálkoznak azon, hogy Nagy Fe-
rencné népi demokráciánk ellen iz-
gat, hiszen népi demokráciánk es-
küdt ellenségével állnak szemben. 

A dolgozók állama nem tűri, 
hogy a Nagy Ferenrnék és a 
hozzájuk hasonló Imperialista 
ügynökök támadást Intézzenek 

népi demokráciánk ellen. 
Nagy Ferencné a dolgozók jogos 
kívánságára elnyerte méttó bünte-
tését 'A' szegedi Megyei Bíróság iz-
gatásért és lázitásért egy évre Ítél-
te el. 

A falusi szovjet szervezi a kulturmunkát 
NYIKOLINSZKOJE faluban vi-

dám az élet. A munkanap végezté-
vel dal és kacagás veri fel az ut-
cákat. Kemény csaták foiyuak a 
sportpályákon is. De a villany fel. 
gyújtásával a kolhozisták a kultúr-
otthonba sietnek. Itt találkozik a 
fiatal munkacsoportvczető, a tekin-
télyes brigádvezetővel, az ngrono-
mus a traktoristával, a kovács' a 
tanítóval. A klubban hetenként két. 
szer filmbemutató van, gyakran fel. 
olvasás és beszámoló, vasárnapon-
ként pedig elmaradhatatlan a 
hangverseny. Minden nap nyitva nz 
olvasóteremmel ellátott könyvtár. A 
vezetőség nem feledkezik meg a 
gyermekekről sem: vasárnaponként 
vonzó gyermekmatinékat rendez 
számukra 

A klub tevékenységét és a kultu-
rális tömegmunkát Nyikolinszkoje. 
han csak úgy, mini a tiszjacsnojei 
falusi szovjet egyéb falvaiban, a 
szovjet állandó kulturális-népneve-
lő bizottsága vezeti. Élén a szovjet 
küldötte: Vaszilij Jeroskij tanító áll. 

A KULTURÁLIS.NÉPNEVELÖ bi-
zottság a szovjet állandó bizottsá-
gának egyike. Munkájában 4 kül-
dött és 30 aktivista vesz részt. 'A' 
bizottság báromhavonként munka-
tervet állit össze, amelyet a falusi 
szovjet hagy jóvá. Ezl megelőzően 
az aklivák gyűléseken ismerte.tik a 
klubok munkáját és kérik: közöl, 
jék velük elgondolásaikat a kultu-
rális tömegmunka fokozására. Eze-
ken a gyűléseken a kolhozisták szá. 
mos értékes indítványt terjesztenek 
elő. Különösen most javasolták azt, 
hogy alakítsanak mozgókönyvtára, 
kat, szervezzenek a szövetkezetek-
ben könyvesboltot és n falusi rádió-
központon át adjanak közléseket a 
könyvujdonságokról. A javaslatokat 
az állandó bizottság megvitatta, 

munkatervébe foglalta és jóváha-
gyás után meg is valósította. 

A bizottság gonddal vizsgálta meg 
a tanyákon végzett kulturális.neve-
lőmunka kérdését. Az aratás kezde. 
tekor 0 kulturbrigádot szerveztek. 
Minden brigádban volt énekes, fel-
olvasó, táncos ,és harmonikázó. A 
klub szinjátszóegyüttese egyfelvoná-
sos darabokat vett műsorára. A 
brigádok résztvevői a „Villámok" 
kibocsátásában is cselekvően köz. 
reműködnek. 

NAGY FELVILÁGOSÍTÓ munkát 
végez a könyvtár. 'A' látogatók kar-
totékjára Irt rövid feljegyzések a 
lakosság kulturális emelkedéséről 
tanúskodnak. Fjodor Guznyecov 
traktorista például elolvasta Solo-
hov „Csendes don".ját, Puskin és 
Nyekraszov verseit és számos köny. 
vet és brosúrát a mezőgazdaság gé-
pesítéséről. Olvasta Gorkij, Gegyin, 
Sevcscnko, Csernisevszkij, Cervan-
tes művei mellett a politikai iro-
dalmat. Antonij Malisev rendszere, 
sen tanulmányozza a marxizmus-
leninizmus klasszikusait, érdeklődik 
Micsurin és Liszenko művei iránt 
és elragadtatással olvassa Tolsztoj, 
Majakovszkij, Gorkij, Turgenycv és 
Csehov műveit. Sok kolhozistának 
otthon könyvespolca van, amelyen 
tízesével, százasával állnak a köny-
vek. Minden kolhozcsalád előfize-
tője a körzeti vagy az egyik köz. 
ponti napilapnak. 

SOK GONDJA VAN a kulturális 
népnevelő bizottságnak a 4 iskolá. 
vaí és a 2 gyermekkerttel, amelyek 
a szovjet területén műkődnek. Ab-
ban, hogy szeptember l-re, a tanév 
kezdetére az iskolákat kicsinosít-
ják új berendezéssel, nagy érdeme 
van a falusi szovjet küldöttjeinek 
és falusi aktiváinak. 

A marshallizáit Franciaországban 

Pierre Durand fáradtan vonszolta magát a Champs Élysées-n. 

Még mindig a délelőtti jelenet járt az eszében, ökölbe szorult a keze, 

amikor arra gondolt; hogyan dobálta ki az ablakon szegényes ágy ne. 

műjét a rendőr. Pierre Durand hét hónapja volt munkanélkül, mert a 

Marshall-terv keretében bezárták azt as üzemet, ahol dolgozott Négy 

hónapja nem fizetett lakbért. Hiába könyörgött a házigazdának, meg. 

jötf a kilakoltatási végzés. Durand nem volt hajlandó két kisgyerme-

kével és feleségével az utcára menni, de Queuille rendőrsége megmagya. 

rázta neki, hogy a tőkések törvényeit be kell tartani Franciaországban. 

Az asszony és akét gyermek a szomszédoknál talált ideiglenesen 

éjszakaj nyugodalmat. 

Durand az egyik most bejárata elé érkezett. A kapun ragyogó 

fényreklámok hirdették a legújabb amerikai „Hlmremeket." A mozi előtt 

a járdán emberek aludtak Mert nemcsak Pierre Durand érz{ Francia-

országban a Marshall-terv ..áldásait" Pierre halálosan fáradtnak érezte 

magát. Lefeküdt ő is a járdára. Talán innen nem fogja elzavarni éj-

szaka folyamán a főkések rendőrsége. 

Másnap reggel Pierre Durand ott haladt abban a menetben, amely 

elözönlötte Páris utcáit. Az üzemek dolgozót letették a szerszámot, az 

irodában megállt a toll a papiroson, a boltokat bezárták. Páris népe: 

munkások, alkalmazottak és kispolgárok, felvonulok a Champs Élysées.n, 

hogy követeljék a vietnámi szennyes háború beszüntetését „Le a hábo-

rúval!" „Békét Vietnámnak!" — zúgta a tömeg. Lobogtak a vörös zász. 

lók és harsogott az újabb követelés: „Amerikaiak! Menjetek haza!" ,,Po-

kolba Jules Moch.kal!". 

Pierrenek egyszerre eszébe jutott a Rue Rivoll 38. számú ház, 

amely előtt falán még most is ott hever a porban szegényes ágyne-

műje. Érezte hogy most, amikor békét követel a vietnámi népnek, ma-

gánafr is követeli a munkát, a keny eret és azt hogy ne lehessen többé 

dolgozókat kilakoltatni a lakásukb ól, S meg lelkesebben kiáltotta; 

„Békét Vietnámnak!" 

A görög monarchofas'sziák katonai 
és vámszövetségre léptek Törökországgal 

/ 

Plasztirasz, a görög monar-

chofasiszta kormány vezetője, 

hétfőn a török sajtó tudósítói 

előtt kijelentette, hogy Törökor-

szág és Görögország katonai és 

vám szövetségre lépnek egymás-

sal. 

Az Athénben tartózkodó Da-

vies angol külügyminiszterhe-

lyettes megbeszéléseket folyta-

tott Plasztirasszal és P á l ki-

rállyal. A megbeszélések tár-

gya szorosabb kapcsolatok ki-

építése Görögország és Jugo-

szlávia között , 

Davies kijelentette, hogy az 

angol kormány kész minden esz-

közzel támogatn i Görögország és 

Jugoszlávia együttműködését. 
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Szeged ifjúmunkásai a koreai 
műszakban elért eredményeket 
továbbra is megtartják 

Á Párt ismét helyes utat mutatott számunkra 
A „Táncsics" termelöcsoport ui tagjai elmondták, 

miért léptek be a csoportba 

A szegedi „Táncsics" termelöcso-1 
port ünnepélyes tagfelvételt tar-
tott. A termelücsopor elnöke és a 
csoport tagjai részletesen érdeklőd- ; 
tek az értekezleten a termelöcso-1 
portba jelentkező dolgozó parasz-, 
toktól, mi késztette őket a belépés. ] 
re- A kérdésekre érdekes válaszok 
hangzottak el. 

— Hat hold földem van — mon-
dotta Katona Antal — Jómagáin 
is tavaly még bizalmatlan voltam 
a termelöcsoporttal szemben, na 
meg a reakció hazug híresztelései 
is gondolkodóba ejtettek. Azonban 
amint teltek a hónapok, úgy jöttem 
rá. bizony rosszul tettem, hogy 
nem léptem be a csoportba. Mig a 
csoport traktorral szántotta földjét, 
addig én egy loval kínlódtam s 
szántottam fel azt a két holdat, 
amit búzával vetettem be. 

Többel és Jobbat lehet termelni 

a termelőesoporlokban 

Saját szememmel láttam, hogy mig 
az én két hold földemen összesen 
12 mázsa búza termett, adejig a 
termelőcsoport holdanként 13 má-
zsa átlagot ért el. Mint termelő-
csoporttag primőr kertész, szaktu-
dásomat ís a csoport továbbfejlesz-
tésének és a szocializmus mielőbbi 
megvalósításának szolgálatába állí-
tom. Megfogadom, hogy széleskörű 
felvilágosító munkát végzek a*ok 
között a dolgozó parasztok között, 
akik még nem látják elég világosan 
a helyes utat, amely mindannyiónk 
felemelkedéséhez vezet. 

Fekete Lászlóné és Ménesi Eva 
a következőket mondották el a cso-
porttagoknak: 

— Amikor csépelni indultunk, a 
kulák- és a klerikális reakció mun-
kához látott Suttogva azt híresz-
telték: „Nem kapjátok meg még a 
fejadagotokat sem." Ez volt a ku-
lák beszéde, s ezzel szemben a 
cséplés befejezésekor a kulákok és 
a klerikális reakció legnagyobb 
bánatára, örömmel vittük haza 
nemcsak a termclőcsoporttól ka-
pott tejadagunkat, hanem azt a 

sok-sok mindent is, amit ott tanul, 
lünk, hallottunk. Munkánk nyomán 
tapasztaltuk, mennyivel gazdaságo-
sabb a nagyüzemi mezőgazdasági 
termelés, mennyivel többet és job-
ban lehet termelni a csoportban. 
Ez vezetett bennünket is a cso-
portba való lépésre Látjuk, egye-
dül ez a helyes út számunkra. 

Hasonlóan beszélt Csonka István 

és felesége, kecskéstelepi szegény-

parasztok is, akiknek keserű emlé-

keik vannak a régi cselédsorsból. 

De ma már mind a multté. Látták, 
mint fejlődik napról-napra a ter-
melőcsoport, mint gazdagodnak a 
csoport tagjai. Ma már ők is tag-

jai a csoportnak. 

Ifj. Goda IsWán, alsóvárosi dol-

gozó paraszt kijelentette: 

A nagyüzemi gazdálkodás boldogabb jörönk 
biztosítéka 

— Több termelőcsoportban | parasztok szólaltak fel. Tóth 
voltam már. Láttam hogy Mihály elmondotta. boldog 
mindegyik helyen sokkal jobb 
eredményt érnek el. sokkal 
jobb munkát végeznek, mint 
nz egyénileg dolgozó kis- ós 
középparasztok. Láttam mun-
kájuk s eredményeik nyomán, 
hogy a Párt és Rákosi elv-
társ ismét helyes utat muta-
tóit nekünk, dolaozó parasz-
toknak a szövetkezeti terme-
léssel, mert ez valóban a mi 
boldogabb és gondtalanabb 
jövőnk - megteremtésének biz-
tosítéka. 

Szavai után a termelöcsoport 
tagjai és az értekezleten részt-
vevő dolgozó parasztok lelke-
sen étiették a Pártot és vezé-
rét, "Rákosi elvtársat. 

Melepr Odröxlef Onket küldjük 
Rákosi elvtársnak 

Ezután Tóth Mihály és 
Kiss Ferenc alsóvárosi dolgozó 

örömmel tölti el az a tudat, 

hogy 72 éves létére tagja lehet 

a csoportnak. Látja, hogy a 

termelőcsoportok gondoskod-

nak az öregekről is. Ugyanez 

volt a véleménye Kiss Ferenc-

nek is, aki szintén 72 éves és 

6 hold 1451 négyszögöl föld-

del ]ép a csoportba. 

Szűcs József dolgozó pa 

raszt is 6 hold földjével lép 

a csoportba és mint mondja: 

„A termelőcsoportban mint 

kertész szakember még jobb 

eredményeket érek majd ej." 

A tagfelvétel alkalmával a 

termelőcsoport tagjai a követ-

kező táviratot küldték Rákosi 

Mátyás elvtársnak: . 

„KEDVES RÁKOSI ELVTÁRS!" 

Abból az alkalomból, hogy felvettek bennünket a szegedi 

Táncsics termelőcsoportba, meleg üdvözletünket küldjük Rákosi 

elvtársnak, aki megmutatta számunkra a helyes utat, amely a 

dolgozó parasztság felemelkedéséhez, a szocializmus mielőbbi 

megvalósításához vezet. 

Szabadság! 

Fekete Lászlóné 
Csonka Istvánné 
Kisg Ferenc 
Tóth Mihály 

Ménesi Eva 
Csonka István 
Katona Antal 
ifj. Goda István 
Szűcs József 

Jobban forgassák az Ujszegedi Ládagyár kommunistái 
az agitációs fegyvereket 

Három nap telt el azó'.a, hogy 
befejeződött a győztes koreai 
műszak, melynek eredményei sú-
lyos csapást mértek a béke ellen-
ségeire, a Koreát támadókra. De 
ennek a műszaknak nemcsak ez 
az egyetlen nagy jelentősége 
volt, hanem új állomás volt ez 
üzemeink munkaversemyében is. 

A műszak eredményeinek ki-
értékelése után számos szegedi 
dolgozó Ígéretet tett arra, hogy 
az elért eredményeket továbbra 
Ls megtartják. Egyszóval: saját 
felelősségükre vállalták, hogy 
nem lesz kampányszerűség a ter--
melésben, az új normák túltel-
jesítésében, mert tulajdonképpen 
a koreai műszak eredményei csak 
alapjai voltak a termelékenység 
további fokozásának. — Igy ér-
tették ezt az 

Újszeged! Látíagyár dolgozói 

is, akik közül eddig már többen 
újabb felajánlást tettek Alkot-
mányunk első évfordulójának ün-
nepére. Közöttük Sebők Károiv 
ifjúmunkás, aki a koreai mű-
szakban 160 százalékos átlagtel-
jesítményével az üzem iegjotb 
dolgozója lett Vállalta, hogy Al-
kotmányunk ünnepéig hátralévő 
időben még öt százalékkal fo-
kozza a koreai műszakban elért 
eredményét. Ugyancsak hasonló 
felajánlást tett Sebők Miklós is, 
aki Népköztársaságunk Alkot-
mányának tiszteletére új nor-
májában a közeli napok folya-
mán már az elért 139 százalék 
helyett 144 százalékot teljesít. 

Üzemi pártszervezeteinknek, a 
vállalatvezetőségeknek és az üze-
mi bizottságoknak a most soron-
lévő legnagyobb feladata az, hogy 
még az eddiginél is nagyobb se-
gítséget. nyújtsanak a dolgozók-
nak, hogy az Alkotmány ünne-
pére tett újabb vállalásaikat a 
koreai műszakban tett felaján-
lásokhoz hasonlóan messzire túl 
tudják teljesí.ieni. De nemcsak ez 

a feladatuk, hanem az Ls, hogy 
egymással karöltve még jobb, s 
fokozottabb népnevelő munkát 
fejtsenek ki az üzemek dolgozói 
körében. 

Az újszegedi Ládagyár párt-
szervezetének is fel kell használ-
ni azokat az 

agitációs módszereke!, 
amelyeket a koreai műszak meg-
szervezése idején alkalmaztak. De 
ez még nem elég. Ki kell küszö-
bölni az üzemben azokat a hibá-
kat, amelyek a munka verseny ed-
digi szervezésében megmutatkoz-
tak. 

Immár több mint fél éve an-
nak, hogy állandóan beszélünk az 
üzemi „Villám"-ok jelentőségé-
ről, s már számtalan kimagasló 
eredmény igazolja, milyen jó 
fegyver a ,,Villám" a termelé-
kenység emelkedése és az időköz-
ben megmutatkozó hibák, szűk 
keresztmetszetek kijavítása ér-
dekében. Ennek ellenére az új-
szegedi Ládagyárban még a mai 
napig sem szervezték meg iól a 
„Vülóm"-ot. A dolgozók túlnyo-
mó része még most sincs tisztá-
ban a „Villám" jelentőségével, 
pedig az üzemnek minden \ehető-
sége megvolt ahhoz, hogy az 
agitációnak ezt a kitűnő mód-
szerét bevezessék. — Nem két-
séges az, — ha az újszegedi Lá-
dagyárban a „Villám"-okát az 
igazi formájában már a koreai 
műszak előtt megszervezik, még 
nagyobb eredményeket érhettek 
volna el., mint a 105.8 százaiékos 
üzemi átlag. 

Amint Slisszer elvtárs, az üzem 
pártszervezetének titkára el-
mondja, a koreai műszak kezde-
tén több üzem részlegben a rossz 
szervezés miatt 

lemaradások mutatkoztak. 
A szabászoknál és a szélező osz-
tályon kezdetben még a normát 
sem tudták teljesíteni, a roasa 

szervezés miatt. A megmutatko-
zott hibákat sürgősen ki kellett 
küszöbölni, s mi sem lett volna 
erre jobb eszköz, mint a „Vil-
lám". — De ez nem volt. A dol-
gozók közül ugyan többen írtak 
az eredményekről és a hibákkal 
kapcsolatos kis villám-cikkeket, 
de ezek nem az üzemben, a gé-
pek mellett láttak napvilágot, ha-
nem hátul az udvarban, a faii-
ujságtáblán, ahol sokszor még a 
inadár se jár. 

Siisszer elvtárs azt mondja, 
hogy a hibákról s az eredmények-
ről az üzem dolgozói mindent 
megtudhatnak az üz-m: udvarán 
elhelyezett hangszóróból — de ez 
tévedés. — Munka közben a gé-
pek zajától nem is hallhatja min-
denki a hangszórót. Jobb munkát 
lud végezni a műszaki vezetőség, 
többet tudnak terme mi a munká-
sok, ha a „Villám"-on keresztül 
érzik egymással szembeni fele-
lősségüket. Ez a felelősség az, 
amely lehetővé tessi. hogy már 
azok a dolgozók "is észrevegyék 
a hibákat, akiknek a szemük előtt 
történik, vagy éppen saját ma-
guk követik el. Már ott nunka 
közben kellene megszerkeszteni 
a „Villám"-okat, melyek foglal-
koznak a kérdéses hibákkal, s fi-
gyelmeztetik elkövetőjüket az el-
követett hiba jóvátételére. Az 
ilyen „Villám'1 igazi kommün is a 
mozgósító erővel hat a termelés-
re. Okvetlen fontos, hogy az új-
szegedi Ládagyár kommunistái 
még a közeli napok folyamán 
megszervezzék üzemükben 

a szoviet példa 

nyomán a „Villám"-ot. Ezzel és 
a fokozottabb felvilágosító mun-
ka segítségével biztosíthatják 
csak a koreai műszakban elért 
105.8 százalékos üzemi átlagot 
továbbra is, de nemcsak hozv biz-
tositanáok kell, hanem még fokoz-
ni is. 

A nemzetközi politikai helyzetre 

jellemző az amerikai imperia-

listák kardcsörtető politikája egy 

újabb világháború kirobbantására. 

Erre mutat az az aljas provokáció, 

amellyel megtámadták a Koreai Népi 

Demokratikus Köztársaságot. 

Ifjúságunk a DISz-kongresszuson 

fogadalmat tett arra, hogy minden 

igyekezetével és munkájával arra 

törekszik, hogy minél jobban kive-

gye részét a békéért, a szabadság-

ért folytatott harcból az imperialis-

ták elleni küzdelemben. Fiataljaink-

ban a kongresszus után nagymérték-

ben fokozódott és elmélyült a pro-

letárinternacionalizmus érzése. Ezt 

bizonyítja az is. hogy a koreai nép 

megsegítésére indított gyűjtésből 

Szeged ifjúsága komoly mértékben 

kivette részét és komoly összeggel 

járult hozzá a kórházvonat elküldé-

séhez. 

Mi, fiatalok, tudjuk, hogy amíg 

Korea hős ifjúsága fegyverrel a ke-

zében harcol a betolakodók ellen, 

nekünk magyar — és ezen belül sze-

gedi — fiataloknak a termelés front-

ján, a munkaverseny csatájában, az 

új normák túlteljestésével kell tá-

mogatnunk a béke megvédéséért ví-

vott harcot. Pl 

O .leged ifjúmunkásai örömmel 

üdvözölték az új normákat. 

Nem egy fiattal elmondotta; ö már 

régen érzi, hogy rendezetlen normá-

val érte el termelési százalékát és 

nem egy esetben önként le akartak 

mondani teljesítményük egy bizo-

nyos százalékáróL 

A fiatalok 

megértették a 

normorendezés 

kérdését s ezt 

bizonyítja is, 

hogy nemcsak 

fogadkoztak, 

hanem túl is 

teljesítették az 

új normát. Ez. 

zel is szolidari. 

tásukat fejezték 

ki a koreai nép 

és ifjúságának 

harca iránt, Tóth 

a Magyar Kei 

kellőképpen a kérdés jelentőségére. 

Nem Ativizáltuk kellőképpen a 

gyengébb üzemi ifjúmunkásokat. 

A hiányosságok mellett azonban 

ifjúmunkásaink részvételét a koreai 

műszakban, mint pozitív eredményt 

értékelhetjük ki. Nem egy esetben 

50—60 százalékig teljesítették túl a 

normájukat, sőt a szegedi Lemez-

gyár ifjúmunkásai, Sánta Jánosné 

és Mészáros Anna százszázalékos túl. 

teljesítést értek el. 

De ugyancsak kiemelhetjük a 

DÉMA ifjúmunkásai közül azokat, 

akik új normájukra vállalt százaié, 

kaika't is túlteljesítették. Igy pél-

dául Novakovszki János ifjúmun-

kás 122 százalékra tíz százalékot 

vállalt és 144 százalékot teljesített. 

De meg kell említenünk az ujszegedi 

Ruházati NV ifjúmunkásai, is, akik 

szintén tömegesen tettek fela/ánlást, 

A koreai műszak második napján 

már átlagos 146 százalékot értek el 

és a műszak leteltével átlagos 23 

százalékkal termelnek többet, mint 

azelőtt. 

I f júmunkásaink a koreai műsza-

kot nem egy akciófeladatnak, 

hanem a munkaverseny egyik dön'ő 

állomásának tartják, amit bizonyít 

az is, hogy a műszak után a terme-

lési százalékok nemhogy esnének, 

hanem állandóan fokozódnak. De bi-

zonyítéka még az is, hogy Szeged 

ifjúmunkásai közül eddig körülbe-

lül kétezeren kötötték meg a hosszú, 

lejáratú versenyszerződéseket. Ez a 

szám bizonyítja ifjúmunkásainknak 

a kongresszus utáni lendületét, har-

cos magatartá-

sát a békéért 

folytatott harc. 

ban a termelés 

vonalán. 

Szeged Ifjú. 

munkásai meg-

tartották szere, 

tett tanítójuk, 

nak, Rákosi elv. 

társnak a kon-

gresszuson tett 

fogadalmukat, 

mert a kon. 

. . . . gresszusra fel-
cernazonoje. 

Elmondhatjuk, hogy a koreai mű-

szak megrendezésére komolyan ké-

szültek a fiatalok Segítette őket az 

is, hogy a DISz városi bizottsága 

időben megadta a szükséges útmuta-

tásokat, de meg kell mondanunk, 

hogy egyes szervezeteink vezetősé-

gei mégsem fogtak hozzá időben a 

feladatok végrehajtásához. 

Ezért a hibáért elsősorban a DISz 

városi bizottsága a felelős. Nem el-

lenőrizte le megfelelően, hogy az 

időben kiadott utasításokat valóban 

végrehajtották-e, hozzáfogak-e a 

szervezéshez. 

Ennek ellenére a koreai műszak 

ifjúsági vonalon mégis komoly ered-

ményeket hozott. Köszönhető ez el-

sősorban a pártszervezeteknek, me-

lyek minden üzemben meglátták a 

megmutatkozó hibákat és konkrét 

támogatással segítették a fiatalok 

munkáját, A sikerhez hozzájárult a 

fiatalok lelkesedése és az, hogy a vá. 

rosi DISz-bizottság időben meglátta 

és a Párt támogatásával kiküszö-

bölte a hibákat. 

^gyes üzemi szervezeteink, mint 

például az Egyenruhaipari NV 

és a szegedi Textilkombiná'i ifjú-

munkásai a koreai hétre ifjúsági mű-

szakot szerveztek, ezen keresztül fo. 

kozták termelésüket. De voltak üze-

mek, ahol a fiatalok nem vették ki 

kellőképpen részüket a koreai mű-

szakból, Ennek tudható be, hogy a 

szegedi fiataloknak csak 50—60 szá. 

zaléka tett felajánlást. A gyengék, 

a hátul kullogok lerontották bizo-

nyos mértékig az öntudatos fiatalok 

sikereit. Ennek a hibának az az oka, 

hogy nem hívtuk fel a figyelmüket 

ajálást tett fiatalok létszámát a hosz. 

szúlejáratú versenyszerződést kötö!-

tek messze túlhaladják. A fiatalok 

tudják, hogy a fogadalomnak és vál-

lalásuknak csak akkor van értéke, 

ha azt végre is ̂ hajtják. 

Ezt Igazolja az, hogy nem egy fia. 

tal már az október-novemberi tervét 

teljesíti, mint például a szegedi Ru-

házati NV.nél Pámer Miklós ifjú-

munkás november 27-i, Barna Er-

zsébet november 14-i tervteljesitésé-

nél tart. 

J ^ koreai műszak hibái mellett 

is komoly eredményeket ho-

zott a szegedi ifjúság versenymoz-

galmában. A fiatalok ifi-brigádok 

egyéni és párosversenyre hívtok kl 

egymást és a műszak alatt hozzá-

járultak az eredmények állandó nép-

szerűsítéséhez, sajtón, faliújságon, 

üzemi hangszórón és villámokon ke. 

resztül. Ezeknek az eredményeknek 

azonban csak úgy lesz komoly jelen-

tőségük, ha üzemi DlSz-szervezcte-

ink kiértékelik a műsiak eredmé-

nyeit és hibáit és az így nyert ta-

pasztalatok alapján további lendüle-

tet adnak ifjúsági szervezeteink ver. 

senymozgalmának. Tovább fokozzák, 

szervezik a fiafalok bevonásai a 

hosszúlejáratú versenyszerződések 

megkötésébe, alapos felvilágosító 

munkával segitik a vállalások túl-

teljesítését. 

Ezzel bizonytjuk be, hogy a kon-

gresszuson tett fogadalmunkhoz hí. 

ven, kemény munkával akarjuk k'ér-

demelni „a Párt leghűbb scgédcsa-

pata" címet. 

Reszta Miklós 

szegedi DISz-titkár. 
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Ml 1ÖIUÉN1 ÉS Ml TÖRTÉNIK? 

IDÖJÁRASJÉLENTÉS: Mérsékelt 
szél. váltotó felhőzet, néhány he-
lyen eső, esetleg zivatar. A meleg 
itlő tovább tnrt 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza 
igen alacsony vízállással végig 
apad. Vízállások: Vásárosnamény 
— 132 cfn. (7%), Toka) 68 (11), 
Csongrád —124 (18) A Maros Ma-
kónál —24 cm (6%.) 

NAPIREND 

MOZI 

Belvárosi (tél 7, fél 9) Nagy Pé-

ter. 

Korió (6, 8) Orel gőzös pusztu-

lása. 
Fáklya: Nyári szünet. 

» 

Vasárnap délelőtt 10 órai kezdet-

tel a Fáklya Moziban fllmmatiné 

lesz. Bemutasásra kerül: „Vigad az 

erdő" című szovjet film. 

MŰVÉSZÉT 

Vasárnap, az Alkotmány első év-

fordulójának ünnepén, az ujszegedi 

szabadtéri színpadon az esti órák-

ban szines, nivós kultúrműsor. 

• 

Az Egyetemi könyvtár olvasóter-

mei augusztus hó folyamán általá-

nos takarítás, rendezés és tatarozás 

miatt zárva. Könyvkölcsönzés ked 

den és pénteken 8 !̂61 1 óráig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva dél-

előtt 9.től délután 2-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak! 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

zál-tér 9 Telefon- 35—63 

Franki József: Szent György-tér 

6 Telefon: 35—10 

Surányi József: Kossuth Lajos.su. 

gárút 31. Telefon; 34—36, 

* Párt hirele 

DISZ.HIREK 

Ifjúsági napok: Újszeged: 8 óra. 

kor Ábrahám László. Fodor-telep: 8 

órakor Toldi Mária Alsóváros; 8 

órakor Lung Gyula Rókus: 7 óra-

kor Fekete Erzsébet Petőfi.telep L: 

fél 8 órakor Csápenszkt István. Pe-

tőfi-telep II. : 8 órakor Nógrádi Fe-

renc. Móraváros; fél 8 órakor Sípos 

Céza. Felsőváros: 7 órakor Marjai 

Jósaef. Belváros: 3 órakor Horváth 

Emma. Schönhercz Zoltán: fé] 8 

órakor Lcipnicker Péter Téglagyár: 

fél 5 órakor Fekete Júlia MAV fű. 

tőház; 7 órakor Kocsis Vera. Ru-

házati NV : fél 3 órakor Csápenszki 

István. AVI: fél 6 órakor Rózsa Má. 

nel.magyarors7.ag 
polit ikai napi lap 

Felelős srerkeszlő és k iadó: 

zomror i jános. 
Szerkesztő-

BODAY PÁL. 
Szerkesztőség: Szeged. Jókni-u. 4. 

Telefon: 35 35 és 30 03 
Éjjeli szerkesztőségi lelefon 

este 8 lói: 34 38. 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u. 6. 

Telefon: 31 16. és 35 00 
'Az i-szel jelzett közlemények 

díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető. Priakln Sándor 

A József-telepi pártszervezet 
ma. csütörtökön este fél 8 óra-
kor a József-telepi földmfívesszö-
ve|kezet helyiségében (volt Szi-
tár-féle vendéglő) » termelőcso-
porttal kapcsolatos kérdések meg-
beszélése végett nagygyűlést tart. 
Kérjük, hogv a dolgozó parasztok 
minél nagyobb számban jelenje-
nek meg. 

Az augusztus 2o-ra szóló meghí-
vókat az alapszervezetek csütör-
töktől a szervezési osztályon átve-
hetik- A jelszavakat a transzparen-
sekre n tudakozón vehetik át az 
alapszervezetek. 

Nem hiába töprengtem 

A Ruházati NV műszaki ifjú-
munkása vagyok. Alig kilenc hó-
nappal ezelőtt kerültem az üzem-
be a legelemibb tudással. Eleinte 
nehezen ment a munka, de ami-
kor a karikázó gépre kerültem, 
egyre többet gondolkodtam azon, 
hogyan tudnám könnyebbé, ész-
szerűbbé tenni munkámat. Nem 
hiába töprengtem. Míg újításom 
bevezetése előtt alig 140 darab 
volt a teljesítményem, az újítás 
bevezetése után ezt 300 darabra 
emeltem. 

Tiz nappal ezelőtt a sztaháno-
visták és élmunkások javasolták, 
hogy a hős koreai nép megsegí-
tésére, harcos szolidaritásunk be-
bizonyítására tartsunk koreai 
műszakot, mint minden becsüle-
tes dolgozó, én is örömmel csata 
lakoztam a nemes versenyhez. El-
határoztam. hogy átla.sr 240—280 
darab teljesítményem 370-re eme-
lem a koreai műszakban. Vállal-
tam. hogy egy ifjúmunkás „Fel 
Koreáért'" nevű brigádot alakítok. 
A brigád tagjaival vállaltuk, hogy 
mindkét műszakot ellátjuk mun-
kával. E munkánk által a délutá-
ni műszakban három ember fel-
szabadult. akiket aztán más 
munkafolyamatban alkalmazhattak. 

Felajánlásomat már a koreai 
műszak első nmtótóban sikerült 
teljesítem, későbbi teljesít-
ményem pedig már elérte a 455 
darabot, vagyis 295 százalékot. 
Ezzel az eredménnyel nem elég-
szem meg, tovább fokozom ter-
melésem. mert ezzel is a béketá-
bort erősítem. 

ifi. Ábrahám József 
Ruházati NV ifjúmunkása. 

HIRDETMÉNY 

Kö;hlrré teszem, hogy az ujsze-

gedi lőtéren augusztus 18., 19. és 21. 
napjain 7 órától 16 óráig éles lőgya-
korlat lesz, mely idő alatt a lőtér 

környékén 2 kilométeres körzetben 

tartózkodni nem szabad. A bizton-

sági őrök által elhatárolt területre 

beléoők testi épségéért a hatóság 

felelősséget nem vállal. 

Szeged 1950 augusztus 16. 

Végrehajtó bizottság elnöke. 

HIRDETMÉNY 

Az 1950. évi mezőgazdasági mun 
ká latok elvégzéséről stóló 16-068/ 
1950/VIH. 6. F- M. számú rendelet 
alapján közhírré teszem, hogy a 
mezőgazdasági ingatlan művelője 
tartozik az 1950. év őszén a köz-
ségenkint és városonkint megálla-
pított vetésterv alapján meghatá-
rozott területet őszi búzával, rozs-
zsnl és őszi árpával bevetni-A ve-
tést vetőgéppel kell elvégezni. 

Az ősziárpa vetését az állami 
gazdaságok szeptember hó 15. nap-
jáig, — termelőszövetkezeti cso-
portok szeptember hó 20. napjáig, 
— az egyénileg gazdálkodók pedig 
szeptember hó 30-ig. 

A rozs vetését az állami gazda-
ságok október hó 1. napjáig, — 
termelőszövetkezeti csoportok ok-
tóber hó 10. napjáig, — egyénileg 
gazdálkodók pedig október hó 15-
napjáig. 

Az őszi búza vetését az állami 
gazdaságok október hó 20. napjáig, 
— termelőszövetkezeti csoportok s 
nz egyénileg gazdálkodók pedig 
október hó 31. napjáig a megállapí-
tott ütemterv szerint végezzék el. 

Vetésre kat. holdanként búzából 
legalább 100 kg. tisztított és csá-
vázott, rozsból és öszj árpából pe-
dig legalább 90 kg. tisztított ve-
tőmagot kell felhasználni. 

A tnvasszal vetés alá kerülő 
szántóterületen az, őszi mélyszán-
tást az állami gazdaságok decem-
ber hó 10. napjáig, a termelőszö-
vetkezeti csoportok és egyéni gaz-
dálkodók pedig december hó 15. 
napjáig a megyénként megállapított 
ütemterv szerint kötelesek elvé-
gezni. 

Az őszi mé'-yszántást 20—25 cm. 
mélyen, az állami gazdaságokban 
feltétlenül traktorral, termelőszö-
vetkezeti csoportokban és egyéni-
leg gazdálkodók pedig elsősorban 
traktorral. 

Nem terjed ki a mélyszántási kö-
telezettség a mentesített futóho-
mok, szikes és ártéri területekre. 

Minden kettes ló- vagy ökörfo-
gattal legalább 20 kat. hold szán-
tóföldi művelésre kerülő területet 
kell felszántani. Akinek csak egy 
igavonó állata van, az előbb meg-
jelölt területnek felét köteles fel-
szántani, kinek ilyen számítás mel-
lett igaerö feleslege mutatkozik, 
igavonó á'Jatával — térítés ellené-
ben — nyújtson segítséget olyan 
gazdálkodó mezőgazdasági ingatla-
nának felszáníásához, akinek nincs 
elegendő igaereje. 

A városi tanács végrehajtó bi-
zottsága kivételesen, az őszi me-
zőgazdasági mttnkák elvégzése ér-
dekében arra kötelezheti a trak-
tor. igavonó állat, szántásra, ve-
tésre szolgá'-ó gép, illetőleg felsze-
relési tárgy birtokosát, hogy dol-
gozó paraszt mezőgazdasági in-
gatlanán szántást, illetőleg vetési 
munkát végezzen. 

Aki a fenti rendelkezésnek nem 
tesz eleget, azt kijáisza, vagy má-
sokat arra biztat, kihágást követ 
el és a rendelet szerinti büntetés-
ben részesíthető-

Szeged, 1950. augusztus 9-én. 

Végrehajtó bizottság elnöke. 

B E L V Á R O S I M O Z I 
===== TELEFON: 40-25 . . . 

Szerdai?: 

NAGY PÉTER 

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

Ai?m<ut oénteKig: 

Orel gőzös pusztulása 

Széchenyi f fi K L Y 8 f i lmszínház 

TELEFON: 34-77 , 

N v á r i s * ü r i * í t 

Klóadasuk HezUMt- a Belvá-
rosi Moziban hétköznap fél 7 
és fél « órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél 5 fél 7 és fél 9 
órakor. 

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

Pénztárnvilás délelőtt 11—12 
ig, délután egv órával az elő . 
adás kezdete előd. 

a Hungáriában K i s s M a n y i , B i l f c s i T i v a d a r , R á t h o n y i R ó b e r t 

Nagyszabású uszómérkőzések 
szombaton és vasárnap Szegeden 

Szombaton ós va-
sárnap az SzSzM-
TE rendezésében 
kerül lebonyolí-
tásra Szeded vá-
ros úszó- és vízi-

labda-bajnoksága. A bajnokság-
gal párhuzamosan rendezik meg 
Szeged—Pécs úszó- és vízilabda-

viadalát. A szombati úszóverse-

nyek este 8 órakor villanyfény 

mellett kerülnek lebonyolításra, 

vasárnap délután fél 4 órakor 

folytatják az érdekes úszómér-

kőzéseket. Mindkét napon Sze-

ged és Pécs vízilabdázói is ösz-

szemérik erejüket. 

Az SzSzMTE edzőmérkőzése 

Az SzSzMTE tegnap délután 
(edzőpartnere, a Dorozsma tá-
volmaradása miatt) két csapat-
ra osztva egymásközötti kétka-
pus edzőmórkőzéflsel készült a 
vasárnapi tatabányai Tárna elle-
ni NB l-es mérkőzésre. 

Röplabda városba inokság 
Szeged város röplabda-bajnok-

sága szeptember 3-án kerül meg-
rendezésre. A bajnokságra az 
egyetemi DISz röplabdaszakosa-
tálya értékes serleget ajánlott 
fel a szőve ségnek. Nevezési ha-
táridő a bajnokságra, augusztus 
19-ig. 

Vasárnap megkezdődik a kerületi 
elsőosztályú labdarug.óbajnokság 

Vasárnap megindul a kerületi 
I. osztályú labdarugóbajnokság. 
Az első fordulóban két mérkő-
zés kerül Szegeden lejátszásra: 
Az SzSzMTE II.—Battonya az 
ujszegedi SzSzMTE-pályán ne-
gyed 1 órakor, Losonczl játék-
vezetésével és a Kisvasút—Szen-
tesi VSE a Szabadság-téren fél 
5 órai kezdettel Bokor játékve-
zetésével. A forduló többi mér-
kőzései idegen pályán kerülnek 
lebonyolításra. 

Ma délután SzSzMTE—Dózsa 

edzőmérkőzés 

Az SzSzMTE ma délután fél 5 
órai kezdettel a szegedi Dózsával 
edzőmérkőzést játszik az újsze-
gedi SzSzMTE-pályán. A mai 
edzőmérkőzésen valószínűleg két 
jóképességű csatár próbajátékos 
is résztvesz. 

A déli labdarugó JT felhívása 

a sportfelelősökhöz 

A déli labdarugó játékvezető 
testület felkéri a szakszervezeti 
sportfelelősöket, hogy a szep-
tember első napjaiban meginduló 
játékvezetői kiképzésre minél 
több sportembert küldjenek be. 
Jelentkezni minden este 6 órától 
lehet a JT Hajnóozi-utca 20. sz. 
alatti hivatalos helyiségében. 

öt NB II-es röplabdacsapata van 

Szegednek 

A Magyar Röplabdasznvetség 
az Egyetem DISz. a Szegedi Me-
teor, a Postás SE, ÉDAC és a 
MÉMOSz röplabdacsapatait be-
osztotta az NB II-es déli cso-
portba. Az NB II-es röplabda-
küzdelmek augusztus 27-én in-
dulnak meg. 

MNDSZ-HÍREK 

A központi énekkar részére 18.án 

pénteken 6 órakor főpróba. 

Rókus és Szendreí Júlia csoport 

csütörtökön 6 órakor nőnapot. Bel-

város I. fél 6-kor vezetőségi ülést, 

fél 7-kor nőnapot. Felsőváros 6 óra. 

kor Rákosi-per olvasókört, 7 órakor 

nőnapot, Petőfi-telep I. és II. 7.kor 

nőnapot. Fodor-telep fél 7-kor veze. 

tőségl ülést, fél 8-kor a népnevelők 

bevonásával Rákosi.per olvasókört 

tart. 

Kiskereskedői hirek 
Alkotmányunk első évfordulója 

alkalmából a kiskereskedők kiraka-

taikat az ünnepélyhez méltóan dí-

szítsék fel. Szalagplakátok péntek 

reggelfői a KlSOSz-irodában átve-

hetők. 

x HABERMANN Gusztávné szül. 

Rausch Johanna nyugalmazott tör-

vényszéki tanácselnök özvegye folyó 

évi augusztus hó 16-án életének 74. 

évében elhunyt. Temetése augusztus 

17-én 17 órakor lesz a belvárosi te-

mető halottasházából. 

A P R O H I R D E T E S 

fl_FOGLALKOZAS_| 
KOMOLY nőt, 40 év körülit kere-
sek háztartási alkalmazottnak. Jel-
ige: „Családtagnak tekintjük", 

3100 

k ADÁS-VÉTEL fl 
APÁTFALVI földművesszővetkezet 
jókarban levő boltberendezést vásá. 
rolna. 
HASZNALT kar. és zsebórákat, éb-
resztőórákat coegiepó magas ároa 
veszek. Fischer órás. 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes. 
léssel szakszerűen készül Csordás 
bőrruhakészitő mesternél Szent 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött. 2748 
LEGSZEBB bizsutériák. dísztárgyak 
legolcsóbban. Divatos gyönavfüzés* 
vállalok. Ölomkrislályt veszel. Sze-
lemé. Kelemen-u. 7. sz. 
EGY kocsi darabos vályog, egy fes-
tett jó ajtó küszöbbel, zárral eladó. 
Ilonautea 7/b. 3090 
NYOLCMÁZSÁS gyümölcsös kocsit 
és vékony lőcsös kocsit megvételre 
keresek Kovács, Török-utca 7 

3118 
HASZNALT tűzhelyeket bármilyen 
állapotban magas áron veszek, hf-
vásra házhoz megyek. Mérei-u. 2t. 

3119 
OLCSÓN eladó hét darabból álló 
konyhabútor. Petőfi-telep II u 21 
szám. 3105 
ELADÓ egy használt két méter ma-
gas üvegajtó, Petőfi telep H. utca 
26 szám. 3071 
PRIMA varrógépet vásárolok Címe-
ket kérem Mikszáth K.-utca 5 sz., 
házgondnok. 3103 
SZÉP világos hálóczobnbútor eladó, 
érdeklődni Petőfi S.-sugárút 23. 

3104 
BERENDEZÉSI tárgyak, csillár, 
egyes bútorok eladók, megtekint-
hető bármikor. Móricz Zsigmond-
rakpart 3 sz. I emelet 1. 3109 
TÁVOL-utca 2b szánni félház és 
600 négyszögöl föld sürgősen ol-
csón eladó, 3114 
MAGYAR vizsla eladó Gutenberg 
(Margit)-utca 10 szám, I. emelet 3. 
Kun Ferenc. 3115 

GYALUPAD eladó Kazinczy-utca 14 
szám, házmesternél, 3096 
JÓKARBAN levő vasredőnyt meg-
vételre keresek. Rútli lakatos, Ap-
ponyi-utca 18 szám. 3113 
JÓKARB'A'N levó gázfűlési berende-
zés olcsón eladó Dorozsmán, Szilá-
gyi József sütőmester, Kisfaludy-
utca 4. 3110 

t a í r j e ^ 

NAGYOBB szobát, vagy két kisebb 
helyiséget keresek Újszegeden fog-
technikai laboratórium céljára. Al-
bérlet is jó. Egy különbejáratú fő-
bérleti szobát adok a Főfasorban 
esetleg cserébe Újszeged, Főfasor. 
50 szám, 3161 

TISZTA, rendes társbérleti vagy bú-
torozott szobát keresek azonnal. 
„Nőtlen tanár'' jeligére. 3111 

$ k ü l ö n f é l é k » 

IÉVRASZTHY festékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin-körút 49, 
a Püspök bazár épületbe, Mérey ki-
térővel szemben 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponyi-utca 21. Olcsó könyvvásári 
KÉZDÖ gyors- és gépírótanfolya-
mok kezdődnek augusztus 15-én 
dr. Roscnbergné gyorsíróiskolájá-
ban. Sztálin-sétány 1. Muzcumnial 
szemben. 
KAR- és zsebórák javítása, átala-
kítása gyorsan, pontosan és jól Fi-
scher órásmester, Klauzál-tér 3. 
TALÁLTAK egy kulcscsomót. Iga-
zolt tulajdonosa átveheti a kiadó-
ban. 
VÁROSI kertes magánházamat el-
cserélném ujszegedi, vagy Klcbels-
bcrg-lelopi kertes magánházért. Jel-
ige: „Magán" 3112 

# o k t a t á s fl 

MAYOR gyorsíró iskola új tan-
évét szeptember I0_én megnyitja. 
Beíraitkozás megkezdődött. Bocskai-
utca 4. 2472 
KATONA Lászlóné gyorsíró és gép. 
iróiskolájába (Kölcsey.utca 10) az 
új tanévre a beiratkozások megkez. 
dődtek. 3074 


