
y * * 

A% alkotmány ünnepének 
(emelésében a s%egedi üzemek 

vezetőségei kövessék 
a Magyar Kender, a Szegedi 

Kender és a Dohánygyár 
példáját J 

VII. ÉVF. 191. SZAM. ARA 50 FILLÉR PÉNTEK, 1950 AUGUSZTUS 18. 

A magyar parasztUüldöttspg távirata 
Sztálin elvtárshoz 

A magyar parasztküldöttség a szovjet-magyar határ átlépése 
alkalmából a következő táviratot küldte Sztálin generálisszimirsz-
hoit 

„Sztálin elvtárs^ 
Mi, a kétszáztagn magyar parasztküldöttség tagjai, forró 

szeretetünket és hálánkat küldjük önnek, amikor egyhónapos ta-
unlmányntunk befejeztével elhagyjuk a Szovjetunió területét. 

Köszönjük önnek, hogy számunkra, magyar dolgozó parasz-
tok és parasztasszonyok számára ezt a tanulmányutat lehetővé 
tette. Köszönjük azt az őszinte, meleg, baráti fogadtatást és meg. 
becsülést, amelyben kinttartózkodásunk ideje alatt bennünket ré-
szesítettek. 

Mi mindenünket, szabadságnnkat, országunk függetlenségét, 
népünk boldogabb életét a dicsőséges Szovjetuniónak, Önnek kö-
szönhetjük. A magyar dolgozó parasztság a Szovjetuniónak kö-
szönheti, hogy megszabadult a nagybirtokosok és a nagytőkések 
elnyomásától, a szolgaságtól és ma a munkásosztály vezetésével 
részese a hatalomnak. A nagy Szovjetunió baráti segítsége és 
®z ön atyai szeretete áll mellettünk a felszabadulás óta nap, 
mint nap és segít bennünket a háború pusztításainak eltünteté-
pében, a magyar nép boldog, szabad hazájának építésében. 

Ennek a segítségnek és szerctetnek egyik megnyilvánulása 
Völt az is, hogy ez évben kétszáztagu parasztküldöttségünknek 
alkalma nyilt közvetlenül tanulmányozni a világ legfejlettebb me-
zőgazdaságát: a Szovjetunió szocja|jgta mezőgazdaságát. 

Kolhozokat, gépállomásokat, szovhozokat, tudományos intéze-
teket, gyárakat látogattunk meg. Választ kaptunk minden kérdé-
sünkre és szabadon tanulmányozhatunk mindent, amit csak akar-
tunk. Láttuk, hogy a Szovjet emberek tudománya, tervszerű mun-
kája hogyan változtatja meg, hogyan győzi le a természetet: ho-
gyan valósltja meg a világtörténtemben páratlanul álló sztálini 
természetátalakitó tervet. 

Személyesen győződtünk me* arról, hogy a terméketlen siva-
tagból, ahol eddig fü sem termett meg, hogyan varázsolnak elő 
dúsantermő, virágzó kolhoz- és szovhozgazdaságokat, a la-
katlan területeken hogyan épitenek szjnte máról-holnapra gyönyö-
rű falvakat, városokat és hatalmas gyárakat. 

Láttuk a kolhozparasztok szabad, boldog életét, beszélgettünk 
velük, jártunk házaikban, klubjaikban és végérvényesen meggyő-
ződtünk róla, hogy a dolgozó parasztság jólétének megteremtésé-
kez, a mezőgazdaság állandó nagyarányú fejlesztéséhez egyetlen 
ut vezet: a kolhozok utja. 

Megható volt és örökké feledhetetlen marad számunkra az a 
baráti szeretet és megbecsülés, ahogy a Szovjetunió dolgozói 
bennünket, euv kis nén küldötteit fogadtak. Ez a szeretet _ és 
megbecsülés is bizonyítéka annak, hogy a Szovjetunió népei 
egyenrangú testvérként tekintenek » kis népekre is, és készek 
segítséget nyújtani minden dolgogzó népnek. 

Utunk során mindenütt; városokban és falvakban, kolhozok-
ban és gyárakban * békés, alkotó munka bámulatraméltó ered 
menyeivel találkozíun.k. Saját tapasztalatunkból is meggyőződ-
tünk arról, hogv a szovjet nép békében akar élni. építeni és al-
kotni saját hazája és a világ minden dolgozója javára. De 
ugyanakkor láttuk azokat az eredményeket, nz' » legvőzhetellen 
hatalmas erőt is amellyel ez « nép kész a béke védelmére és 
arra. hogy összezúzza azt, aki a béke ellen támad. 

Tudjuk, hogv a Szovjetunió dolgozói hatalmas eredményeiket 
a nagy Bolsevik Párt, az Ön vezetésével érték el. Harcban és 
a kommunizmus építésében Ön vezeíi győzelemről győzelemre a 
Szovjetunió népeit 

Sztálin elvtárs! 
Most, tannlmányútunk befejeztével, fogadjuk Önnek, hogv 

hazai érve. gazdag tapasztalatainkat felhasználjuk országunk épí 
tésében. EZek a tapasztalatok nagy segítséget nyújtanak ne-
künk ahhoz hogv Pártunk és az ön legjobb magyar tanítványa, 
szeretet; Rákosi elvfársnnk vezetésével hazánkban is minél előbb 
felépítsük a szocialista mezőgazdaságot. 

Fogadjuk Önnek, hogv még jobban elmélyítjük népünkben 
» béke legfőbb őre. a Szovjetunió iránti hűséget és szeretetet. 
Erőnket nem kímélve, rajta leszünk, hogv » mi hazánk is minél 
szilárdabb bástyája legyen a béke táborának. 

Éljen a Szovjetunió népeinek és a magvar népnek megbont-
hatatlan, örök barátsága! 

Éljen a világ békéért küzdő népéinél: legfőbb támasza és 
rémé*vsége. a legyőzhetetlen Szovjetunió! 

Éljen a világ dolgozóinak n»gv laní'óin „ béke legfőbb őre. 
a msgyür nép legjobb barátja: a nagy Sztálin!" 

A nemzeiközi békemozgalom további 
le lesziéséről tárgya* P r á g á b a n 

a Béke Hívei Állandó Bizottságának 
e 'nöksége 

Ünnepélyesen fogadták Budapesten 

a Szovjetunióból hazaérkezett 

parasztküldöttséget 
Hazaérkeztek a c s o n g r á d m e g y e i küldöttek 

'A Szovjetunióban járt pa-
rasztküldöttség csütörtökön 
reggel megérkezett Budapes!-
ra E í re az alkalomra ünnepi 
diszt öltött a Nyugati-pálya-
udvar. ahová kivonultak a 
budapesti gyárak és üzemek 
dolgozói is, bogy üdvözöljék 
a parasztság Szovjetunióban 
járt képviselőit. 

A visszaérkezett küldöttség 
fogadására megjelentek: Dobi 
István, a minisztertanács el-
nöke, Zöld, Sándor elvíáfs, 
Zsofinyec Mihály elvtárs, 
Darvas József, Bognár József 
miniszterek, Drahos Lajos 
elvtárs, az országgyűlés elnö-
ke, Molnár Imre elvtárs, alel-
nök, Hegedűs András elvtárs, 

Magda elvtársnő, államtitkár, 
Borbás Lajos elvtárs, a DÉ-
FOSz főtitkára, Dégen Imre 
elvtárs, a SzövOSz főtitkára 
és a tömegszervezetek képvi-
selői. 

A himnusz hangjai mellett 
gördült be a pályaudvarra a 
küldötteket hozó különvonat, 
melynek feldíszített mozdo-
nyán Lenin, Sztálin és Rákosi 
elvtársak vörös zászlókkal kö-
rülvett arcképei alatt ez a fel-
irat állt: „Mezőgazdaságunk 
fejlesztésével követjük a nagy 
Szovjetuniót!" 

Elsőnek Erdei Ferenc föld-
művelésügyi miniszter szállt 

ki a vonatból, majd utána a 
küldöttség többi tagja. 

A hazaérkezett küldöttséget 

Szerdán délután kezdődött meg 
Prágában a Béke Hívei Állandó 
Bizottsága elnökségének ülése, 
Éréderic Joliot-Curie tanár, a 
világhírű atomkuta ó elnökleté-
vel. 

Joliot-Curie megnyitója után 
Jean Laffilte, az Állandó Bizott-
ság főtitkára felkérte az elnök-
séget, hogv tegye meg a kellő 
in ézkedéseket a békémezga'om 
további fejlesztésére, a Béke Hí-
vei Állandó Bizottságának akció-
programjának kibővítése által. 
Javasolta, hogy az aláírásgyűj-

tési akciót támasszák alá az alap-
szervezetek és a vezető szervek 
számának szaporításával. 

Jean Laffit e beszámolója után 
vita kezdődött. A Béke Hívéi Ál-
landó Bizottsága elnökségének 
ülésére meghívták az egyes or-
szágok békebizottságainak kép-
viselőit is. A Magyar Népköztár-
saságot Andics Erzsébet és De-
zsérv László evangélikus püspök 
képviselte. 

Az Állandó Bizottság elnök-
sége csütörtökön folytatja ta-
nácskozásait. 

— Amig a parasztküldöttség a 
Szovjetúnió mezőgazdaságát tanul-
mányozta, azalatt az idő alatt mi 
idehaza a mezőgazdaságban a leg-
nagyobb munkát, az aratást és 
cséplést eredményesen befejeztük 
— mondotta Keresztes elvtárs. — 
Dolgozó parasztságunk jó munkát 
végzett és most a terménybegyüj-
tés eredményes befejezéséhez kö-
zeledünk. 

— A terménybegyüjtés során 
olyan egységesen lépett fel dol-
gozó parasztságunk, hogy a ter-
ménybegyüjtés határidejét október 
2-ról augustzus 20-ra, tehát több 
mint egy hónappal rövidebbre kel-
lett vennünk. Dolgozó parasztsá-
gunk lebdüietes terménybegyüjtési 
versenyének az eredménye, hogy 
ma már állami raktárainkban 
több, mint százezer vagon kenyér-
gabona van Ez olyan eredmény, 
amelyről nyugodtan el lehet mon-
dani, hogy felér egy népszavazás-
sal. Ez a szavazás ország-világ 
előtt megmutatja, hogy dolgozó pa-
rasztságunk magáénak vallja, sze-
reti a dolgozók államát és ezért 
teljes erejével támogatja is azt. 

— Az, hogy hogyan változott 
meg dolgozó parasztságunk viszo-
nya a dolgozók államához, a hala-
dáshoz, ezeken az eredményekeh 
túl mégjobban lemérhető a terme-
lőszövetkezetek fejlődésén. Az el-
mutt hetek alatt dolgozó parasz-
tok tízezrei léptek be a termelő-
szövetkezeti csoportokba. Mintegy 
hétszáz előkészítő bizottság műkö-
dik az országban, amelyek új ter-
melőszövetkezeteket fognak alakí-
tani. 'a'z új belépők csoportja meg-
haladja az ezerkétszázat, 

— A termelőszövetkezetek fejlő-
dése aZt is bizonyítja, hogy a mult 
évben a Szovjetunióban járt pa-
rasZtkiildöttség munkája — a szov-
jet mezőgazdaság fejlettségének, a 
kolhozoknak, a kolhozparasztok 
szép életének ismertetése, a Szov-
jetúnió tapasztalatainak felhaszná-
lása termékeny földbe hullott. Dol-
gozó parasztságunkat ezeknek a 
tapasztalatoknak az ismertetése 
döbbentette rá arra, bogy a dolgo-
zó nép ellenségei, kapitalisták, fa-
siszta földbirtokosok és ezek bé-
rencei mennyit hazudtak, mennyi 
valötlariságot híreszteltek, hogy 
rágalmazták a Szovjetúniót, annak 
mezőgazdaságát. 

Nagy feladatok várnak 
a hazatérő küldöttségre 

—- A szovjet mezőgazdaság fej-
lettségének, kolhozrendszerének, a 
kolhozparasztok életének, munká-
jának és eredményeinek az ismer-
tetése olyan nagy halással van dol-
gozó parasztságunkra, amit terme-
lőszövetkezeteink fejlesztésénél 
szinte föl sem tndunk mérni. Ab-
ban az eredményben, amit az utób-
bi néhány hét alatt a termelőszö-
vetkezetek fejlesztésénél elértünk, 
része van a Szovjetunióból most 
hazaiért parasztküldöttségnck, és 
azoknak a dolgozó parasztoknak, 
akik élményeiket levélben mefilr-

az M D P Központi Vezetősó-, elsőnek Keresztes Mihály elv-
gének titkára, a mezőgazda-) társ, földművelésügyi állam-
sági osztály vezetője, Joború titkár üdvözölte. 

Keresztes Mihály elvtárs üdvözlőbeszéde 
ták. Ezek a levelek jók voltak és 
sokat segítettek. 

— Ezért a SZovjetúnióból haza-
tért parasztküldöttség tagjainak 
nincs idejük a pihenésre. A mun-
ka várja őket, várják a dolgozó 
parasztok, várják, hogy beszámol-
janak tanulmányútjuk eredményei-
ről, várják, hogy választ kapjanak 
azokra a kérdésekre, amelyeket el-
utazásuk előtt tettek fel nékik. 
Azt a tarisznyát, amit a küldöttség 
tagjai a Szovjetunióban a tapasz-
talatok bő forrásából telemerítet-
tek, most ki kell üríteni. Dolgozó 
parasztságunk ismereteit a Szov-
jetúnió mezőgazdaságáról — amit 
a mult évben kintjárt parasztkül-
döttség tagjainak ismertetésén ke-
resztül szereztek —, ki kell széle-
síteni, el kell mélyíteni, hogy ezen 
keresztül dolgozó parasztjaink még 
eredményesebben tudjanak a ké-
telyektől, az évszázadokon kéfesz-
tül kialakult rossz szokásoktól 
megszabadulni. 

— Csak az ilyen jó munka tud-
ja segíteni dolgozó parasztságun-
kat abban, hogy a termclőszövet-
kezelekben arra az útra lépjen, 
amely egyedül biztosítja felemel-
kedését, virágzó életét. Ilyeh nagy 
segítséget jelent termelőszövetkeze-
teink őszi fejlesztésében a Szovjet-
únióban járt parasztküldöttség 
munkája. 

— Köszönjük ezt a segítséget 
felszabadítónknak, a hatalmas 
szovjet rtépnek, kormányának és 
külön köszönjük a világ dolgozói 
hőn szeretett, bölcs nagy tanítójá-
nak és vezetőjének, Sztálin elv-
társnak ígérjük, hogy ezt a segít-
séget a mezőgazdaság szocialista 

építésében, a világ békefáborának 
erősítésében, a Magyar Dolgozók 
Pártjának, Rákosi elvtársnak veze-
tésével, jól fogjuk félhasználni. 

— Éljen a szovjet és a magyar 
nép elszakíthatatlan, örök barát-
ságai 

— Éljen az egész világon egyre 
erősödö, hatdlmas béketábor sze-
retett, bölcs vezére, Sztálint 

Keresztes elvtárs beszéde alatt 
a megjelentek többször lelkesen él-
tették a Szovjetuniót, Sztálin ge-
nérálisszíniuszt és a magyar nép 
szeretett vezérét, Rákosi Mátyás 
elvtársat. 

A munkásosztály és a dolgozó 
parasztság üdvözlete 

Ezután Paprika László, kiskun-
halasi 10 holdas dolgozó paraszt az 
egyénileg gazdálkodó parasztság 
részérói üdvözölte a küldöttség tag-
jait. 

— Mi, egyénileg gazdálkodó dol-
gozó parasztok azt kérjük tőletek, 
hogy kint szerzett tapasztalataito-
kat liazajöveteletek után a szemta-
nú hitelével mondjátok el nekünk 
— mondotta. — Gazdag tapaszta-
latotok sokat fog segíteni nekünk 
abban, hogy tisztán lássuk a szö-
vetkezeti gazdálkodás kérdését. Le-
gyetek segítségünkre, hogy eldönt-
sük mi, egyénileg gazdálkodó dol-
gozó parasztok, hogyan tudunk töb-
bet termelni magunk és népünk 
Szátnárá. Segítsetek szétverni a 
kulákok és a klerikális reakció 
suttogó propagandáját. 

Bihari János. a karcagi „Szabad, 
ság" tszcs elnöke a termelőszövet. 
kezetbén dolgozó parasztság nevé-
ben üdvözölte a küldötteket, akiket 
arra kért, hogy mondják el az 
egyénileg gazdálkodó dolgozó pa. 
fasztság tömegeinek is a kint lá-
tottakat. 

— Eredményeink hatására — 
mondotta — a kívülálló dolgozó 
parasztok igen komoly érdeklődést 
mutatnak a termelőszövetkezetek 
felé. A termelőszövetkezetek dolgo-
zói azzal a biztos tudattal vártak 
haza benneteket, hogy tapasztala-
taitok átadásával mozgalmunk nőni. 
erősödni fog- Mi. termelőszövetke-
zetek dolgozó parasztjai hálánkat 
úgy fogjuk leróni Pártunknak és a 
magyar dolgozó nép vezérének, 
Rákosi Mátyásnak, amiért lehetővé 
tette a Szovjetunióba való utazás-
tokat, hogy az eddiginél jobb ered-
ményekkel fogunk hozzájárulni ah-

(Folyfatás a 2. oldalon) 

Á magyar parasztküldötfség távirata 
Rákosi elvtárshoz 

A magyar parasztkiildöttség a szervjet-magyar határ 
átlépése alkalmából a következő táviratot küldte Rákosi 
Mátyás elvtárshoz: 

"Rákosi Mátyás elvtársnak, Budapest. 
'Amikor a magyar paraszt küldöttség befejezve a Szov-

jetunióban tett tanulmányútját, visszaérkezik, első gondola, 
tunk a köszönet és hála kifejezése népünk szeretett vezére: 
Rákosi elvtárs felé. 

Köszönjük, hogy lehetővé tette .... . - számunkra, a magyar 
parasztság küldöttei szamára, a világ legfejlettebb mezőgaz-
daságának. a Szovjetunió szocialista mezőgazdaságának ta-
nulmányozását. 

Mi, a küldöttség t agjai, saját szemünkkel láttuk a 
nagyüzemi szocialista mezőgazdaság hatalmas fölényét az 
apró parcellákra szaggatott egyéni gazdaságokkal szemben. 

Láttuk a kolhozparasztok szabad, boldog és gazdag 
életét. Lá>tuk a Szovjet émberek hatalmas, kommunizmust 
építő munkáját, izzó hazaszeretetüket és elszánt akaratukat 
arra, hogy a világ dolgozói élén meghiúsítsák az ameri-
kai imperialisták háborús te*Vélt. Látogatásunk tovább 
erősítette és mélyítette hálánkat, szeretetünket a hatalmas 
nzcvjetumó. a világ dolgozóinak nagy vezére, a magyar 
nép legjobb barátja, Sztálin elvtárs iránt. 

Visszatérve hazánkba, Ígérjük Rákosi elvtársnak hogy 
minden erőnk megfeszítésével fogunk dolgozni a Párt út-
mutatása alapján, Rákosi elvtárs vezetésével, a magyar 
mezőgazdaság szocialista átszervezése érdekében. 

Magyar parasztküfdöttség." 
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Népköztársaságunk Alkotmányáról tartott előadást 

Zöld Sándor elvtárs 

a Zeneakadémián rendezett ünnepségen 

(Folytatás az 1-sff oldalról) 

hoz, hogy népi demokráciánk a ha-
talmas Szovjetunió vezetésével egy-
re crösebb bástyája legyen a béke 
táborának, 

Hóbi Rózsa, a Soroksári-úti 
Lámpagyár dolgozója, a munkás-
osztály üdvözletét to-mácsclta a 
haratér kü'dötteknek. 

— Mi, üzemi dolgozók, min-
denben segítjük a dolgozó pa-
rasztságot és ennek eredménye 
nem is marad el — mondotta. — 
Ez a kölcsönös segítség a mun-
kás-paraszt szövetséget erősiti. 
Erre a szövetségre úgy kell vi-
gyáznunk, mint egyik legdrágább 
kincsünkre. Mi, üzemi munkások, 
most arra kérünk titeket, hogv 
vL.szamenve falutokba, adjátok 
át- a baráti Szovjetunióban szer-
zett gazdag tapasztalataitokat. 
Világosítsá ok fel a dolgozó pa-
rasztságot arról, hogy nincs a 
világon sehol olyan boldog pa-
rasztság, mint a szovjet kolho-
zokban. 

„Első gondo ' a l unk a há la 

á s a k ö s z öne t " 

A küldöttség nevében Erdei 
Ferenc földművelésügyi minisz-
ter válaszolt ezután az üdvözlé-
sekre: 

— Utunkról hazatérve, első 
gondolatunk a hála és a köszö-
net kifejezése népünk szeretett 
vezére, Rákosi Mátyás felé — 
mondotta. — Utunk sikeres volt, 
feladatunkat teljesítettük. Köz-
vetlenül a saját szemeinkkel lát-
ha tuk a Szovjetunió szocialista 

.mezőgazdaságának felülmúlha-
tatlan eredményeit. Néhány hé-
tig tanúi lehettünk a kolhozpa-
rasztság felszabadult életének és 
meríthettünk a szovjet mezőgaz-
daság mérhe.etlenül gazdag ta-
pasztalatainak tárházából. 

— Hogy érhettük el ezt három 
lict alatt ? Ugy, hogv egész utun-
kon a Szovjetunió földművelés-
ügyi minisztériuma, a köztársa-
ságok földművelésügyi miniszté-
riumai, a megyék és járások 
végrehaj ó bizottságai, a mező-
gazdaság vezetői éppen úgy, 
mint a kolhozparasztok, a azov-
hoz.k Ó3 a gépállomások dolgozói 
és a mezőgazdasági tudomány 
munkásai odaadó, baráti készség-
gel és fáradhatatlan igyekezet-
tel segítettek bennünket abban, 
hogy utunk eredményes legyen. 
Köszönet és hála mindezért a 
nagy Szovejtunió népeit vezető 
Kommunista (bolsevik) Pártnak, 
a nagv Szovjetunió kormányának, 
élón nagv tanítónkkal, népünk 
legjobb barátjával, a na— Sztá-
linnal. (A megjelentek hatalmas 

• lelkes, edésso1, hosszas tapssal 
ünnepelték Sz álin elvtársat.) 

— Láttuk a szocialista mező-
ga'daságok bámulatos eredmé-
nyeit. láttuk, hogy a szovjet em-
berek tudománya. tervszerű 
munkája hogyan változtatja meg, 

hogyan győzi le a természetet, 
hogyan valósítja meg a világtör-
ténelemben páratlanul álló ter-
mészetátalakító tervet. 

— Személyesen győződtünk 
meg arról, hogy a terméketlen 
sivatagból, ahol eddig fű sem 
termett, hogyan varázsolnak elö 
dusantermő. virágzó kolhoz- és 
szovhoz-gazdaságokat, a lakatlan 
területeken hogyan építenek 
szinte máról-holnapra gyönyörű 
falvakat, városokat és hatalmas 
gyárakat Láttuk a kolhozpa-
rasztok szabad, boldog életét, 
jártunk házaikban, klubjaikban 
és végérvényesen meggyőződtünk 
róla. hogy a dolgozó parasztság 
jólétének megteremtéséhez, a 
mezőgazdaság nagyarányú fej-
lesztéséhez egyetlen ut vezet: a 
kolhozok utja. 

„lg ér lük, hogv fáradhatatlanul 
hirdetjük, amit láttunk" 

— Az a szeretet és megbe-
csülés is, amellyel bennünket fo-
gadtak, bizonyítéka annak, hogy 
a Szovjetunió népei egyenrangú 
testvérekként tekintenek a kis-
népekre és készek baráti segít-
séget nyújtani minden dolgozó 
népnek. 

— Most előttünk áTl felada-
tunk második része: Átadni gaz-
dag tapasztalatainkat egész dol-
gozó parasztságunknak, mezőgaz-
daságunk fejlesztése javára. Bát-
ran mondhatom, hogy küldöttsé-
günk minden tagja felkészült 
arra, hogy feladatunknak ezt a 
részét is teljesítsük. Küldöttsé-
günk egyénileg gazdálkodó tag-
jai meggyőződtek a szocialista 
mezőgazdaság felülmúlhatatlan 
előnyéről és elől fognak járni a 
termelőszövetkezetek fejleszté-
sében. 

— ígérjük, hogy fáradhatatla-
nul hirdetjük dolgozó parasztsá-
gunknak mindazt, amit láttunk, 
tapasztaltunk és munkánkkal, fo-
kozott erővel és megnövekedett 
ismeretekkel visszük tólöre me-
zőgazdaságunk szocialista fej-
lesztésének ügyét. 

— Éljen felszabaditónk és út-
mutatónk, a nagy Szovjetunió! 
Hála és dicsőség a nagy Sztá-
linnak! Éljen népünk szeretett 
vezére, aki vezet bennünket me-
zőgazdaságunk szocialista építé-
sének utján, Rákosi Mátyás! 

Erdei Ferenc beszéde után a 
megjelentek hatalmas lelkesedés-
sel, hosszantartó tapssal éltették 
a világ dolgozóinak nagy vezé-
rét, Sztálin generálisszimuszt és 
a magyar nép bölcs tanítóját, 
Rákosi Mátyást. 

Erdei Ferenc beszéde után fel-
hangzott az Internacionálé hang-
ja és ezzel az ünnepélyes fogad-
tatás véget ért. 

Csütörtökön este a Zeneművé-
szeti Főiskolán Zöld Sándor elv-
társ, a Politikai Bizottság tagja 
tartolt előadás: „Népköztársasá-
gunk Alkotmánya" címmel. Az 
ünnepi előadáson megjelentek: 
Rónai Sándor elvtárs, a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsának el-
nöke, Dobi István, a miniszterta-
nács elnöke, Vas Zoltán, Zsofi-
nyecz Mihály és Szobek András 
miniszter elvtársak. Apró Antal 
elvtárs, a SzOT főtitkára. Pong-
rácz Kálmán elvtárs, a Fővárosi 
Tanács elnöke, Rusznyák István 
elvtárs, a Tudományos Akadémia 
elnöke, Nógrádi Sándor elvtárs, 
altábornagy, a tömegszervezetek 
vezetői és a magvar politikai, :u-
dományos és kulturális élet szá-
mos kiválósága. Ott voltak az 
előadáson a Szovjetunió és a né-
pi demokratikus országok kül-
képviseleteinek vezetői is. 

A Himnusz hangjai után Pong-
rácz Kálmán elvtárs. & Fővárosi 
Tanács végrehajtó bizottságának 
elnöke mondott megnyitó beszé-
det, majd Zöld Sándor elvtárs 
tartotta meg előadását. 

A m u n k á s o s z t á l y v e z e l á s z e r e p e 

Bevezetőben Zöld Sándor elv-
társ arról a haialmas lelkesedés-
ről beszélt, mellyel a dolgozó ma-
gyar nép egy esztenlővel ezelőtt 
Népköztársaságunk Alkotmányát 
fogadta. A hallgatóság emlékeze-
tébe idézte azt a túláradó hálán 
és szeretetet, amellyel ez alka-
lomból a dolgozók Alkotmányunk 
megteremtője, Rákosi elvtárs fe-
lé fordullak, a hálát és szeretetet, 
mely a magyar népet a nagy 
Szovjetunió, a bölcs Sztálin irá-
nyában eltöltötte. 

Beszéde további részében lelep-
lezte az amerikai imperialisták 
cs csatlósaik rágalomhadjáralát, 
hazugságait, amelyeket az Alkot-
mányunk tervezetének megjele-
nésekor indítottak a külföldi saj-
tóban és rádióban. Rávilágított 
Alkotmányunk köve kezetes de-
mokratizmusára és kiemelte, 
hogy abban kétszer is aláhúzot-
ta.n szerepel a munkásosztálv ve-
zetőszerepe. Utalt a munkásosz-
tály élcsapatának, a Magyar 
Dolgozók Pártjának a Népköz-
társaság államán belüli szerepé-
re. 

— Túlzás és dicsekvés nélkül 
el lehet mondani, hogy minden 
telthez, amely a felszabadulás 
óta hazánkat a mélységből és a 
romokból a felemelkedés felé vit-
te, a magyar kommunisták ad-
ták a lendületet és a kezdemé-
nyezést. Ök vállalták az áldoza-
tot és vezetést. 

A s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k 
a l a p t ö r v é n y e 

Zöld Sándor elvtárs ezután is-
mertette Népköztársaságunk Al-
kotmányát, a szocializmus építé-
se korszakának alaptörvényét. 

— Az az idő — mondotta a 
továbbiakban —, amely Népköz-
társaságunk legfőbb törvényének 
megjelenése óta el{elt. újból és 
újból bebizonyította, hogy Alkot-
mányunk rendelkezései, jövőre 
vonatkozó utalásai szilárd és 
megdönthetetlen alapokon nyug-
szanak. 

— Ez az alap az, hogy nép-
gazdaságunk fejlesz ése az Al-
kotmányban lefektetett elvek sze-
rint történt az elmúlt esztendő-
ben. Alkotmányunk életbelépésé-
nek napjaiban a népgazdaság 
minden terül e én a hároméves 
terv határidő előtt való teljesíté-
séért állt csatasorba a munkás-
osztály, a dolgozó nép. Általáno-
san ismertek a hároméves terv 
eredményei. Tudjuk, hogy a gyár-
ipar és a bányásza' 20.6 száza-
lékkal teljesítette túl a három-
éves terv utolsó évének előirány-
zatát s nem lehet elfelejteni, hogv 
a dolgozók életszínvonala a terv 
előirányzatához képes' mintegy 
30 százalékkal növekedett. 

— Az imperialista háborús 
uszítók, a béke és népünk ha-
lálos ellenségei elleni harc köz-
ben született meg ez a győzelem, 
a béketábor magyarországi front-

szakaszán lefolyt harcok eredmé-
nyeképpen. 

A továbbiakban arról szólt, 
hogy a magyar dolgozók az im-
perialisták aknamunkájára, a 
Rajk-banda aljas mes erkedései-
re a termelés növelésével, a 
tervkölcsön túljegyzésével vála-
szolt. 

•— A hékeharc nagyszerű fejeze-
te kezdődött el országunkban az 
ötéves népgazdasági terv elfogadá-
sával, törvénnyé válásával és a 
terv végrehajtásának megkezdésé-
vel — mondotta. — Az ötéves terv-
első félévének eredményei béke-
mozgalmunk további kiszélesedésé-
vel összefüggésben jöttek létre. 'A' 
több mint 20.000 békebizottság 
munkája és a között, hogy ötéves 
tervünk első féléve előirányzatát 
túlteljesítették a dolgozók, világos, 
és meggyőző kapcsolat áll fenn. 

A b é k e m e g v é d é s é n e k 
h a t a l m a s f e g y v e r e 

Rákosi elvtárs az alkotmányról 
szóló beszédében arra tanított ben-
nünket, hogv az Alkotmány bár az 
eddigi eredmények lerögzítését je-
lenti, mégis elkerülhetetlen bizo-
nyos utalás a jövő fejlődésére. A 
dolgozók munkájukkal, munkaver-
senyben való részvételükkel, a mun-
kamódszerek tökéletesítésével a 
szocialista építés nagy ügyét szol-
gálják. Pártunk arra tanít, hogy a 
munkaverseny, a munkamódszerek 
tökéletesítése, a szocializmus épí-
tésének, a béke megvédésének ha-
talmas fegyvere. Ezt a fegyvert a 
szovjet emberek alkották, a szocia-
lizmus, a kommunizmus épílésének 
hősei. A világon egyedül álló ta-
pasztalatra tanítottak meg, hogy 
erősíthessük országunkat, hogy 
még biztosabban védelmezhessük 
eredményeinket és haladhassunk 
előre az alkotmányunkban megje-
lölt úton. 

— Az elmaradottság ellen mun-
kásosztályunk ezzel a fegyverrel az 
első nagy csatáját a termelés front-
ján, Sztálin elvtárs 70. születésnap-
ja megünneplésére készülődve, a 
sztálini munknfela jánlásokon ke_ 
resztül, a felajánlásokat teljesítve 
vívta meg. Egyre-másra nőttek ki 
ebben a harcban a termelés hősei, 
a termelés élenjárói, a sztahánovis-
ták, akik a Párt irányítása mellett 
nagyszerű eredményeikkel maguk, 
kai ragadták az üzemek dolgozóit. 
Az Alkotmány-törvény életbelépteté-
se óta a munkásosztály, a dolgozó 
nép szüntelenül kemény és félreért-
hetetlen válaszokat ad az imperia-
lista háborús uszítóknak. Nincs 
még egy szakasza történelmünk-
nek, amelyben annyira tudatában 
'.ehetett volna dolgozó népünk an-
nak, hogy milyen eredményeket 
kell megvédelmeznie, és milyen fel-
adatokat kell megoldania az elkö-
vetkező időkben 

— Dolgozó népünk megértelte — 
mondotta —, hogy a háborús gvuj_ 
togatók meg akarják semmisíteni 
az 'Alkotmányban foglalt és az élet-
ben megvalósult eredményeinket s 
akkor, amikor egységesen csatlako-
zik a stockholmi békefelhíváshoz, 
akkor, amikor saját harcának te-
kinti a hős koreai néphadsereg har-
cait, azt a sziklaszilárd elhatározá-
sát nyilvánítja, hogy megvédelmezi 
vívmányainkat, megvédelmezi sza_ 
bad hazánkat. 

— Kemény a dolgozó nép ökle. 
amellyel csapást csapás után mér 
az imperialisták hazai ügynökeire, 
építésünk mindenfajta ellenségére. 

A z A l k o t m á n y : biztos a l a p 
d o l g o z ó p a r a s z t s á g u n k h e l y e s 
á l i á s f o g l a s á n a k k i a l a k í t á s á h o z 

Zöld elvtárs ezután arról beszélt, 
hogy az Alkotmány biztos alapot 
nyújt a dolgozó parasztság helyes 
állásfoglalása kialakításához. Vilá_ 
gosan leszögezi, hogy Népköztársa-
ságunk elismeri s biztosítja a dolgo-
zó parasztság jogait a földhöz és 
kötelességének tekinti, hogy előse-
gítse a mezőgazdaság szocialista 
fejlődését. 

— Visszatekintve az elmúlt esz-
tendőre megállapíthatjuk, hogy na-
gyot változott a falu. nagyot fejlő-
dött. a parasztság élete egy eszten-
dő alatt. Érdeklődése egyre na-
gyobb mértékben fordul a szövet-
kezeti társas termelés felé. A bá-
roméves terv előirányzatát a dol-
gozó parasztság 107 százalékra 
teljesítette, s az állattenyésztési 
terv teljesítése terén \\2 százalékot 
ért el. 1949. végéig az egész el-
múlt esztendő alatt a tavaszt me-
zőgazdasági munkálatoknál éppen 
úgy, mint az aratás, cséplés, be-
gyűjtés mimká.atai aiatt végrehajt-
ja a minisztertanács határozatait, 
Szegvár ét Mindszent dolgozó pa-
rasri<aii,i'k kihívására pedig vállal-

ta hozy a-. Alkotmány ünnepére 
teljesíti a begyűjtési tervet, így 
ünnepelve Alkotmányunk születés-
napját. 

Ismertette ezután Zöld Sándor 
elvtárs, hogy több mint 1-300-zaI 
megnövekedett a termelőszövetke-
zeti csoportok száma, 50.000 család 
lépett eddig a társas gazdálkodás 
útjára és 400-000 hold szánóteriile-
ten indult meg a dolgozó paraszt-
ság új élete alapjainak lerakása. 
Legutóbbi atfatok szerint pedig az 
elmúlt hetekben 20.000 dolgozó pa-
rasztcsalád 140.000 kat. hold föld-
del lépett be szerte az országban 
termelőszövetkezeti csoportokba, 
de ezzel a termelőszövetkezeti cso-
portok fejlesztése csak megkezdő-
dött. A mezőgazdaság szocialista 
átszervezése az osztályellenséggel, 
a kulákkal szembeni elkeseredett 
harc közben megy végbe, s ez a 
Ivarc az Alkotmány ellenségei, q 
béke ellenségei elien folyik. 

Értékeljük a z érte lmiség 
m u n k á j á t 

Rámutatott ezután, hogy Alkot-
mányunk szellemében, Népköztársa-
ságunk hathatós támogatásban ré-
szesítette a dolgozó nép ügyét szol-
gáló tudományos munkát, a nép 
életét, harcait. a valóságot ábrá-
zoló, a oép győzelmét hirdető mű-
vészetet. 

— Az értelmiség tisztában van 
azzal, hogy soha nem volt része 
akkora megbecsülésben, mint most, 
A Párt, a munkásosztály, a dolgo-
zó nép magasra értékeli az értel-
miség szerepét, tevékenységét, 
munkáját. Az értelmiségiek életní-
vójuk emelkedésén túl tapasztalhat-
ják, hogy a ludományos státus be-
vezetése, a Kossuth-díj mellett, a 
laboratóriumok, kutatóintézetek sc, 
gítik elő munkájukat. 

A t a n á c s o k j e l töltik b e 
f e t a d a t a i k a t 

Zöld Sándor ezután a tanácsok 
megalakulásáról szólott. A megyei 
tanácsok 2 hónapos munkájukkal 
máris igazolták azt, hogy a népi 
demokrácia követelményeinek az 
államigazgatás terén a helyi taná-
csok tudnak maradéktalanul meg-
felelni. 

A helyi tanácsok munkájukkal 
az eddiginél szélesebb rétegek kö. 
zött lesznek képesek tudatosíta-
ni azt, hogy az Alkotmány-biz-
tositotta jogok hazánk erősítésé-
re, a termelés frontján való ke-
ményebb helytállásra köteleznek 
a békéért folyó harc végleges 
győzelme érdekében. 

„ N e t e g y e n e k e l b i z a k o d o t t á 
a z elért s i k e r e k " 

— Amikor visszatekintünk a 
megtett útra — mondotta befe-
jezésében — és büszkeséggel 
szemléljük az elért eredménye-
ket, fülünkben csengenek né-
pünk nagy tanítójának figyel-
meztető szavai: „Ne tegyenek 
bennünket elbizakodottá az el-
ért sikerek". Meg kelil szívlel-
nünk ezt a figyelmeztetést. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy az 
Alkotmányunkban lefektetett 
eredmények súlyos és nehéz csa-
ták árán jöttek Létre. Győzel-
meink annak következtében szü-
lethettek meg, hogy a dolgozó 
nép sziklaszilárdan meg volt és 
meg van győződve győzelmünk 
lehetőségéről. Eri a meggyőzödért 
Pártunk élesztette, amely a nagy 
Bolsevik Pártot tartja eszmény-
képének, amelyet biztosan, bölcs 
előre'átással Sztálin elvtárs ve-
zet. ö tanítja a Pártot, a mun-
kásosztályt, dolgozó népünket 
arra, hogy a béke védelme, az 
ötéves terv megvalósítása nem 
különálló, hanem egymással a 
legszorosabban összefüggő fel-
adatok. De tan.it arra, hogy csak 
ugy építhetjük a szocializmust, 
ugy védelmezhetjük elért ered-
ményeteket. Alkotmányunkat ha 
tovább fokozzuk a harci készen-
létet az állam, a népgazdaság és 
a honvédelem területén és együtt 
ha'adunk a Szovjetuni-vezette le-
győzhetetlen béketábor százmii. 
lióivaL 

Rákosi elvtársat ünnepelték a hazatért 
parasztküldöttség tagjai 

A hazatért parasztküldöttek a 

pályaudvarról a parlament épületé-

be merrlek Itt megjelent körükben 

Rákosi Mátyás elvtárs, az MDP fő. 

titkára, akit a parasztküldötlség tag. 

jai s;ünni nem akaró tapssal és él-

jerzésse] ünnepeltek. 

Erdei Ferenc földművelésügyi mi-

niszter a paraszt küldöttség nevében 

forró szeretettel köszöntötte népünk 

vezéré' és jelentette, hogy a Szov-

jetunióban járt par.iizíkiildöttség 

feladatának azt a részét, amelyet a 

Szovjetunióban kelleit elvégeznie, 

sikeresen elvégezte. 

— A siovjet állam és a Bolsevik 

Párt minden szerve és vezetője min. 

dent elkövetlek annak érdekében, 

hogy a magyar parasztküldöttség 

ólja minél eredményesebb legyen — 

mondotta Erdei Ferenc^ 

nagy Szovjetunió mutál példát 

— Ami-! a kolhozparasztok és a 

szovjet falu éle'éből láttunk, meg-

a kolhoz termelés hogyan teremti 

meg napról.napra a jólét biztos 

alapját, 

— Hazatérve, kettős feladat áll 

előttünk; A legszélesebb körben meg 

kell ismertetnünk mindazt, amit a 

szocialista mezőgazdaság terén a 

Szovjetunióban láttunk és meg kell 

értetni dolgozó parasztságunkkal, 

hogy mielőbb nekik is erre az úlra 

kell lépniök. Rajta kell lennünk, 

hogy a tapasztalatokat gyakorlatba 

átvive, mielőbb felépítsük a mi szo-

cialista mezőgazdaságunkat is. sze-

relett vezérünk. Rákosi Mittyás út-

mutatásai alapján. 

A miniszter beszéde után a kül-

döttség tagjai körülvették Rákosi 

Mátyás elvtársat, aki hosszasan és 

szívélyesen elbeszélgetett a haza. 

téri parasztküldöttekkel. Élénken 

érdeklődött élményeik, benyomd, 

saik. tapasztalataik iránt és maga 

is készségesen válaszolt a küldöttek 

mutatta, hogy a szocialista termelés, részéről fellett kérdésekre. 

hazaérkeztek a csongrádmegyei küldöttek 
A csongrádmegyei küldöttek a Asztalos Lajosnét Csongrádon, 

c .'-/utáni órákban indultak haza 

falujukba. Valamennyi község-
ben. ahonr.an elindultak, ünne-
pélyes keretek között fogadták 
őket. Váczi Sándor elvtársat, az 
MDP Cr.ongTádtn egyei Pártbi-
zottságának titkárát és Balla 
Sándort Hódmezövásáráte'yen, t egyéni gazdák. 

Bimbó Istvánt Szentesen, Gorján 
fstvánnét Pitvaroson, Bajusz Ta-
irázt Földeákén, Farkas Dezsőt 
Gyálaréten, Simicz Fersncnét 
Lengyelkápolnán és Biró Lászlót 
Szegváron fogadták ünnepélyes 
keretek között a község dolgozó 
parasztjai: termelőcsoportbeliek, 
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A koreai műszak tapasztalataira épülnek fel 
e további sikerek a Lemezgyárbon 

A dolgozók több, jobb munkával köszöntik az egyéves Alkotmányt 

A koreai műszak során igen 
szép eredmények születtek meg 
élüzemünkben, a szegedi Fale-
mezgyárban. Több kiemelkedő 
sztahánovista eredmény mellett, 
jelentősen emelkedett az üzem 
át'agcs termelése, szép sikere-
ket értek el az anyag jobb ki-
használása, a tisztaság vonalán. 
Mint a többi üzemben, itt is az 
a törekvése a dolgozóknak, hogy 
az eredményeket állandósítsák és 
Alkotmányunk ünnepén azzal fe-
jezzük ki köszönetünket Népköz-
társaságunknak, azzal köszönjék 
meg a Pártnak, Rákosi elvtárs-
nak az Alkotmányt, hogy a le-
hetőségekhez mérten még a ko-
reai műszak eredményeit is túl-
szárnyalják. 

I műszak tanulsága a butorlaposztáivon 
Erre meg is van a lehetőség, 

hiszen sokat tanultak a koreai 
műszakból. Brigádvezetői érte-
kezleten vitatták meg a koreai 
műszak tapasztalatait s rájöttek 
arra, hogy még eredményesebb 
lehetett volna a koreai műszak, 
ha elejét veszik a hibáknak. 
Igen jó példája ennek a butor-
laposztály. Ebben az üzemrész-
ben meglepően alacsonyak voltak 
a teljesítmények a koreai mű-
szak első napjaiban. Az új nor-
ma szerint egyesek még a 100 
százalékot sem érték el. Elkezd-
ték vizsgálgatni, hogy mi lehet 
ennek az oka és rájöttek, hogy 
egyes dolgozók készakarva visz-
szatartják a termelést, arra tö-
rekednek. hogy minél kisebb tel-
jesítményt érjenek el. A párt-
szervezet igen alaposan megvizs-
gálta ezt a kérdést. Természete-
sen legelőször az ellenség kezét 
kereste. E helyett saját munká-
jának egyik hiányosságára jött 
rá: a felvilágosító munka elégte-
lenségére. Az történt, hogy eb-
ben az üzemrészben maguk a 
népnevelők, Hajdú Dezső és Haj-
dú Dezsőné is az öntudatlan 
munkások uszályába kerültek és 
maguk is amellett törtek lánd-
zsát, hogy a norma szoros. Igy 
persze nem tudták felvenni a 
küzdelmet azok ellen a hangok 
ellen, hogy a termelést vissza 
kell tartani, „nehogy aztán a 
magasabb teljesítménynek meg-
felelően ismét uj normát állapít-
sanak meg." 

Vittcze Pálék áfadiák munkamódszerükéi 
A pártszervezet, ha nem is 

azonnal, de meglátta a hibát 
és kíméletlenül felvette ellene a 
küzdelmet. Egyenkint megmagya-
rázták minden dolgozónak, miről 
van szó. Megmagyarázták, hogy 
a normarendezés fejlődésünket 
szolgálja és az ilyen magatartás, 
mint amilyet tanusitanak, az el-
lenség malmára hajtja a vizet. 
Megmagyarázták, hogy az alap-
bérek egyidejű felemelése kikü-
szöböli a jslentős fizetéscsökke-
nést, hogy szorgalmas munkával, 
túlteljesítve az uj normákat, ugy 
emelkedhet a keresetük, hogy e 
mögött a keresetemelkedés mö-
gött tényleges teljesítés is áll. 

A jó felvilágosító munkának 
meg is lett az eredménye. A bú 
torlapaszlály dolgozói belátták, 
hogy helytelenül viszonyultak eh-
hez a kérdéshez s a koreai hét 
hátralévő idejében — és azót? 
is — állandóan fokozzák teljesít-
ményeike:. 

Nérzünk meg egy másik pél 
dát. A koreai műszak során jöt 
rá a kazánházban Vincze Pál él-
csoportja, hogy munkájukat tö 
kéletesen el tudja látni öt ember 
helyett négy is. Munkamódsze 
rüket a koreai hét során alak: 
• ották ki és most. az Alkotmány 
ünnepére, átadták ezt a munka 
módszert a másik műszak fűtő 
csoportjának is. 

KfiszüniStt. hoqv bérrabszoígákbó! 
emberekké válhattunk 

Mindent összevetve: minden 
alap megvan arra, hogy az Al-

kotmány ünnepére még a koreai 
műszaknál is nagyobb eredmé-
nyeket érjenek el. Ezt a lehetősé-
get alaposan ki is akarják hasz-
nálni. Egymásután keresik fel a 
dolgozók az üzemi bizot ságot, 
hogy bejelentsék, további ered-
ményekkel akarják felejthetetlen 
ünneppé tenni az Alkotmány év-
fordulóját. A felajánlások a há-
mozógéptöl indultak ki. A fel-
földi-brigád bejelentette, hogy 
továbbra is tartják a Ipreai mű-
szak eredményeit. 

Ohatt Pál sztahánovista. a 
szakma legjobb dolgozóia, a ko-
reai műszak vállalása fölé még 
2 s-zázalékot ajánlott fel. Mint 
mondotta: 

— Csak a több, jobb munkán 
keresztül tudjuk megköszönni 
mindazokat a jogokat, melyeket 
az Alkotmány biztosít számunk-
ra, az ország, legszebb üdülőhe-
lyein való üdülést, a gyönyörű 
munkáslakósokat, azt a megbe-
csülést. mellyel a munkánk után 
körülvesznek bennünüket, azt, 
hogy szabadokká, bérrabszolgák-
ból emberekké válhattunk. 

A kereszitfűrészesek is Ilyen 
érzésekkel te ték meg felajánlá-
saikat. Vállalták, hogy 4 száza-
lékkal túlteljesítik a koreai mű-
szakra tett vállalásaikat. 

Tovább'ejlesztik a Korabelnylkova-
mozgalmat 

A Lemezgyár dolgozói most, a 
koreai műszak után, a műszak-
ban szerzett tapasztalatok alap-
ján még tovább akarják fejlesz-
teni a már eddig is komoly si-
kereket elért Korabelnyikova-
mozgalmat. A mozgalom április-
ban indult el az üzemben és ez 
alatt a három hónap alatt tíz-
százalékos anyagmegtakarí test 
értek el a dolgozók. Ez a megta-
karítás az üzem kétnapos anyag-
szükséglete, vagyis annyit jelent, 
hogy két napig tudna dolgozni 
az üzem a megtakarított nyers-
anyagból. Ez a megtakarítás kö-
rülbelül 27.000 forinttal erősítet-
te meg népgazdaságunkat. 

Az anyagmegtakarítás fokozá-
sa mellett minden műhelyrész 
tratja a koreai műszak átlagát. 

de már az eddigi felajánlások is 
az: mutatják, hogy a dolgozók 
úgy akarják ünnepelni Alkotmá-
nyunkat, hogy ezt az átlagot még 
tovább emelik néhány százalék-
kal. Ezt fogadta meg a többi 
dolgozó nevében a koreai műszak 
után az üzem két sztahánovistá-
ja, Sánta Jánosné és Mászáros 
Anna Rákosi elvtárshoz írt le-
veiében: „Megértetbük Pártunk 
útmutatását mind politikai, mind 
gazdasági téren. ígérjük, hogy 
ezt a felajánlást nemcsak a ko-
reai műszakban tartottuk meg, 
hanem továbbra is!" i ) 

Példás ítéletet a dolgozó nép 

jóléte ellen támadókra 

Egymillió forint értékű árul rejtegetett ifj. Szered ai József 
volt paprika- ós fiiszernagykereskedfi — Ujabb cukorhalmozókat 

leplezlek le Szegeden 
Az utóbbi időben egyre gyakrab-

ban tapasztaljuk, hogy a magyar 
nép különböző rendű és rangú el-
lenségei a közellátás terén mutalko_ 
zó átmeneti hiányosságokat akarják 
felhasználni kártevésük céljára. 
Már nem egy esetben adott hírt la-
punk is arról, hogy az ilyen ele-
meket a nép állama könyörtelenül 
leleplezi és még könyörtelenebbül 
megbünteti És már számos olyan 
esetről is beszámoltunk, amikor ez 
a leleplezés és megbüntetés meg is 
történt. 

Most a szegedi rendőrség újabb 
három kártevőt tett ártalmatlan-

ná. 

Az Alkotmány ünnepének szervezésében 

a szegedi üzemek vezetőségei kövessék 

a Magyar Kender, a Szegedi Kender 

és a Dohánygyár példáját 

Már csak mindössze két nap vá-

laszt el bennünket egyik legnagyobb 

nemzeti ünnepünktől, Népköztársa_ 

ságunk Alkotmányának első évfordu-

lójától. Ezt az ünnepet szerte az 

országban üzemi dolgozóink, dolgozó 

parasztjaink mindenütt jobb munká_ 

val és többtermeléssel készítik elő. A 

szegedi dolgozók is jól kiveszik ré-

szüket ennek az ünnepnek az előké-

szítéséből. Már eddig is sokan tettek 

Ígéretet arra hogy egyéves Alkot. 

mányunk tiszteletére továbbra is 

megtartják az emlékezetes koreai 

műszakban elért termelési eredmé-

nyeiket, sőt számtalan olyan dolgozó 

is akadt, aki a koreai hét eredmé. 

nyeire még újabb felajánlást tett. 

Az ujszegedi Magyar Kender. a 

Szegedi Kender és a Dohánygyár üze-

mi Pártbizottsága elhatározta. hogy 

ennek az ünnepnek az alkalmából n 

Párt és minden üzemi dolgozó ne_ 

vében jutalomban részesiti azokat a 

dolgozókat, akik a koreai műszakban 

messzi túlteljesítették új normáikat, 

kimagasló eredményeket értek el. 

Ezekben az üzemekben is mint a 

többi szegedi üzemekben, szombaton 

este nivós kultúrműsort rendeznek, 

gyönyörűen feldíszítik az üzemek 

külsejét, a gépeket. A díszletek hiven 

visszatükrözik majd azf a szeretetet, 

mellyel dolgozó népük Pártunk és 

népi demokráciánk egyik legnagyobb 

vívmánya, Alkotmányunk iránt érez. 

A szegedi Pártbizottság felhívja a 

föbbi üzemek vezetőségének figyel_ 

mét, hogy mindenütt hasonló módon 

készítsék elő az Alkotmányunk tisz-

teletére rendezendő ünnepségeket. Az 

ünnepségek necsak az Alkotmányunk 

iránt érzett szeretetet hanem magas 

százalékot teljesjtö dolgozóink méltó 

elismerését is tükrözzék vissza, kö. 

vessék a többi szegedi üzemek ve-

zetőségei a Magyar Kender, a Do-

hánygyár és a Szegedi Kender Párt. 

bizottságainak példáját. 

A termelőszövetkezetbe való belép ésükkel köszönik meg 
a Pártnak Kiskirályság dolgozói az Alkotmányt 

„A Magyar Népköztársaság clis_ 
meri és biztosítja a dolgozó parasz-
tok jogál a földhöz és kötelességé-
nek tekinti, hogy állami gazdaságok 

szervezésével, mezőgazdasági gépál-
lomásokkal, az önkéntes társulás és 
a közös munka alapján működő 
termelőszövetkezetek támogatásával 

elősegítse a mezőgazdaság szoela. 

lista fejlődését." (A Magyar Nép 

köztársaság Alkotmányából). 

A nagyszénást „Dózsa" termelőszövetkezet felhí-

vásának híre Kiskirályságra is eljutott. Az „Ifjú 

Gárda" termelőszövetkezet tagjai lelkes őrömmel 

üdvözölték a jó kezdeményezést és elhatározták: ők 

is egyéni népnevelő munkával világosítják fel a dol. 

gozó parasztságot a nagyüzemi gazdálkodás fölényé-

nyéről. Az elmúlt vasárnap 44 szövetkezeti dolgozó 

paraszt rótta a kiskirálysági határ dűlöútai't. Erejük 

tudatában indultak el a felvilágosító munkára. Az el. 

mult hónapok tervszerű munkája és annak eredmé. 

nyei alkalmassá tették az „Ifjú Gárda" termelőszö-

vetkezetet arra. hogy példát mutasson az egyénileg 

dolgozó kis. és középparasríoknak. 

Balogh János elvtárs több mint 40 családot ke-

resett fel ezen a napon. Elsó útja Szalai János 16 

holdas bérlőhöz vezetett. Szálai már az elmúlt évben 

is figyelemmel kísérte a termelőszövetkezetük (akkor 

még termelőcsoport) működését. 

Tudom én, hogy semmi nélkül kezdték, most 

meg traktor szántja a földjüket, jószágaik vannak, 

gyapotot, rizst termelnek, jó eredményeket érlek el. 

Látom én azt is, hogy Polgárék, meg Törökék nagy-

családosok és mégis milyen jól öltözködnek — mondja 

Szálai. Nem sokat gondolkodik, hogy folytassa; 

— Megbeszéltem a dolgot az asszonnyal és úgy 

döntöttünk, hogy belépünk — jelentette ki határo. 

zottan és szavait tettekre váltotta, amikor nevét a 

belépési nyilatkozat alá írta. 

Ifj. Kiss Tamásné szövetkezeti parasztasszony Po_ 

lyák András 2 holdas dolgozó parasztot kereste fel. 

— Nekem csak 7 mázsát adott holdja — mondotta 

Polyák András — pedig jól megmunkáltam a tőidet. 

De más a gépi munka más • . 

. . . és a belépési nyilatkozat alatt egyre szapo-

rodtak a nevek. Aláirta Polyák András lányával 

együtt, Libor Antal dolgozó parasztot is meggyőzte 

a termelőszövetkezet eredménye. Hogyne győzle volna 

meg, amikor az „Ifjú Gárda" 80 hold szerződött bú-

zavetéséről átlagosan 18.02 mázsát takarított be. A 

többi búzatermésük is elérte a 10 és félmázsás átla. 

got, szemben az egyéni gazdaságok 7—8 mázsás ter. 

mésátlagával. 

A névsor gyorsan szaporodott. Sós Antal, Farkas 

Sándor, Németh Józsefné mind az új életet válasz-

tották. Az agitáció sikere megmutatta, bogy a kis-

királysági dolgozó parasztok széles tömegei vonzód, 

nak a közös gazdálkodás felé. Sokukban megvan a 

készség a belépésre, csak fel kell világosítani ökeí,-

feleletet kell adni a szövetkezeti gazdálkodással kap. 

csolatos kérdéseikre. 

Bikádi Lajos középparaszt Is nagy érdeklődést 

•lanusít a szövetkezet iránt. Azt már belátta, hogy 

sokkal helyesebb a nagyüzemi gazdálkodás, de még 

nem győződött meg a termelőszövetkezet belső életé-

nek munkabeosztásáról. Az „Ifjú Gárda" termelő, 

szövetkezet erre is módot talált. A munkaegység, 

számolás megismertetésére, a háztáji gazdálkodás 

problémáinak megbeszélésére kedden este elhívta a 

környék dolgozó parasztjatt, a hét új belépőt, közel 

harminc érdeklődőt és azokat, akik még a kulákok 

aljas suttogásai alapján csak félve, sokszor ellenséges 

szemekkel tekintettek a fejlődő termelőszövetkezet 

felé, hogy saját tapasztalataik alapján döntsenek sor-

suk felöl. 

— Augusztus 20.án kétszeres ünnpet ülünk — 
mondotta Héjjas Mihály elvtárs, az üzemt pártszer. 

vezet titkára. — Ünnepeljük Alkotmányunk első év-
fordulóját, ugyanakkor ünnepéljük szövetkezetünk 
megnövekedésének napját is. 

Az Alkotmány ünnepére való készülődés meglát, 

szik a termelőszövetkezet minden tagján. Munkaidő-

ben a kender vágásának, a ricinus leszedésének, a 

burgonya felszedésének augusztus 20-ig való elvégzé. 

sével. normájuk 150—200 százalékos teljesítésével 

készülnek a nagy ünnepre; munkaidő ulán — főleg 

a DISz-fiatalok — a dekorációkon dolgoznak, szlnda. 

rabokat tanulnak 

De készülnek az Alkotmány ünnepére a kiskl-

rálysági dolgozó parasztok is Készülnek arra, hogy 

Alkotmányunk évfordulóján ünnepélyesen trják alá 

belépési nyilatkozatukat, ezzel köszönve meg Pártunk, 

nak az Alkotmányt, amely mindannytójuk részére 

szabad életet, boldog megélhetést jelent. 

Az egyik ezek közül Kocsis Antal 
Juhász Gyula-utcai háztulajdonos. 
Kocsis ismert jobboldali szociálde-
mokrata volt, akit még annakide-
jén kizártak a szocdein. pártból. 
De most sem tagadta meg múltját. 

A rendőrség 50 kiló kenyeret 
talált Koesis lakásán, amelyet 
arra a célra vett, hogy disznait 

etesse vele, 
A vizsgálat során egyébként a disz-
nók moslékjában is nagy darab ke-
nyereket találtak. Ezenkívül Ko-
csis cukrol is rejtegetett 

Lakásán elrejtve 35 kilogram 
cukrot talált meg a rendőrség. 
A másik parazita, akit a szegedi 

rendőrség őrizetbe vett, Farkas Fe-
renc Csuka-utcai seprükötő mester. 
Ö is többek közölt a cukorral ma-
nipulált. 

Lakásán 30 kiló cukrot találtak 
és ezenkívül még ezer skatulya 

gyufát. 

De Farkas Ferenc bűnlajstroma ez-
zcl nem végződik. 

Mint seprükötő mester állandóan 
arról panaszkodott a hozzá áruért 
forduló kiskereskedőknek, hogy 
nincs nyersanyaga, nem tud dol-
gozni. 

Mégis nagy kérésre adott sep 
rűt, de a megállapított ár dup-

láján 

Most a vizsgálat kiderítette, hogy 
már hosszabb idő óta több mint 
00 vagon seprű készítéséhez alkal-
mas cirokszalmát rejtegetett telepén 
spekulációs célzattal. Ugyancsak 
megtalált a rendőrség nála 15 má-
zsa seprűkészítéshez szükséges dró. 
tot és három mázsa ként. Ezenkí-
vül közel 30 ezer seprűnyelet is 
tartalékolt. 

A vizsgálat során az Is kide 
riilt, hogy 40 ezer forint adó-

csalást kiivetett el Farkas. 
A harmadik és talán a legna-

gyobb bandita ifj. Szeredai József 
hírhedt hajdani szegedi paprika-
és fűszernagykereskedő —, aki most 
mint „szerény" kiskereskedő húzó-
dott meg, hogy csendben végezhes-
se párját ritkító gnztetleit. 

Mi sem természetesebb, hogy Sze-

redal is elsősorban azokra a cikkek, 

re vetette ki spekulációs hálóját^ 

amelyek mos>í a közellátásunk terén 

a legfontosabbak. 

üzletéből a lakására vitt a ki 

ntalt két mázsa cukorból 140 

kllogramot, 

hogy azt kivonja a forgalomból A 

vevőinek állandóan azt hangoztatta, 

hogy nincs cukor, — sőt még néha 

megfűszerezte azzal a kijelentéssel 

is, hogy „nem ts lesz". De Szeredal 

határt nem ismerő gyűlölete a dol-

gozó hép állama ellen nemcsak eb. 

ben a másfél mázsa cukor elrejtésé-

ben nyert kifejezést. 

Mikor a rendőrség alaposan 
megnézte Szeredal portálát, 
megdöbbentő tények tárultak 

fel. 

Találtak nála száz zsák koriander 

magot —amely, mint ismeretes, igen 

értékes és drága pácolószcr —, hat 

mázsa babérlevelet, egy vagon cső. 

veakukoricát, fél vagon árpát, szap-

pant pedig ládaszámra Az áruk je-

lentős része a rossz tárolás miatt 

tönkrement. Amini a szakértők meg. 

állapították, a rejtegetett árukészlet 

értéke egymillió forint. A megrom-

lott áruk értéke pedig többszázezer 

'orin'tra rug. 

Ezek az esetek is mutatják hogy 

a megvert ellenség, a volt tőkés, a 

jobboldali szociáldemokrata ott és 

úgy támad államunk ellen, aho] és 

ahogyan 'tud Amikor egyes szűk. 

séglett cikkekben mostanában átme-

netileg hiányokat tapasztalunk, ak-

kor 

most már láthatjuk világosan, . 
kik okozták ezt a hiányossá-
got: az ilyen Kocsis, Farkas és 

Szeredni-féle gonosztevők. 

A rendőrség a bűnözőket átadta a 

bíróságnak, ahol pár napon belül 

meghozzák az ítéletet Ennek az íté-

'etnek ' példamutatónak kell len-

nie, he ' a többi, ezekhez hasonló 

kártevő nek elmenjen a kedvük a ! , 

tói. hogy kenyerünk, cukrunk — a 

dolgozó nép jóléte ellen merényie-

et kövessenek el. 

Komoly gyakorlattal rende kező 

evotut könyvelőt 
REFE3 NEMZETI TAM.JII.AT 
le'entkeiéi e Belspedkirendeltiígnél 



A G Y PÉT 
A szovjet fűm mii vés zet hú--

Tomévvzedes alkotó útja. alatt 
nemcsak a forradalom óta 
lezajlott eseményeket, az új 
társadalomért folyó feSyveres 
és országépítő harcot örökítet, 
te meg. Igen sok olyan szov-
jet filmet láthatunk, melyek 
sokkal régebbi időkbe nyúl-
nak vissza és a történelem 
marxi-lenini értékelésével, a 
Szocialista-realizm us eszközé-
vel tükrözik Oroszország 
múltját, megmutatják a hala-
dó eszmék harcosait és a fej-
lődés akadályozóit egyaránt. 

Egyike a legkiemelkedőbb 
szovjet történelmi alkotások-

pák Petrov rendező kétrészes 
filmje, I. Péter cár uralkodá-
sáról és életéről. A két film 
l iilön-külön is önálló művészi 
akotás. Az első részt „Nagy 
J'éter" cimmel tegnap mutat-
ta be a Belvárosi Mozi. 

Nagy Péter haladó szerepé-
nek bemutatása az orosz ál-
lam fejlődésében, — ez volt a 
fipn alkotóinak célja. Meflis. 
merjük a filmen kereszt H 
gazdasági és szociálpolitiká-
ját. szilárdságát, mellyel az 
orosz hadsereget megerősítet-
te <s az orosz flottát megie-
iar.dette, letörve n főpapok 'S 
b>'.,árok haladást gátló ellenül-
iásái. 

1700-ban kezdődött a hábo-
i'. Bruszorsj t 7 ts Svédország 
főzött a Brjlj inger ü>dóká-
ért. OroszorszáO számára lét-
fontosságú V'it fí tengeri út, 
ahogy ezt Marx Károly is 
Uja eüyik műiében: „Min-
denki előtt tiképzelh-JeUcn, 
hogy egy nagy nemzet ci le-
gyen szakítva a ungerpirtok. 
(ól. Oroszország nem fagy-
hatta, hogy a Narv-i mely 
egyetlen természeti adottság 
volt a termények elszállításá-
ra, a svédek kezén maradjon." 

Nagy Péter cár rosszul fcl-
szerdt hadserege az első csa-
tában veresedet szenvedett 

\SII. Károly svéd király csa-
pataitól. Nagy Pétert nem ión 
meg « vereség, ellenkezőleg, 
— „Jó leckének" tekinti és 
nyomban hozzálát a hazai ipar 
alapjainak lerakásához. Erő-
síti a hadsereget, kitárja a 
kapukat nyugat felé: .,Alapít-
satok gyárakat, tanuljatok 
Európától/" mondja. Intézke-
dései azonban hatalmas ellen-
állásba ütköznek, elsősorban 
az egyház részéről. A főpa-
poknak és a bojároknak — 
ak'k Alexej cárevics köré 
csoportosultak — nem ked-
vezlek a hatalmukat megnyír, 
báló intézkedések és ezért so-
rozatos összeesküvéseket szőt-
tek Péter ellen. 

Közben a svédek Novgorod 
felé tartanak. Péter cár meg-
jelenése efdönti a harcot, mely 
az oroszok győzelmével ért 
réget. A győztes csata szín. 
helyén alapítja Péterburg vá-
rosát, ahol azonnal megindít-
ja az építkezéseket. Kapcsola-
tot teremt külföldi kereske. 
dökkel mesterembereket hozat 
és küllőidre küldi tanulni a 
fiatalokat. Rövid idő múlva 
eléri, amit egyetlen elődje sem 
tudott megvalósítani: nem 
szorul mindenben külföldi be-
hozatalra, nincs kiszolgáltat. 

( S z o v j e t történelmi film) 

va a külföldi kereskedőknek. 
Az elavult, régi szokások 

helyeit, az akkor haladó nyu-
gathoz alkalmazkodva, újakat 
vezet be. Nem a származás, 
hanem a tehetség és tudás sze-
rint lépteti elő az embereket. 

A film bemutatja a fejlő-
déstől, minden újtól és hala. 
dástól irtózó főpapokat, főne-
meseket és eszközüket, a gyen. 
ge. ingatag jellemű Alexej cá-
revicset, aki tanácsukra — 
mint a film befejező része 
mulatja — elindul, hogy se-
gítséget kérjen a római csá-
szártól, apja ellen. Már akkor, 

két évszázaddal ezelőtt, a 
Vatikán mindent, elkövetett a 
fejlőd és m egakadályozásá ra 
szövetségese volt akkor is a 
haladás ellenségeinek. 

A „Sztálingrádi csata" ren-
dezőjének ez az alkotása éles-
vonásokkal adja vissza Orosz 
ország történelmi helyzetéi 
1. Péter uralkodása alap. MeO_ 
mutatja, hogy miért tartja 
haladónak, ,.Nagy"-nak ezt a 
cárt a szovjet nép. A törté-
nelmi alakokat a szovjet szi 
nészek legjobbjai, így Szimo. 
nov és Cserkaszov személye 
sitik meg. 

Elutazlak Szegedről a német ütíörők 

A Szegeden tartózkodó német 
uttörőcsoport tegnap délelőtt 
meglátogatta Középeurópa egyik 
legmodernebb üzemét, a szegedi 
Textilkombinátot. Megfogadták, 
hogy visszatérve Németországba, 
elmondják, milyen nagy lendület, 
tel és lelkesedéssel dolgoznak a 
magyar munkások. 

Renate Gewies kijelentette: 
„Szeretnék ide az ötéves terv 
végén ellátogatni és látni, hogy 
akkor milyen hatalmas eredmé-

nyeket tudnak felmutatni a ma-
gyar dolgozók. 

Helmuth Winkler hangoztat-
ta, hogy a Szovjetunió segiti a 
népi demokratikus államokat. 
Példa erre a szegedi Textilkcm-
binát is, amelyet a legmodernebb 
szovjet gépekkel szereltek fel. 

A Textilkombinát meglátoga-
tása után a német pionírok mo-
torcsónakkirándulást rendeztek 
a Tiszán, majd csütörtök este 
visszautaztak Budapestre. 

Vasárnap kiránduló hajó indul Algyőre 
A Balatoni Hajózási Nemzeti 

Váltalat (volt MEFTER) az Alkot, 
mány ünnepén, augusztus 20-án kü-
lön kiránduló hajót indít Algyőre. 
A hajó vasárnap délelőtt 11 órakor 
indul ős délután fél hatkor érdezik 
vissza Szegedre. A hajókiránduláson hajóai-omas pénztáránál lehet meg-
résztyevüknek alkalmuk nyílik, hogy ' váltani szombaton este 6 óráig. 

kellemes strandolással és szórako-
zással töltsék el idejüket 9 kipihen-
ve kezdjék meg az új munkahetet. 

A hajókirándulás részvételi dija 

4 forint. A jegyeket elővételben a 

Á koreai műszak alatt komoly 
fejlődésnek indult ujitó-mozgalmunk 

A koreai műszak sikeres befeje-
zését. az új normák megdöntéséért 
indított harc eddigi eredményeit 
nagyban elősegítette üzemünkben az 
újítómozgalom, amely az utóbbi 
hetekben komoly fejlődésnek indult. 
Dolgozóink tudják, az újításokkal, 
új munkamódszerek bevezetésével, 
nemcsak a szocializmus megvaló-
sulását hozzák közelebb, hanem az 
ellenség napjait is megrövidítik. 

Mig az elmúlt hónapban összesen 
20 újítási javaslatot tettek üze-
münk dolgozói, a koreai műszak 
alatt nem volt egyetlen nap sem, 
amikor legalább egy, de legtöbb-
ször két, három javaslatot is elő 
ne terjesztettek volna. Újítóink lel-
kes munkája is nagyban hozzájá-
rult a műszakban elért eredménye-
inkhez. Újítóinkat munkájukért 
megfelelő jutalomban fs részesítjük. 
A legutóbbi értekezletünkön 710 fo-
rintot fizettünk kl részükre. Ebből 

Balogh Jánosné 100, Nimis Antal 
vezető 300, Nagygyörgy Imre ver-
senyfelelős 75. Karikák Károly 75-
Német András olajozó 60, Vincze 
József 50 forintot kapott. 

Üzemünkben pályázatokat írunk 
ki. Jelenleg például 500 forint ju-
talomban részesül az az újító, aki-
nek fi hónapon keresztül minden 
hónapban lesz elfogadott újítása. A 
szövő- és fonóműhely újítói három-
hónapos versenyre hívták ki egy-
mást, A díj 200 forint. Ezenkívül 
van még négy 150 forintos pályáza-
tunk is. 

Ujitóköriir.k a jobb munka és a 
díjak megnyerése érdekében foko-
zott harcot indított. Tudjuk, hogy 
az újításokkal ötéves ervünk idő-
előtti sikeres befejezését, a Szov-
jetunió által vezetett béketábor 
erősödését és győzelmét segítjük elő 

Pctcrhdzi Emil, 
Jutafonó NV 

KÉPES FALIÚJSÁG KOREÁRÓL 
rA „Megvédjük a békét" 

mozOalom Országos Tanácsa 

kiadásában képes faliújság 

jelent meg Korea népének 

életéről, munkájáról és az 

imperialista támadók elleni 

harcáról. A faliújságot a 

Forró üdvözletem küldöm Rákosi elvtársnak 
A szegedi Falemezgyár NV 

dolgozója, Dura József, aki a 
koreai műszakban új normáját 
216 százalékra teljesítette, a kö-
vetkező levele: küldle Rákosi 
Mátyás elvtársnak: 

„Mint a szegedi Falemezgyár 
NV dolgozója most, a koreai hét 
befejezésével, forró üdvözletemet 
•küldöm szeretett vezérünknek, 
Rákosi Mátyás elvtársnak. A fel-
ajánlást. ami: a koreai műszak 
megkezdése előtt tettem, 76 szá-
zalékkal túlteliesítettem és az 
új normával 216 százalékot ér-
tem el. 

Tisztában vagyak azzal hogv 
több és jobb munkával a haladó 
emberiság ügyét szolgálom és a 
többi elvtárs több és jobb mun-

kájával együtt hozzájárulok én is 
a szocializmus megvalósításához 
nemcsak hazánkban, hanem az 
egész világon. 

A hős koreai nép nagyszerű 
győzelme bizonyítéka annak a ha-
tártalan erőnek, amelv a szabad-
ságszerető és az imperialistákat 
gyűlölő népekben rejlik. 

Ma a népi demokratikus Ma-
gyarországon a munkások kiváló 
teljesítményei bizonyítják, hogy 
az új normák teljesíthetők. ígé-
rem, hegy a koreai műszakban 
elért eredményem megtartom, 
sőt túl is teljesítem. 

Elvtársi üdvözlettel: 

Dura József 
a szegedi Falemezgyár NV 

dolgozója." 

Szovjetunió, a Koreai Népi 

Demokratikus Köztársaság és 

a Magyar Népköztársaság 

lobogói és címerei díszítik, 

középütt a hős koreai nép ve-

zérének, Kim-Ir-Szennek a 

fényképe és Korea többszínű 

térképe látható. A faliújság 

képei bemutatják, hogy a ja-

pán elnyomásból a Szovjet 

Hadsereg által felszabadított 

koreai nép hogyan építi új-

szabad hazáját. Földosztás a 

parasztok között, üzemek, gyá 

rak építése, Oyermekek a nap. 

közi otthonokban, a felszaba-

dulás ünnepe — ezekről szól 

a képek egy része. De bemu-

tatják a képek a hős koreai 

néphadsereg katonáit is, aki:, 

győzelmesen verik vissza a be-

tolakodó amerikai csapatoka 

es fényképfelvételek tesznek 

tanúságot arról a vadállati 

kegyetlenségről, amellyel az 

imperialista hóhérok gyilkol-

ják a védtelen lakosságot. 

^ Á R T É L E T 

Vigyük győzelemre a gabonabegyüjtés csatáját 

otmányunk 
jelentőségét: 
hogy csak 

Július huszonkettedikén Szegvár 
és Mindszent község dolgozó pa-
rasztsága versenyre hívta megyénk 
valamennyi községet, hogy augusz-
us 2n-ig teljesítsék, illetve túltel-
jesítsék a gabonabegyiijtést Ebből 
a mozgalonjból országos mozgalom 
lett. Megyénk dolgozó parasztsága 
is csatlakozott ehhez a hazafias 
kezdeményezéshez és vállalta, hogy 
augusztus 20-ig 100 százalékig ele-
get tesz gabonabeadásának. Ti-
zennyolc község és a szegedi járás 
100 százalékon felül teljesítette ke-
nyérgabona beadását Pártszerve-
zeteink népnevelői, tömegszerveze-
:i aktivistáink ezekben a községek-
ben jó politikai felvilágosító mun-
kát végeztek: felkeresve a dolgozó 
parasztságot, megmagyarázták A'— 

első évfordulójának 
megmagyarázták, 

úgy ünnepelhetünk 
örömmel, ha minden dolgozó pa-
raszt eleget tesz hazafias köteles-
ségének. 

De vájjon elmondhatjuk-e, hogy 
mindent megtettünk a gabonabe-
gyüjtés teljes sikeréért1? Nem, nem 
mondhatjuk el! Csongrád megye 
dolgozó parasztsága, mely elsőnek 
fejezte be az aratást, most messze 
lemaradt a gabonabegyüjtés csa-
tájában a többi megyéktől. Cson-
grád megye az országos verseny-
ben 11-ik helyen áU 79.1 százalék-
kal. 

Mivel magyarázható ez a lema-
radás? 

Azzal, hogy a megyebizottság az 
aratás sikeres befejezése utáD nem 
figyelt fel arra a jelenségre, hogy 
pártbizottságaink, pártvezetősége-
ink öibetett kézzel várták, hogy a 
gabonabegyüjtés harc nélkül, po-
litikai felvilágosító munka nélkül 
is megtörténik. Nem számoltak az-
zal, hogy az aratásban megvert osz-
tályellenség. a kulákság, a kleriká-
lis reakció százszorta veszett düh-
vel igyekszik akadályozni a gabo-
nabegyüjtés teljes befejezését. 

pártbizottságaink, alapszerve-
zeteink vezetőségei azokon 

ahelyeken. ahol a gabonabegyüj-
éaben lemaradtunk, kullognak 

az események után. A szentesi, 
a hódmezővásárhelyi, a szeiredi 
pártbizottság, a szentesi járási 
pártbizottság és a makói járási 
cártbizottság csak beszél a ga-
•onabegyüjtésről, a versenyről a 
népnevelő munkáról, a lömeg-
izerveze'ek bevonásáról, de ezen 
túl keveset vagy egyáltalán sem-
mit nem tett a gabonabegyüités 
befejezésére. Adminisztratív fel-
adatnak tekintet e a szegedi, a 
szentesi és a hódmezővásárhelyi 
pártbizottság ezt a feladatot. Ott, 
ahol jó politikai felvilágosító 
munkával a dolgozó parasztság-
nak megmagyarázták a gabona-
begyüjtés jelentőségét — ott ko-
moly eredményeket értek el. Míg 
Algyő község 218 százatokban 
teljesítette gabonabeadásá\ ad-
dig Szentes mindössze csak 33 
százalékban, Szeged 53 százalék-
ban, Hódmezővásárhely 61 szá-
zalékban, a makói járás 77 szá-
zalékban. Talán Algvő község és 
Szentes, Szeged, Hódmezővásár-
hely dolgozó parasztsága közöd 
különbség van ? Nincs. Algyőn 
s. Szentesen is. Szegeden is és 
megyénkben mindenül, egyforma 
a dolgozó parasztság, egyformán 
szeretik és lelkesednek és tesz-
nek meg mindent a Magyar Nép-
köztársaság további erősítéséért. 
Nem itt van a hiba! A hiba a vá-
sárhelyi, a szegedi, a szentesi 
oártbizot súgnál van. Tanuljanak 
ezek a pártbizottságok Algyő 
község egyszerű dolgozó paraszt-
jaitól, kommunisláitól, az ottani 
alapszervezet vezetőségétől, mer. 
amíg a szentesi, vásárhelyi, sze-
gedi pártbizottság az íróasztal 
mellől, telefon útján „ellenőriz-
te", „szervezte" a gabonabegyüj-
ést, az algyői pár vezetőség más-
ként dolgozott. Minden este ösz-
szehívta a népnevelőket, oktatta 
őket, a község verseny tábláira 
mindig az élenjárók nevei kerül-
tek ki és a gyakorla ban ellen-
őrizte a közigazgatás, a földrm'í-
^""-zövetkezet munkáját. 

É bredjenek fel ezek a pártbi-
^ zottságok, vegyék és&re, hogy 

a gabonabegyüjtés csatáját nem a 
iökJmű vessző vetkezet ügyvezetője. 

nem is a közigazgatás hivatott ve-
zetni, hanem a városi, vagy a lá-
tási Pártbizottság.. Vegyék észre, 
hogy a Pártbizottság fele'-őse en-
nek a kérdésnek- Dolgozó paraszt-
ságunk Szentesen, Szegeden. Vá-
sárhelyen és a makói járásban 
számtalan példával bizonyította 
népi demokráciánkhoz, a Párthoz 
való ragaszkodását Pártbizottsá-
gaink, alapszervezeti vezetőségeink 
a népnevelőkön keresztül jussanak 
ki a dolgozó parasztság közé. lep-
lezzék le a kulákság, a klerikális 
reakció aljas munkáját, magyaráz-
zák meg a dolgozó parasztságnak, 
hogy a minisztertanács augusztus 
20-ig meghosszabbította a mázsán-
kénti 4 forintos prémiumot, ezzel 
újabb segítséget adva a dolgozó 
parasztságnak. 

Egy-két nap választ el bennün-
ket augusztus 20-tó1. Felvetődik a 
lemaradott helyeken a kérdés: tud-
juk-e teljesíteni augusztus 20-ig a 
gabona százszázalékos begyűjtését? 

Yadjuk teljesíteni, mert minden 
adottságunk és minden lehe. 

tőségünk megvan, hogy győze-
lemre vigyük a gabonabegyüjtés 
csatája; megyénkben. Tudjuk tel-
jesíteni akkor, ha pártbizottsá-
gaink, pártszervezeteink minden 
erőt mozgósítanak e feladat vég-
rehajtására; ha agitációs mun-
kánkat nem általánosan, hanem 
konkréton visszük; ha a népneve-
lők, a tömegszervezetek aktivis-
tái azokhoz a dolgozó parasztok-
hoz mennek, akik még nem adták 
be gabonájukat; ha pártbizottsá-
gaink, pártszervezeteink tényleg 
gazdái lesznek e feladat elvég-
zésének. 

Pártszervezeteink, népnevelőink a 
gabonabegyüjtés csatájával együtt 
vigyék termelőszövetkezeti csoport-
jaink népszerűsítését is. Az aratás 
befejezése után a dolgozó paraszt-
ság látva a termelőszövetkezeti cso-
portok eredményeit, fokozottabb 
érdeklődést tanúsít a termelőszö-
vetkezetek liánt. 

Termelőszövetkezeti csoportjaink 

fölényét bizonyítja a szegedi Hala-

dás tszcs. 17 mázsás átlag búzater-

mése vagy a ruzsajárási Kiss Imre 

tszcs, mely 70.000 forintot kapott 

csak a gyümölcsösből. De van ne-

kik 101 darab sertésük, 300 darab 

hízójuk. Hasonló eredményeket mu-

tat fel a mórahalmi Vörös Október 

tszcs, amely hamarosan 11 családi 

házat épít. Ezeknek az eredmé-

nyeknek láttán lépett a tszcs-be 

Kisteleken Huszár Józsefné 20 hol-

das középparaszt, Toldi Mihály 

ugyancsak 20 holdas középparaszt 

feleségével, Csongrádon Lantos 

András 6 holddal. Szentesen Török 

Imre 5 holdas, Fábiánsebestyénen 

Sípos Mihály, Kéri Sándor, Kiss Mi-

hály 4 holdas dolgozó kisparasztok. 

Népnevelőink, termelőszövetkezeti 

csoport tagjaink az önkéntesség 

alapelveit szemelőtt tartva magya-

rázták meg 13-án a dolgozó pa-

rasztságnak ezeken a konkrét ered-

ményeken keresztül termelőszövet-

kezeti csoportjaink fölényét az 

egyéni gazdálkodással szemben. 

P írtbizottságaink, pártszervező, 

teink vezetőségei nagy gondot 

fordítsanak a termelőcsoportok fej-

lesztésére, hiba lenne, ha a termelő-

csoportok fejlődését csak az ösztö-

nösségro bíznánk. Népnevelőink, 

tszcs tagjaink továbbra is ismer-

tessék a tszcs k konkrét eredmé-

nyeit, tudatosítsák, hogy most a 

félévi elszámolás után a makói 

Úttörő, tszcs-ben 82.000 forintot 

osztottak szét a tagok közölt Bí-

ró Jánosné 1050 forintot kapott 

kézhez. Bárányi Sándor 2600 fo-

rintot. Kotogán András DISz-fiatal 

a „Kiss Imre" termelőszövetkezet 

tagja ez év márciusától dolgozik 

a csoportban és már 4 öltöny ru-

hát és kerékpárt vett magának. 

A tszcs k fejlesztésére irányuló 
agitációnk ne legyen felülete: 
hanem ezeken a konkrét erednie 
nyéken keresztül mutassa be a cso 
portok hatalmas fejlődését. A te--
melőcsoportok pártszervezeteinek 
feladata, hogy mozgósítsák az 
egész tagságot a nagyszénás! Dó-
zsa tszcs versenyfelhívása nyomán. 
Csoportjaink népszerűsítésére ak-
tivizáljuk az új belépők csoport-
jának tagjait, az előkészítő ceo-
porlok tagjait. 
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A Politikai Bizottság határozata hozzásegíti 
a Magyar Kender iizemi bizottságát is 

a hibák feltárásához és kiküszöböléséhez 

Népi demokráciánk győzelmeit ünneplik 

vasárnap a szegedi dolgozók 
Ünnepi műsorral köszöntjük az Alkotmány első évfordulóját 

Szeged dolgozói már napok mek. a hivatalok dolgozói is 
Pta lelkesen készülnek augusz 
tus 20-ra. Népköztársaságunk 
Alkotmánya első évfordulójá-
nak megünneplésére. Népköz-
társaságunk Alkotmányának 
jelentőségéhez mérten veszik 
ki részüket nemcsak a vasár-
napi ünnepségekből, hanem 
azoknak a felajánlásoknak a 
teljesítéséből is. amelyeket az 
Alkotmány első évfordulójá-
nak megünneplésére tettek. A 
vasárnapi ünnepségek, az ün-
nepi megmozdulások lelkes 
hangulata bizonyítéka lesz 
majd azoknak az eredmények-
nek. a megjavult életlehetősé-
geknek. amelyeket Népköztár-
saságunk Alkotmánya bizto-
sított a dolgozó nép számára. 
De bizonyítéka lesz azoknak 
az eredményeknek is. amelye-
ket Alkotmányunk megszüle-
tése óta értünk e]. 

Szombaton délelőtt 
a Város! Tanács ünnepi köz-
gyűlésével kezdődik meg az 

ünnepségsorozat. 

Ugyanezen a napon az iize-

ünnepségekeu emlékeznek meg 
az évfordulóról. 

Vasárnap már a korareg-
geli órákban zeneszóra ébred-
nek a szegedi dolgozók. Nem-
csak zenekarok, hanem ifjú-
sági éneklőcsoportok is bejár-
ják a várost. A gyermekek 
számára is kellemes szórako-
zást jelent majd ez a nap. A 
délelőtt folyamán részükre a 
város különböző terein báb-
színházelőadásokat rendeznek. 
Délután Szeged összes sport-
pályáján sportprogramot bo-
nyolítanak le. 

Az ünnepségek egyik kiemel-
kedő pontja lesz 

a vasárnap esti kulti-rmüsor, 
amelyet hét órai kezdettel 
rendezrek meg az ujszegedi 

Szabadtéri Színpadon. 
Ezen az ünnepségen résztvesz-
nek a tömegszervezetek, a Hon-
védség, a Rendőrség, az Á.VH 
kulturcsoportjai, azonkívül a 
Szegedi Állami Nemzeti Színház 
művészei is. 

Dolgozó parasztságunk is uj 

eredményekkel, a termelőszövet 
kezeti mozgalom továbbfejleszté-
sével köszönti az Alkotmány első 
réfordulóíát. Vasárnap a terme-
lőcsoportok 

ünnepi gyűléseken veszik fel 
soraik közé azokat a dolgozó 
parasztokat, akik megértet-
ték Pártunk iránymutatását 
s a nagyüzemi gazdálkodás 

útjára léptek. 
Ezen a napon alakítják meg az 
uj termelőcsoportokat is. 

Az augusztus 20-i ünnepsé-
gek mindennél ékesebben bebizo-
nyítják majd, milyen boldog és 
megelégedett az a nép, amely-
nek Alkotmánya a legmesszebb-
menő jogokat btotositja a dol-
gozók számára. Augusztus 20-án 
a szegedi dolgozók ünneplik a 
Szovjetuniót, amely lehetővc 
tette számunkra a szabad élete' 
s ünneplik a Magyar Dolgozót 
Pártját, amelynek iránymutató 
sával lehetővé vált Népköztársa-
ságunk Alkotmányának megte-
remtése. 

n Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadserege 
főparancsnokságának napiparancsa Koreának a Szovjet Hadsereg 

által történt felszabadítása ötödik évfordulója alkalmából 
Kim-Ir-Szen elvtárs, a Koreai 

Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadseregének legfelső pa-
rancsnoka Koreának a Szovjet 
Hadsereg által a japán imperia-
lizmus alól történt felszabadítása 
ötödik évfordulója alkalmából na-
piparancsot adott ki. 

A napiparancs megállapítja, 
hogy a koreai nép igazságos, 
felszabadító háború kemény meg-
próbáltatásai közepette ünnepli 
az évfordulót, de nincs messze 
az a nap, amikor Korea egész 
területe felszabadul az ameri-

A Reuter jelenti: Vegvan és 
Tegu térségében a Nakton fo-
lyótól keletre szerdán este sú-
lyos harcok dúltak. A nagv ame-
rikai légitámadás ellenére 26 
északkoreai páncélos átkelt a 
Vegvantól északra és délre léte-
sített hídfőállásba. A Vágván 
térségében megindítandó nagy 
északkoreai támadás veszélyez-
tetné a tegui fontos közlekedési 
központot és két részre szakít-
hatja és körülzárással fenyeget-1 
heti az amerikaiak haderőit — 
írja a Reuter. 

A londoni rádió jelenti, hogy 
a néphadsereg csapatai be-
hatoltak az amerikai haderők 
közé. fenyegetve Tegu után-

pótlási vonalát. 
A Reuter haditudósítója pa-

naszocan hangoztatja: az ame-
rikai gyalogsági egységek sú-
lyos helyzetbe kerültek, mert 
utánpótlási vonalaik erősen ösz-
szeszükülték. 

Két délkoreai ezred, amely né-
hány hé. óta súlyos harcban ál-
lott Jongdok térségében, katlan-
ba került, amikor a néphadsereg 
csapatai a part mentén előretör-
ve elfoglalták Pohan.g kikötőjét 
és elvágták az északi irányú 
utánpó ttási vonalakat 

Az amerikai tengerészgyalog-
ság az arcvonal déli szaka-

szán visszavonul. 
A visszavonulás keménv megpró-
báltatást jelent a tengerészgya-
logság számára. A katonák mo-
rognak és rosszkedvűek. 

Az AFP jelenti: A délkoreai 
6. hadosztály egységei a nép-
hadsereg erős nyomása követ-
keztében visszavonultak. Az ame-
rikai légierők szerdán este több 
nagyvárost bombáztak: Szöult. 
Dzsindzsut. Szuvont, Jf csont éa 
Taezsont. Hozzáfűzi az AFP, 
hogy „a nagyszabású bomfcázá-

kai fegyveres beavatkozások alól. 
A koreai nép rendelkezik a szük-
séges feltételekkel ahhoz, hogy 
rövid időn belül kiűzze az ame-
rikai agresszorokat. 

A napiparancsban Kim-Ir-
Szen elvtárs felhívja a harcoso-
kat, hogy váljanak fegyverük 
mesterévé, pontosan célozva tü-
zeljenek az ellenségre és irtsák 
az amerikai támadókat. A kato-
naság összes parancsnokainak a 
hadvezetés mestereivé kell vál-
niok és meg kell szervezraök a 
fegyvernemek együttműködését. 

Augusztus 15-én este a phöng-
jangi városi népi tanács Koreá-
nak a Szovjet Hadsereg által tör-
tént felszabadítása ötödik évfor-
dulója alkalmából ünnepi ülést 
tartott. 

Az ünnepi ülést Kim-Szen-Hva, 
a phöngjangi városi népi tanács 
elnöke nyitotta meg. Kim-Ir-Szen, 
a jelenlévők nagy lelkesedése 
közben beszámolt Koreának a 

Az egész koreai néphadsereg 
és flotta végérvényesen sem-
misítse meg az amerikai beavat-
kozók hadseregét és a Li-Szin-
Man-féle bábkatonaság maradvá-
nyait — mondja többek között 
a napiparancs. — 1950 augusz-
tusa váljék hazánk egész földje 
teljes felszabadításának hónapjá-
vá. Ejtsétek páni félelembe az 
dllenséget, irtsátok őket, pusz-
títsátok haditechnikai felszerelé-
sét. Mérjetek az ellenségre végső, 
halálos csapásokat. 

Szovjet Hadsereg által történt 
felszabadítása ötödik évforduló 
járói. 

A kinai küldöttség a kínai néf 
nevében zászlót ajándékozott 
Kim-Ir-Szennek. Az ünnepi ülés 
résztvevői viharos lelkesedésse' 
üdvözlő levelet küldtek a korea; 

nép legjobb barátjának és a szov 
jet nép nagy vezetőjének, I. V 
Sz.álinnak. 

Pártunk Politikai Bizottsága 
rámutatott határozatában azok-
ra a hiányosságokra és hibákra, 
amelyek fon os tömegszerveze-
ténk, a szakszerveze- munkájá-
ban megmutatkoznak, mind a 
fel ső vezetésben, mind pedig az 
alsóbb szervekben. Nagy 
segítséget jelent ez a határozat 
szakszervezeteink számára, irány; 
mutat és módot nyújt nekik a 
feltárt hibák kiküszöbölésére, 
munkájuk gyökeres megjavítá-
sára. 

Szegedi viszonylatban is szá-
mos hiba került napvilágra a Po-
litikai Bizottság határozata nyo-
mán. Kiértékelték és konkretizál-
ták a határozatot a szegedi vi-
szonyokra is a különböző szak-
szervezetek. az üzemi bizottságok 
és elsősorban maga a szakmakö-
zi bizottság. A kiértékelések nyo-
mán 

bebizonyosodott hőre súlyos 
hibák mutatkoznak meg helyi-
leg is szakszervezeteink mun-

kájában 
s felismerték a fogyatékosságo-

kat olyan helyeken is, ahol eddig 
meg voltak elégedve a munkával 
és azt hitték, hogy minden rend-
ben van. Kitűnt, hogy jelentés 
hiányosságok vannak, melyek a 
további fejlődést veszélyeztetik, 
gátolják szakszervezeteinket fel-
adataik végrehajtásában. 

Igy volt ez egyik legnagyobb 
szegedi üzemünk, a Magyar Ken-
der üzemi bizottságának eseté-
ben is. Ha a Politikai Bizottság 
határozatának tükrében vizsgál-
juk meg a Magyar Kender üze-
mi bizottságának a munkáját, 

Iegelsősorban a legszembeöt-
lőbb hiba a Párttól való el-
szakadás. a Párthoz való 

rossz viszonv jelei. 
A gyakorlatban ez abban nyil-
vánult meg, hogy az üb.-tagok 
egy része, de elsősorban maga 
az üzemi bizottság titkára, a 
Párt utasításait vagy felületesen, 
vagy egyáltalán nem hajtotta 
végre. A Párttól való elszaka-
dást mutatja az a körülmény is, 
hogy 

a z üb.-titkár több esetben az 
üzemi pártbizottság tagjaival 
szemben pártszerű lenül vi-

selkedett. 
.Lekezelte" annak egyes tagjait. 
iem fogadta el útmutatásait 

Az üzemi pártbizottság több 
alkalommal gyakorolt kritikát az 
ib. és annak titkára fölött., azon-
ban a kritikának nem sok ered-
ménye volta A kritika sem hozta 
magával a helyzet megváltozását 
a kritika mindössze csak egy-
szerű meghallgatásra talált, de 
gyakorlatban nem éreztette ha-
tását. Ez a tény is ismé.elten 
azt mutatja, hogy 

a Magyar Kender üzemi bi-
zottsága részéről a Párt ve-
zető szerepének az elismeré-
se szavakban történt csupán, 

azt nem tették maradéktalanul 
magukévá. A Párt vezetőszerepe 
aem érvényesült kellő mértékben, 
kellő formában. 

A Párttól való bizonyosmérvü 
elszakadásban gyökeremek az-
után más fogyatékosságok is. A 
Magyar Kender üzemi bizottsá-
gának az esetében is bebizonyo-
sodott, hogy jó munkát a Párt 
irányítása, illetve annak követé-
se nélkül nem lehet elérni és 
csupán a Párt útmutatásainak 
a követése biztosi hatja a jó mű-
ködést. A Párthoz való rossz vi-
szonyból eredtek azután a többi 
hibák 1,3 a Magyar Kender üzemi 
bizottságának munkájában. Ilyen 
volt többek között a tömegek ől 
való elszakadás. A dolgozók felé 
az üzemi bizottság, szorosabban 
véve az üb.-titkárnak a magatar-
tásában komoly kifogásolni valók 
voltak. Durván, s nem ere eset-
ben agresszíven lépet; fel a dol-
gozókkal szemben. I re azután 
lem is csodálatos, hogy 

az üzemi bizottságnak nem 
tekintélye volt az üzemben, 
hanem nem ereszer félelem-
mel viseltettek vele szemben 

a dolgozók. 
Ez azután azt is eredményezte, 
hogy a pár onkívütt dolgozók tö-
megei nem kapcsolódtak be a 

szakszervezeti munkába, mivel a 
legtöbb esetben nem volt meg 
ennek a megfelelő előfeltétele. 
Maga az üb.-titkár sem aktivizál-
ta kellőképpen a pártonkívüli 
dolgozók legjobbjait, hanem első-
sorban — és gyakran 

a Pártból kizárt — műszaki 
értelmiségre támaszkodott 

munkájában. 
Ezekután az sem meglepő, ha 

gyenge lábon állt az üzemben 
szakszervezeti vonalon a kritika 
és az önkritika és hibák csúsz-
tak be a szakszervezet egyéb 
munkáiba, nem volt kielégítő a 
szakszervezett bizalmiak műkö-
dése sem. Ha például a munka-
verseny szervezését nézzük, ott 
is mutatkoznak hibák. Több eset-
ben mechanikusan, kellő politi-
kai munka nélkül, csak számsze-
rű adatok alapján, nem pedig reá-
iis számozásokra támaszkodva 
történt a munkaverseny kiszéle-
sítése, mint ez a hosszúlejára ú 
versenyszerződésekkel kapcso-
latban júniusban megmutatko. 
zott: 

annak ellenére, hogv mint-
egy négy-ötszáz hosszúlejá-
ratú versenyszerződést feö-

, főttek a dolgozók, a ternie- * 
lékenység nem emelkedett 

a kellő mértékben 
Kitűnt a munkaversenyszervezés, 
ben megnyilvánuló hiba a koreai 
műszakot megelőző napokban is, 
amikor az üzemi bizottság úgy 
vélte, hogy azzal tud lendülete 
adni a koreai műszak alatti 
munkaversenynek s a felajánlá-
sok teljesítésének, ha öles betűk-
kel hirdeti a dolgozók előtt az 
üzemben a táblán: A legjobb 
dolgozók ennyi meg ennyi össze-
gű pénzjutalomban részesülnek. 
Ez utóbbi ese ben még az is 
megtörténhetett volna, hogy az"k 
a nagyszerű szempontok és indí-
tó okok, amelyek dolgozóinkat 
a koreai műszak kiváló eredmé-
nyeinek elérésére ösztönözték, 
elhalványultak volna a dolgozók-
ban, az az érzés támadhatott 
volna bennük, hogy az egész ver-
senynek az a célja, hogy ez vagy 
az a dolgozó megnyerje az első, 
második, vagy harmadik dí jat 
Ezt a helytelen, hibás intézke-
dést az üzemi pártbizottság uta-
sítására vonta vissza az üzemi 
bizottság és így került le a díja-
kat feltüntető tábla a helyéről. 

Lazaságok s elkónvelmeskedé-
sek mutatkoztak a Magyar Ken-
der üzemi bizottságának műkö-
désénél is. Megtörtént nem egy 
ege ben. hogv a függetlenített 
szakszervezeti funkcionáriusok 
nem jártak be pontosan az üzem-
be, a reggeli órákat más magán-
ügyek elintézésére fordították. 
Természetesen az ilyen esetek 

r.em lehetnek ío hátassal a 
dolgozók munkafegyelmének 

megjavítására, 
az üzemi bizot ság ilyen irányú 
munkájára, mert nem áll példa-
képül a dolgozók előtt az őket 
munkafegyelemre serkentők ma-
gatartása. 

A Politikai Bizottság határo-
zata tehá* irányt mutatott a 
Magyar Kender üzemi bizottsága 
számára is, módot és lehetőséget 
nyuj ott nekik a feltárt hibák 
kiküszöbölésére. A fe'adat az, 
h-ogy az üzemi bizottság, élén az 
üb-titkár elvtárssal, hatékonyan 
gyakorolja az önkritika haszn-s 
és építő fegyverét, ismerje fel és 
keresse meg a hibák és h'ár""--:-
ságok okait s azok k'ttaví á.sár.ak 
útját s a Párt útmutatása és 
irányítása követésével most mrr 
jobb. eredményes-hh munkát vé. 
gezzen. jól vógrehajlsa as elölte 
álló felada okat. 

Szfréj&ok Franciaörszárl icn 

Az aucheli bányák hetes számú 
tárnájának dolgozói már husza-
dik napjuka töltik a föld alatt, 
hogy megakadályozzák bányájuk 
bezárását. A környező lakossá" 
mind tevékenyebben fejezi ki 
együttérzését a sztrájkoló bá-
nyászokkal. 

A chocquesi üzem munkásai 
szintén töretlenül folytatják har-
cukat. 

Súlyos fenyegetést jelent az amerikaiak számára 
a néphadsereg támadása Tegu térségében 

sok ellenére az amerikai vezér-
karban senki sem gondol arra. 
hogy a légifoombázással döntő si-
kereket érhetnének el". 

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság néphadseregének fő-
parancsnoksága közölte augusz-
tus 16-án reggel, hőre 

a néphadsereg egvségei va-
lamennyi fronton folytatták 

támadó harcaikat. 

Megtörték az ellenség kemény 
ellenállását és augusztus 12 én 
felszabadították Henyphunt. az 
ellenség védelmének Tegutól dél 
nyugatra fekvő foiqtos pontját 

A néphadsereg egységei a Nak 
ton folyó keleti partján vissza 
verték az ellenségnek harckocs' 
és tüzérségi egységek támogató 
sával végrehajtott ellen tamadi 
sát és nagy veszteségeket okoz-
tak az ellenségnek. 

Ujabb két megye teljesítette 
száz százalékosan begyűjtési tervét 
A megyék beg®aij!ési versenyében Hajdú Bihar. Békés. Szol-

nok és Heves megyék után Komárom és Szabolcs-Szatmár megye 
is 100 százalékosan teljesítette begyűjtési tervét. 

A katolikus papok 

országos békebizottságának felhívása 

az Alkotmány ünnepe alkalmából 

A katolikus papok országos békebizottsága sz Alkotmány 
ünnepe alkalmából levelet intézett az ország katolikus papjaihoz. 
A levélben felkérik « katolikus papokat, hogy a vasárnapi 
szentbeszédben emlékezzenek meg a Népköz', ársaság Alkotmányá-
ról is. 

A phöngjangi városi tanács ünnepi ülése 
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Ml 1 ŐRIÉN! ÉS Ml TÖRTÉNIK? 
VARHATÓ IDŐJÁRÁS: Mérsé-

kelt déli, délnyugati szél. Változó 

felhőzet, több helyen zivatar. Fül-

ledt, meleg Idő. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza 

igen alacsony vízállással végig 

apad. Vizének hőmérséklete Sze-

gednél 22.5 fok. Mai vízállások: 

Tiszahecs —74 cm (8%), Tokaj 

-82 (1). Szolnok —140 (14). Cson-

grád —150 (16), Szeged —130 (14) 

A Maros Makónál 25 (16). 

N A P I R E N D 

MOZI 

Belvárosi (fél 7, fél 9) Nagy Pé-

ter, 

Korzó (6, 8) Orel gőzös pusztu-

lása. 

Fáklya: Nyár] szünet. 
• 

Vasárnap délelőtt 10 órai kezdet-

tel a Fáklya Moziban ftlmmatiné 

lesz. Bemutasásra kerül: „Vigad az 

erdő" cimü szovjet film. 

MŰVÉSZET 

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 Kónyvkőlcsőnzés ked 

den és pénteken 8-íól 1 óráig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva dél-

előtt 9.:ől délután 2-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

jál-tér 9. Telelőn- 35—63 

Franki József; Szent Győrgy-tér 

6. Telefon; 35-10 

Surányi Józsefi Kossuth Laios.su. 

gárút 31. Telefon: 34-36. 
• 

ISMÉT MEGNYÍLIK a Szent 

György utcai Dózsa György állami 

általános fiúiskolában a dolgozók 

általános iskolájának V., VI., VII, 

és VIII. osztálya szeptemberben. If-

júmunkások, dolgozó parasztfiatalok 

jelentkezzetek minél többen a to-

vábbtanulásra! Jelen.kezés minden 

nap délelőtt 9.től l-ig M.ndcn ér. 

deklödő megkapja a bővebb felvilá-

gosítást, 

Szakszervezeti hirek 

Az Orvos Egészségügyi Szakszer-

vezet várost csoportja értesíti tag. 

jalt, hogy az Alkotmány megünnep-

lésén az egyetemi üzemi bizottság, 

gal vesz részt 19-én (szombaton) 

este 8 órakor az egyetemi kultúr-

házban (szemklinika mögött). Kérjük 

tagjainkat, hogy az ünnepségen je. 

lenjenck meg. 

A házfelügyelök szakszervezete 

18 án 7 órakor ünnepélyes taggyű-

lést tart a szakszervezeti székház-

ban. 

DISZ.HIREK 
Péntek; Paprika NV: 3 ónkor 

Toldi Mária. Ruházati Bolt NV: 5 

órakor Leífmiker Péter. Tanotthon: 

7 órakor Sípos Géza. Makosz; 6 

órakor Lápdí Tibor. Pénzügy: 7 óra-

kor Horvá'th Mária Gyufagyár: fél 

5 órakor Ungár Éva Gázgyár; 5 óra-

kor Márté Ilona. Kiskereskedelmi 

NV: 7 órakor Csápenszkí István. 

Szabóipari Szövetkezet; fél 5 órakor 

Toldi Mária. Ládagyár; fél 5 óra. 

kor Csápenszkí István. Kossuth Zsu-

zsánna: fél 8 órakor Rózsa Mária. 

Tizenhárom játékos szerepelhet ezentúl a labdarugó 
bainokságokban 

Kiskereskedői hirek 
Alkotmányunk első évfordulója 

alkalmából a kiskereskedők klraká. 

talkat az ünnephez méltóan dl. 

szítsék fel. Szalagpiákátok péntek 

reggeltől a KISOSz-lrodában átvehe. 

tők 

MSZ1.HIREK 

A Magyar-Szovjet Társaság sze. 

gedt titkársága augusztus 21.én, 

hétfőn este 6 órakor az összes üzemi, 

hivatali, kerületi MSzT vezetőségi 

tagok részére összevon1! értekezletet 

tart. 

A SIKETNÉMAK SZÖVETSÉGE 

szegedi csoportja megtartatta ala-

kuló közgyűlését. A közgyűlésen 

Györe János, a szövetség főtitkára 

mondott beszédet. 

A dolgozók nem tűrik maguk között 
az ellenség ügynökeit 

(Tudósítónktól.) Közvetlenül a 

koreai műszak előtt vezettük be 

nz Ecsetgyárban az ú i normákat. 

Dolgozóink már az első napok-

bnn hndat üzentek az u j nor-

máknak és vállalták, hogy azo-

kat a koreai műszak alatt nem-

csak százszázalékig teljesitik, de 

tul ls szárnyalják. Munkafelaján-

lásokat tettek, amelyeket — mint 

eredményeink mutat ják -— sok-

szorosan túlteljesítettek. Dolgo-

zunk lelkesedése mutat ja a mun-

kához való u1 viszonyt, bizonyít-

ja a Párt é? Rákosi elvtárs Irán-

ti szeretetet Üzemünk dolgozói a 

koreai műszak alatt 2295 darab 

ecsettel gyártottak többet az 

előirányzottnál, amely 27.183 fo-

B E L V A H O S ! M O Z I 
, • = = TELEFON: 40-25 -1 

Szerdái? • 

N A G Y P É T E R 

k o r z ó m o z ' 
TELEFON: 3.3 44 

A i ' i u i u i H-i» oéntekig 

Orel gőzös pusztulása 

Széchenyi ? fi í ( ! .Y ö 1 i'mszlnház 

TELEFON: 34-77 ===== 

Nyári szünet 
Előadások kezdete a Belvá-

rosi Moziban: hélköznnp fél 7 
és fél 9 órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél 5 fél 7 és fél 9 
órakor. 

Előadások kezdete a Korzó 
Moziban: hélköznnp 0 és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4. <1 és N órakor 

PénztArnvilAs délelőtt 11 — 12 
lg, délután egv órával az elő 
uuás kezdete előtt. 

A z Országos Spor th i va t a l 
rendeletet adott ki. amelynek 
értelmében az őszi idénytő l 
kezdve 13 já tékos szerepelhet 

l abda rúgó csapatok egy mér-
kőzésén. A mérkőzés bárme-
lyik i d őpon t j ában kicserélhető 
a kapus és egy mezőnyjátékos. 
A cserét nem kell meg i ndo ' 
kö ln i , tehát nemcsak sérülés 
esetén szabad cserélni. Ezen a 
két cserén k í vü l többet nem 
eszközölhetnek a csapatok, te-
h á t m á r a kicserélt játéko-
sok nem térhetnek vissza a 
p á l y á r a . A rendelkezés az 
ország va lamenny i l abda rúgó 

csapatára vonatkoz ik . Meg-
ál lap í tot ta az O S H , hogy a 
iátokoseserére csak az edző 

• jogosult . Ha az edző ki akar-
j a cserélni va lamely ik játéko-
sát, kiteli ezt a szándékát az 
egyik part jelzővel . A partjel-
ző megvá r j a , a m í g a labda u 
játékon kívi i l kerill , s ekkor 
zászlóintéssel k i h í v j a a játok 
vezetőt. A z edző a játékveze-
tőnek jelenti be, hogy melyik-
já tékosá t kivel aka r j a kicse-
rélni , Ha a játékoscsere során 
igénybevett idő egy percnél 
hosszabb, a játékvezetőnek 
meg kelj hosszabbí tani a já-

tékidőt az elveszett időtar--

tamma|. 

Nagyje lentőségű lépést je-

lent az O S H rendelete a lab-

d a r ú g ó sportban. Lényeges 

eltérés ez a régi, merev sza-

bá lyoktó l , amelyek nem egy-

szer meghamis í to t t ák az igazi 

erőviszonyokat . Kü l ö n ö sen 

nagyfontosságú az ú j rend-

szer éppen most. az őszi egy-

fordulós ba jnokság a|att. ami-

kor eg.v-egv vá ra t l an Rériitös 

behozhatat lan h á t r á n n y a l 

s ú j t ha t n á az érdekelt eBapa-

<ot. 

Egy világrekorder pályafutása 

rint értéknek felel meg. 

A műszak alatt kiemelkedtek 

jó munkájukkal az üzem ifjú-

munkásai, akik nagyban hozzá-

járul tak munkánk sikeréhez. Üze-

münk dolgozóinak legnagyobb ré-

sze szívvel, lélekkel, teljes oda-

adással végezte munkájá t a mű-

szak alatt és azon tu l ia, hogy 

minél jobb eredményt érjünk el 

s nrnél sikeresebben végezzük be 

idő előtt ötéves tervünket. 

Ahhoz, hogy továbbra ls jó 

munkát tudjunk végezni, elenged-

hetetlenül szükséges az ellenség 

leleplezése. Üzemünkben Nagy 

Sándorné szabotálta a munkát , 

több alkalommal indokolatlanul 

otthagyta munkáját . Durva, erő-

szakos fellépéssel az OTI-orvoso-

kat többször kényszeritette, 

hogy írják ki betegnek, holott 

semmi baja nem volt. Igy tör-

tént legutóbb ls. Beteget jelen-

tett s ezalkalommal az OTI-val 

beutaltatta magát a kórházba ki-

vizsgálásra. Nagyné minden szó 

nélkül másnap otthagyta a kór-

házat. Tiz napig távol volt az 

üzemből, nyilvánvaló, hogy most 

sem volt beteg. 

Félrevezette ismét az orvoso-

kat, megkárosította népi demok-

ráciánkat. Az üzem dolgozói, 

amikor megtudták Nagyné csa-

lását, elfordultak tőle, megvetet-

ték s az üzem vezetőségétől 

azonnal elbocsátását kérték. Ez 

meg is történt. IJzzel a példával 

is bebizonyítják a dolgozók, hogy 

nem tűrik meg maguk között a 

Nngynékat, az ellenség ügynö-

keit, akik az imperialisták aljas 

terveit szeretnék megvalósítani. 

Doktor Lajos 

Ecsetgyár 

Natalja Szmirnickáját évekkel ez-
előtt Pjatigorszkban látta először 
Viktor Alekszcjev, a kiváló edző. A 
kisváros sporttelepén figyelt fel az 
iskoláslányra, aki kezdetleges fo-
gással dobálgatta a súlygolyót. Bi-
zony, alig néhány méterre tudta 
csak repíteni 

Alekszcjev aíonban gyakorlott 
szemmel észrevett valamit, ami má-
soknak nem lünt fel. A fáradliatat-
lanság, amellyel a kislány gyako-
rolt, többet mondott, mint a hely-
iden állás, a kezdetleges stílus. 

Aíekszejev foglalkozni kezdett 
Szmirnickájával. Hat edzést tartott 
vele. azután visszautazott Lenin, 
grúuba. a leány ennek a néhány 
edzésnek tapasztalataival fejlődött 
tovább. Amikor elvégezte a közép-
iskolát, beiratkozott a leningrádi 
testnevelési főiskolára. 

Ez már 1945-ben történt. Szmir-
nickája ekkor még nem határo-
zott, súlydobó, vagy gerelyvető 
lesz-e belőle Alekszcjevnek az volt 
a véleménye, maradjon a gerely-
nél. 

Akkoriban Anokina, Majucsája és 
Csudina csaknem egyforma ered-
ményeket ért el, Anokina 48 m 39 
cm-et dobott. Ez világrekord volt, 
Szmirnickája ekkor még 35—39 mé-
tert dobált. Kissé csüggedt volt. 
Aíekszejev megnyugtatta és java-
solta, Szmirnickája térjen át más 
stílusra. De nemcsak a technika fon-
tos, hanem talán még fontosabb a 
győzelemben való hit. 

'A'z új módszerrel a leány az 
1946-i bajnoki versenyen már 39 m 
G8 cm-t dobott 

—• Kevés — mondta. 
— Kiváló eredmény — vélte Aíek-

szejev és néhány amerikai képes 
sportlapot mutatott Szmirnickájá-
nak. — Nézd — mondta —, az 
amerikaiak csak a fizikai képessé-
geket és az izmokat figyelik, A 
sportolók erkölcsi értéke nem ér-
dekli őket, A szovjet sport más. Ne 
feledd, az erkölcsi erő, — annak 

DELMAGYARORSZÁG 
politikai napilap 

Felelős szprkesztő és kiadó: 
ZOMfilORI JÁNOS, 

Szerkesztő: 
RÖDAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged, Jókal-ti. 4 . 
Telefon: 35 35 és 30-03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8 tói: 34 38. 

Kiadőhivatal: Szeged. Lenin -«. 6. 
Telefon: 31-16. és 35 00 

'A'z x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető Priskin Sándor 

tudata, hogv te szovjetember vagy, 
legyőzhetetlenné lesz. 

A következő évben Szmirnickája 
már 46 m-l dobolt és Majucséja 
utáh a második helyei fogiálln el 
a bajnokságban, A világrekord ek-
kord 48 m 60 cm volt Majucsája 
50 m 39 cm.cs eredményét nem 
hitelesítették. Szmirnickája úgy vél-
te, ilyen fényes eredményt soha 
nem tud majd elérni. Edzője kitar-
tott amellett, hogy túl fogja dobni. 

Ez évben azután a szovjet— 
csehszlovák allélikai versenyen 
Szmirnickája 49.59 m-re, röviddel 
ntóbb — augusztus 6-én 53.41 m-re 
hajította a gerelyt. Ezt megközelítő 
hatalmas eredményt ért el a Buda-

pesten rendezett Főiskolai Világ-
bajnokságon. A többi országok vér-
senvzői 8—10 méterrel maradlak el 
mögötte 

Nrttalja Szmirnickája ma a SZöv_ 
jetlínió bajnokát megillető vörös, 
trikót viseli és a bajnoki aranyér-
met. Közben fejlődik az új nemze-
dék és ilt van a fiatal Galina Zibí-
na, akinek 49.64 m-es eredménye-
rendkívül figyelemreméltó. S 'Aíek-
szejev ezért mondta legutóbb Szmir_ 
nickájának: 

— Tovább dolgozunk! 
— Tovább — felelte lelkesülten 

a világ legjobb gerelyvetőnője —, 
mint akinek még igeh sok tenniva-
lója ván a sport terén. 

Vasárnap rendezik az üzemek közötti 

országos céllövő versenyt 

Az elmúlt évben j s nagrv szám-
mal vettek részt a dolgozók egy-
egy céllövő versenyen, de ezút-
tal még szélesebb rétegek be-
kapcsolásával rendezi meg a 
Szabadságharcos Szövetség üze-
mi céllövőbajnokságait. Előre-
láthatólag 50.000 üzemi dolgozó 
ves2 részt Alkotmányunk ünne-
pén rendezendő versenyen. Min-
den üzem sajá t rendezéséiben bo-
nyolítja le háziversenyét, amely-
nek alapján összeállítják a* üzem 
hetes csapatát. A női indulók kö-
zül ugyancsak a legjobb ered-

ményt elérő bajtársnő j u t tovább. 
Az üzemi válogató versenyen há-
rom testhelyzetben — fekvő, tér-
delő, á l l ó — öt-öt értékelt lövést 
adnak le. 

A versenyen mindem üzemi dol-
gozó indulhat, a fegyveres testü-
letek és az országos Magyar 
Sportlövő Szőve Isóg által igazolt 
I., I I . oszt, versenyzők kivételé-
vel. Az egyes üzemek a válogató 
versenyen elindított 200 induló 
u t án egy csapatot nevezhetnek és 
minden további száz versenyző 
u tán egy ú jabb csapatot. 

N B I e« röplabdacsapata van 

Szegednek 

A Magyar Röplabda Szövetség 
az OSH-val folytatott tárgyalá-
sok eredményeképpen a szegedi 
egyetemi DISz női csapatát, mely 
a magyar válogatottnak is két 
állandó játékost ad. besorolja az 
N B I-be. 

A szegedi Röplabda Szövetség-
játékvezető testülete au-

gusztus hó 18-án este 7 órai kez-
dettel játékvezetői értekezletet 
tart a szövetség Hajnóczy-utca 
20. szám alatti helyiségében. 

Ma jelölik ki 

a Tatabánya ellen felálló csapa-
tot. Eddig Bénák. Hetesi, Csáki, 
Ladányi és Báná t i játéka vehető 
biztosra az SzSzMTE-ben. A csü-
törtöki edzőmérkőzés alapján je-
lölik ki a csapatrész többi tag-
jait . 

ÉDOSz—Makó i VSK 

N B I l l-as labdarugó mérkőzést 
szombaton délután fél 5 órai 
kezdettel játsszák a cserepessori 
pályán. A tavalyi N B m-as baj-
nokság második helyezettjének 
és az N B II-ből kiesett makói 
csapatnak összecsapása hatalmas 
iramú mérkőzést igér. A z ÉDOSz 
Vezetősége felhívja rendezőit, 
hogy 4 órakor jelenjenek meg a 
sportpályán. 

At lét ika 

Szép fejlődésről tettek bizor.v-
ságot, a diósgyőri országos vi-
déki bajnokságon részéveit dél-
kerületi atléták. A verseny első 
napjának eredményed: 110 r*át 
2 Gárdon 16.3. Rúd 2. dr. Né-
meth 350, 400 m 5. Bárkány i 
52.3, 5000 m 5. Zalavári 16.41.6, 
Nő i számok: 100 m 2. Orosz 
10.30, Magas 4. Szűcs 135. 

i cm 

A P R O H I R D E T E S E K 
| „ F O G L A L K O Z Á S | 

BEJÁRÓNŐT délelőttre koszt nél-

kül keresek. Sztálin-krt. 91. I. eme. 

let 2. 3126 

MINDENES főzönőt, bentlakássál 

felveszek. Érdeklődni P. Reich Erzsi 

üzletében, Széchenyi-tér 17. 3133 

I A D Á S - V É T E L I 

LEGSZEBB bizsutériák. disziargvHk 
legolcsóbban Divatos gyöngyfűzés': 
vállalok. Ólomkristály! veszek. Sze-
lemé, Kelemen-u. 7. sz. 
KERÉKPÁR varrógép, Írógép javí-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra. kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca 
11. szám. 

HASZNALT kar. és zsebórákat, éb-
resztőórákat meglepő magas ároa 
veszek Fischer órás. 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes-
téssel szakszerűen készül Csordás 
bőrrithakészílő mesternél Szenl 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött 2748 
GYERMEKKERÉKPART. 24.est ke-
resek megvételre „7 évesnek" jeli-
gére. 3122 

SZÉP, modern ebédlő, teljesen új 

állapotban eladó. Megtekinthető dél-

előtt 6—11 óráig Arviz-utca 9 szám, 

emelet. 3125 

KOMPLETT, sötétszínű ebédlőbúior 

alkalmi áron eladó Kölcsey.utca 11 

szám, III. emelet 3/b. Egész nap 

megtekinthető. 

NAGY erői stelázsik és páncélszek-

rény eladó. Szabó, Kígyó.utea 2. 

szám. 3129 

KEREKES mángorló, diófa asztalok, 

támlás székek eladók. Deák Feren* 

utca 2. I. emelet 6 12—6.ig. 3141 

GÁZTŰZHELY, gázrezsó, gá:kély. 

ha, petrofor eladó, PirisPkrt. 24. 

szám. 3140 

HASZNALT tég!a eladó. Cím a ki-

adóban. 3139 

KIS redőnyös iratszekrény és Író-

asztal eladó, Gyergyámos-utca 3. 

Megtekinthető 1—3-lg 3138 

| ? \ íz a c | 

KÜLÖNBÉJARATCr bútorozott szo-

ba férfinek kiadó. Sztálin-krt. 9 sz. 
11. emelet 1. ' 3120 

I K Ü L Ö N F É L É K I 

H*ATtASZTHY festékkercskedés ' át-
helyezte üzletét Sztálin-körút 49, 
a Püspök bazár épületbe, Mérey k i . 
térővel szemben 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Appnnvi-ntca 2Í Olcsó körivvvásár! 
KARÓRAK megkopott tokiét, csú-
nya számlapját tökéletesen felújí-
tom. Fischer órásmester, Klauzál, 
tér 3 
MAGANYOS özvegy elvállalna egy, 
vagy két iskolás leányt teljes ellá. 
tással. Dózsa György.utca 22. föld-
szint 2. 3135 

1 Q K T A T A S 1 
MAJOR gyorsíró iskola uj tan-
évél szeptember I0_én megnyitja. 
Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-
utca 4. 2472 
KATONA Lászlóné gyorsíró és gép. 
írólskolájába (Kölcsey.utea 10) fl» 
új tanévre a beiratkozások megkez 
ttödli'k 3074 
KEZDŐ gyors, és gépíróbanfolya. 
mok kezdődnek szeptember 5 én dr, 
Rosenbergné gyorsíróiskolájában, 
Sztálin-sétány 1. Múzeummal szem-
ben. 


