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ALKOTMÁNYUNK 
KULTURÁLIS FELEMELKEDÉSÜNK BIZTOSÍTÉKA 

Irta i CSEN KE LÁSZLÓ 

A Szovjet Hadsereg felszaba-
dító harcai elsöpörték népünk 
ádáz ellenségeit. A Párt, a mun-
kásosztály hosszú, kemény har-
cokban szorította ki a reakciót 
a hatalomból és szövetségesként 
maga mellé állí.va a dolgozó pa-
rasztságot. megteremtette a pro-
letariátus diktatúráját. A dolgo-
zó nép megalkotta Alkotmányát, 
a mi Alkotmányunkat és azóta 
augusztus 20 a dolgozó nép ün-
nepe. Az Alkotmány biztosítja 
a dolgozók művelődéséhez való 
jogát és ugyanakkor az életszín-
vonal állandó emelésével bizto-
sítja azt is. hogv a dolgozók és 
gyermekeik elsajátíthassák a 
legmagasabb műveltséget. 

Amikor Alkotmányunk évfor-
dulóján visszatekintünk az el-
múlt év munkájára, emlékeznünk 
kell Rákosi elvtársnak több mint 
egy éve elhangzott megállapítá-
sára: „Kultúrfronton olyan réseli 
tátongnak, amelyen a nyugati 
és belső reakció kényelmesen be-
szivároghat." Nézzük meg, ho-
gyan tömtük be ezeket a réseket, 
hogyan vittük előbbre kulturális 
forradalmunkat az elmúlt egy év 
alatt? 

A beiskolázások terén jelentős 
lépést tettünk előre. Áltaiánosts-
kolai vonalon a tavalyi közel 
45.000 beiskolázotthoz viszonyít-
va közel 54.000 tanuló; iskoláz-
tunk be. Mindez bizonyítéka an-
nak. ho?v dolgozó népünk meg-
értette Pártunk felhívását, az ál-
talános rnűveltsév elsajátításának 
jelentőségét. Életszínvonala emel-
kedett, öntudatosodott, látja azt, 
hogy a szocialista kultúra az ő 
kultúrája, a mi kultúránk, amely-
nek birtokában többet tud ter-
melni. 

Az idei tanévben a középisko-
lák első osztályaiba beiratkozott 
munkás- és parasztszármazású 
növendékeink százalékaránya 
már az eddigi adataink szerint 
is a 70 százalék körül mozog, 
anr.ak ellenére, hogy a klerikális 
reakció megyénkben is mindanf 
elkövetett, hog\ megakadályozza 
a dolgozók gyermekeinek tovább 
tanulásátt A harc azonban ismé-
telten a dolgozó nép javára dőlt 
el. A reakció most sam nyugszik 
bele vereségébe, újabb és újabb 
támadást indít. Ébernek kell len-
nünk ezen a döntő jelentőségű 
harci szakaszon, hogy továbbra 
is a reakció csapásait kivédve, a 
nekünk szánt csapások az ő há-
tán csattanjanak. 

A szegedi Gépipari és Építő-
ipari Diákotthon növendékeinek 
száma száz százalékkal emelke-
dett, Bizonyítéka ez annak, hogy 
munkás- és parasztszármazású 
fiataljainknak megnőtt az érdek-
lődése a technikai pályák iránt, 
Pártunk, államhatalmunk döntő 
támogatást és segítséget nyúj-
tott ezen a fronton is. Az idén 
már diákotthoni építkezésekre a 
tavalyihoz visgonyí.va Népköztár-
saságunk kormánya megyei vi-
szonylatban száz százalékkal 
többet fordít. Eredménye ez an-
nak. hogy a dolgozó parasztság-
gal szövetséges munkásosztály 
munkaversenyeken keresztül 
napról-napra emeli a munka ter-
melékenységét és ezáltal megte-
remti kul urális fejlődésünk reá-
lis feltételeit. 

Kul túr-csoportjaink működésé-
ben is jelentős változások tör-
téntek. Felszámoltuk a rothadt 
burzsoá ideológiával telített szín-
darabok játszását, helyükbe szo-
cialista jellegű, haladó és klasz-
szikus darabok kerültek szín-
játszó csoportjaink műsorára. — 
Komoly a fejlődés színjátszó 
csoportjaink számszerű növeke-
désében is. A szegedi és hódme-
zővásárhelyi ifjúsági kultúrver-

senyen több mint kétszáz cso-
port szerepelt. Ezeknek a műso-
ra, előadásainak nívója messze 
túlhaladta az előző évi teljesít-
ményeket. Ifjúságunk megértet-
te Rákosi elvtársnak a DISz kon-
gresszuson mondott beszédét és 
teljes erővel hozzálátott a kul 
turalis fronton mutatkozó hiá-
nyosságok felszámolásához. 

Egy évvel ezelőtt egy körzeti 
könyvtárunk volt 11.000 kötettel 
46 könyvtárral. Ma két körzeti 
könyvtárunk van, 18.000 kötettel. 
90 könyvtárral működik. Dolgo-
zóink élnek is az Alkotmányunk 
által biztosi ott jogokkal, mert 
például a tél folyamán könyvtá-
raink mellett 900 olvasókör mű 
ködött. Kultúrelőadásainkon, £ 
Szabad Föld Téli Estéken szinte 
előadásról előadásra emelkedett e 
hallgatók száma. Négy-ötszáz 
hallgató egy-egy községben nem 
volt ritkaság. 

S?ép sikerrel zárultak könyv-
napjaink is. Dolgozó parasztsá-
gunk 95.000 forint értékű köny-
vet vásáro'-t, ami azt jelenti, 
hogy dolgozóinknak megvan az 
anyagi lehetőségük ahhoz, hogy 
tanuljanak s megvan hozzá aka-
ra uk is. 

Népi költőink és íróink na 
gyobb és nagyobb számban je 
lentkeznek műveikkel, amelyek 
bői a dolgozó nép élete, munk-
iránti lelkesedése, a Szovjetunió 
iránti határtalan szeretete és a 
Párt iránti hűsége csendül ki 
Eddig 15 költő és irodalmár ver 
se, novellája érkezett be hoz 
zánk, amelyek közül többet kül 
túrelőadásokon is szavaltak, ját 
szotlak. 

Kultúrforradalmunk által rö 
videsen megváltozik a falu kul 
turális arculata. Megyeszerte 
megindult a mozgalom a kultúr. 
házak, kultúrotthonok létesítésé 
re. A volt földesurak díszes pa 
lotái kultúrotthonokká válnak 
Ezek az épületek bázisai lesznek 
a falu kul urális életének, aho' 
villanyfény mellett, emberi mó 
don művelődik, tanul dolgozó pa-
rasztságunk. Világosan látják ezt 
dolgozó parasztjaink, amiko: 
munkafelajánlásokkal, a Párt /e-
zetése mellett járulnak hozzá e 
kulturális bázisok felépítéséhez 
Ofö'.deákon állandó mozi, Nagy 
királyhegyesen, Felsőközpontor. 

kulíúrotthonná válik a régi ura 
sági kastély. Makón, Szőregen 
Deszken, Oszentivánon, Ujszent 
ivánon, Lengyelkápolnán ég még 
sok más községben folyik e 
munka a kultúrotthonokért. 

Alkotmányunk a mi kultúr 
munkánkat, a dolgozó nép kul-
túráját biztosítja. Feltárt ered 
menyeink emlékeztetnek bennün 
ket az előttünk álló hatalmas 

feladatokra is. Emlékeznünk kell 
Rákosi elvtárs figyelmeztetésére 
hogy általános politikai és gaz 
dasági fejlődésünk mögött elma 
radt kulturális fejlődésünk. Lál 
nunk kell, liogy még nem te'tün1 

meg mindent kulturális tére' 
mutatkozó lemaradásunk felszá 
molására. Ha ezt a harcot ered 
ményesen akarjuk megvívni, na 
a beszivárgott ellenséget k' 
akarjuk szorítani a kultúra terű 
letérői, szívós és kemény harco' 
kell folyta nunk a klerikális re 
akcjó és ügynökeivel szemben 
Fel kell számolnunk a kultúrába; 
is a kozmopolitizmust, a naciona 
lizmust, a sovinizmust, a bur 
zsoázia rothadt ideológiáját és 
helyébe kultúréletünk minden te 
rületére az új, szocialista ideoló 
giát kell ültetnünk. Ezeknek r 
feladatoknak eredményes elvé? 
zésére biztosítékunk a Párt él 
landó támogatása és segítsége. 

II magyar nép tiltakozik az amerikai imperialisták 
koreai rabláiiadjárata ellen 

A „Megvédjük a békét"-moz-
galom Országos Tanácsa pénte-
ken délután 4 órakor a Vécsei-ut-
cai helyiségében rendkívüli ülést 
tartott. Az ülésen többi között 
megjelentek: Rónai Sándor elv-
társ, a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának elnöke, Péter Jánosi 
református püspök, Horváth Ri-
chárd, a katolikus papok országos 
békebizottságának titkára, Ba-
logh István, a katolikus papok 
országos békebizottságának tag-
ja, Majláth Jolán, a kultúrkap-

csolatok intézetének főtitkára, 
Parragi György, a Magyar Nem-
zet felelős szerkesztője. 

A tanács ülését Pongrácz Kál-
mán elvtárs, a Fővárosi Tanács 
végrehajtó bizottságának elnöke 
nyitotta meg. 

— Az ülés egybehívását az a 
mélységes felháborodás indokol-
ja — mondotta —, amelyet a 
magyar dolgozó népben az ame-
rikai imperialistáknak Korea vá-
rosai ellen intézett becstelen tá-
madásai keltettek. Az amerikai 

légikalózok ezertonnaszámra 
dobják le bombáikat, halomra 
gyilkolva a védtelen lakosságot, 
öregeket, fiatalokat, nőket és 
gyermekeket. 

Szavait a tanács tagjai helyes-
léssel kísérték és a légibanditák 
tette felett mély felháborodásuk-
nak adtak kifejezést. 

Ezután a tanács egyhangúlag 
elhatározta, hogy az alábbi til-
takozó táviratot küldi az Egye-
sült Nemzetek Szervezete Bizton, 
sági Tanácsához: 

„Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának. Lake-Success, USA. 
A bék'-szereiő magyar nép mély megdöbbenéssel és felháborodással értesül nap 

mint nap arról, hogy Korea földjén amerikai légi kalózok repülőgépei ezer tonwszámi a 
dobják a bombákat koreai városok és falvak békés lakossá0ára. Védtelen gyermekek < s 
asszonyok ártatlanul kiontott vére omljk Korea földjén. Kórházak és kultúrintézmények 
dőlnek romba az amenkai lámadók gyilkos dühe következtében, amit véres koreai rabló-
támadásuk kudarca fölött éreznek. 

Ugyanekkor az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsában immár har. 
madik hete az angol—amerikai irányítás alatt álló csoport aljas játékot folytat, külön-
böző fondorlatokkal mesterségesen igyekszik megakadályozni a koreai kérdésnek a Szov-
jetunió javaslata alapján történő békés rendezését. Az USA nem akarja, hogy a Bizton-
sági Tanács a béke ügyét szolgáló szerv legyen és akaratát cinikus nyíltsággal kénysze. 
ríii csatlósaira. 

A békeszerető magyar nép nevében, amely több mint hétmillió hékealáirássál nyil-
vánította ki, hogy a béke ügyének törhetetlen híve, felháborodottan tiltakozunk az ame-
rikai támadók iömegnyiikos gaztettei ellen, akik a békés lakosság lemészárlásával pró-
bálnak elégtételt venni a frontokon elszenvedett vereségekért. 

Követeljük, hogy szüntessék meg a Biztonsági Tanácsban azt a cinikus játékot, 
amelyet az Egyesült Államok imperialistái vezetnek a világ népei békeakaratának meg-
hiúsítására. 

Követeljük, hoOy haladéktalanul vessenek véget az amerikai és csatlós haderők 
garázdálkodásainak, amelyek még a hitleri fasizmust is túl szárnyaló kegyetlenséggel 
gyilkolják halomra a békésen dolgozó emberek tízezreit. 

Követeljük, hooy azonnnal vonják vissza az amerikai háborús guujtodatók által 
Koreába küldött külföldi csapatokat, repülőgépeket és hajókat, amelyek jogtalanul ka. 
lózlobonóként használják az ENSz zászlaját. 

El a kezekkel Koreától! ! 
„Megvédjük a békét"-mozgalom Országos Tanácsa 

Horváth János szombathelyi főmozdonyvezető, 
Horváth Ferenc és Somogyi Béla fütő 

versenykihívása az Alkotmány évfordulójának 

tiszteletére 

Horváth János szombathelyi 
főmozdonyvezető, Horváth Fe-
renc és Somogyi Béla fűtők az 
Alkotmány első évfordulója tisz-
teletére az alábbi versenyfelhí-
vással fordultak az ország moz-
donyvezetőihez és fűtőihez: 

„Napok múlva teljes egészében 
kibontakozik idei őszi forgal-
munk. Népgazdaságunk további 
rősödése, ötéves tervünk zavar-

talan teljesítése azt követeli tő-
lünk, vasutas dolgozóktól, hogy 
sikerrel birkózzunk meg a ránk 
bízott feladatokkal. Ezt várja 
tőlünk Pártunk, Rákosi elvtárs. 

Az őszi forgalom sikeres lebo-
nyolítása érdekében mi, szombat-
helyi dolgozók, elhatároztuk, 
hogy az alábbi pontok szerint 
versenyre hívjuk az ország va-
'amennyi mozdonyvezetőjét, fű-
tőjét és fütőházi dolgozóját: 

1. Az Antidur vizlágyitó ké-
szülékkel felszerelt mozdonyok-
kal mosástól mosásig 25.000 kilo-
nétert teljesítünk. 

2. Mozdonyainkat jókarban 
ártjuk és mosástól-mosásig nem 

adjuk gépeinket javításra, a 
kisebb javításokat magunk vé-
gezzük el. 

3. Vállajuk, hogy minden te-
hervonatot felemelt menetsebes-
séggel továbbítunk. 

4. A vizlágyitó berendezés nél-
küli vonatokkal a mosástól-mo-
;ásig eddig elért kilométer tel-
'esitményt 10 százalékkal túltel-
jesítjük. 

5. Vállaljuk, hogy az Antidur-
herendezést husz százalékkal 
megrövidített idő alatt szereljük 
"el mozdonyainkra. 

Versenykihívásunkat Alkotmá-

nyunk első évfordulójának je-
gyében tesszük meg, hogy kife-
jezzük hálánkat az első Alkot-

vásunkban vállalt kötelezettsé-

geinkkel egyúttal válaszolunk a 

hős koreai nép szabadságára tö-

rő aljas amerikai hóditóknak és 

ügynökeiknek, a jobboldali szo-

ciáldemratáknak és a klerikális 

reakciónak. 

Pártunk vezetésével, a hős 

szovjet vasutasok példájának kö-

mányért, a szabadság, a dolgo-1 vetésével álljunk csatasorba e 

zók Alkotmányáért. Versenyfelbi-1 felhívás teljesítésére. 

Nógrád megye is ÍOO s%ázalékra 

teljesítette a terménybegyüjtést 
A belkereskedelmi minisztéri-

um jelentése szerint a megyék 
begyűjtési versenyének állása 
augusztus 17-én a következőkép-
pen alakult: 

1. Hajdu-Bilhar 149.8, 2. Békés 
115, 3. Szolnok 108.6. 4. Heves 
104.2, 5. Komárom 103 6, 6. Sza-

bolcs-Szatmár 102.5, 7. Nógrád 
100, 8. Bács-Kiskun 98.3, 9. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén 97, 10. Ba-
ranya 77. 11. Veszprém 84.6. 12, 
Tolna 84, 13. Fejér 83.3, 14. Zala 
80.9, 15. Csongrád 80.6, 16. Győr 
80.3, 17. Pest 78.1, 18. Somogy 
75.4, 19. Vas 64.1 százalék. 

ü i alkotmány minden nemzetiség számára 
biztosítja az anyanyelven vaSú oktatást 

Alkotmányunk 49. §-a kimondja: 

„A Magyar Népköztársaság teriTe. 

tén élő minden nemzetiség számá-

ra biztosítja az anyanyelvén való 

oktatásnak és nemzeti kultúrája 

ápolásának lehetőségét". Közokta-

tásügyi kormányzatunk gondoskodik 

arról, hogy a nemzetiségeknek ez 

az alkotmány biztosította joga a 

gyakorlatban is valósággá váljék. 

Egymásután létesítette kormány-

zatunk az ovódákat, általános is-

kolákat, középiskolákat és kollé-

giumokat, valamennyi nemzetiség 

számára. Ezenkívül a budapesti pe-

dagógiai főiskolán szlovák-, dél-

szláv- és románnyelvű tanszék is 

működik. 

A nemzetiségi tiatalok ugyan-

olyan mértékben ; éfzcsü'-nek kollé-

giumi ellátásban és ösztöndíjban, 
mint a magyar diákok. 

Nagy gondot fordít a közokta-
tásügyi kormányzat a nemzetiség! 
iskolák tanulmányi színvonalának 
emelésére is. A most induló tan-
évben összesen 33 új nemzetiségi 
általános iskolai tankönyv áll majd 
rendelkezésre, mintegy százezer 
példányban. 

A közoktatásügyi minisztérium 

b'rtosítja a nemzetiségi iskolák 

kprszerű felszerelését is. Minden 

nemzetiségi i&kolában, az illető 

nemzetiség nyelvén, ifjúsági könyv-

tárat. az iskolák nevelői számára 

pedjg pedagógiai szakkönyvtárat 

létesítenek. 

A nemzetiségi iskolák számára 

szükséges pedagógusok kiképzésé-

ről ugyancsak gondoskodik a köz-

oktatásügyi kormányzat^ 
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fl prágai nemzetközi diákkongresszus ffeüiivja a Biztonsági Tanácsot, 
tegyen erélyes lépéseket a háború megszüntetésének érdekében 

Iija Elirenburg felszólalása 

Dernal angol professzor a prágai diákkongresszus szószékéről válaszolt 
Churchill háborús uszításaira 

A Nemzetközi Diákszövetség kon-

gresszusának csütörtöki ülésén Ilja 

Ehrer.burg, a Béke Htvei szovjet bi-

zottságának vezetője mondott be-

szedet 

— A kongresszus résztvevőinek 

— mondotta — megvan minden okuk 

arra, hogy tiltakozzanak az atompo-

IW ka és az atomháború ellen. 

Mi nemcsak az atombombát Ítél-

jük el, hanem általában a há_ 

barát. 

A béke hivei a hidegháború, azaz a 

háborús propaganda betiltását köve-

telik. Felszólítjuk a világ összes 

nemzeteit kényszerítsék rá kormá-

nyaikat, hogy egyezzenek meg egy-

mással 

Felszólítjuk az egész emberisé-

get, kényszerítse az ENSz-l, hogy 

biztosítsa a becsületes, igazságos 

és tartós békét, 

gondoskodjék arról, hogy az ENSz-

ben a nemzetek igazi képviselői fog_ 

laljanak helyet és nem olyanok, 

akiknek arra semmi foguk sincs 

mondotta Hja Ehrenburg. akinek 

szavait viharos tapssal, a béke, a 

Szovjetunió és Sztálin generalisszi. 

musz éltetésével fogadta a kongresz. 

szus 

Hatá! az amerikai és angol 
imperialistákra 

Ezután Kim-Pon.Un, n szöuli 
egyelem diákja lépett a szöszékre, 
ukit a néphadsereg szabadított ki 
l.i-Szin Manék börtönéből. Elmon-
dotta, hogy nz amerikai gonosztc 
vök a koreai hazafiak tízezreit gyil-
kolják meg és tehetetlen dühükben 

attól sem riadnak vissza, hogy 
koreai liuznflakból eleven falat 
áldlsniiak maguk elé számos 

frontszakaszon. 
Pontos ndntokat sorolt fel azok-

ról nz esetekről, amikor amerikai 
repülök gyilkos géppuskatüzet zú-
dítanak a rizsföldeken dolgozó bé„ 
kés parasztokra, óvóhelyekre mene-
külő asszonyokra és gyermekekre. 

— Ezek n tények; ezeket a ret-
tenetes tényeket senki sem cálfol-
halja meg. 

Korea népe azonban megtisztít-
ja földjét nz imperialista táma-
dóktól és egyesül szubad hazá. 

jál 

Halál az amerikai és angol impe. 
rialistákra — fejezle be beszédét « 
koreai küldő!!, majd javasolta, hogy 
a kongresszus szövegezze meg a 
Biztonsági Tanácshoz intézendő ha 
lározatot. amely a többi között a 
következőket mondja: 

„A Nemzetközi Diákszövetség 
négy és félni iílló tagja nevében 
követeljük, hogy a Biztonsági Ta-
nács tegyen haladéktalanul eré-
lyes lépéseket a koreai háború 
megszüntetésére és a Korea térti 
leién lévő külföldi csapatok visz. 
szavonására". 

El a kezekkel Koreától! 
.lang Csen, a kinai küldöttség ve-

zetője azt u reményét fejezte ki, 
hogy a hős koreai ifjúság elűzi nz 
amerikai imperialistákat és biztosít-
ja hasija szabadságát és független-
ségét. 

Murqucssé, nz amerikai demokra. 
likus diákok küldöttségének tagja 
kijelentette, hogy Amerika népe és 
ifjúsága a legélesebben elitéli saját 
kormányának politikáját. Az ameri-
kai demokratikus diákok küldöttsé-
gének nevében megfogadom az ösz-
szes küldötteknek és különösen a 
koreai delegátusoknak, hogy haza-
térésünk után megmondjuk népünk, 
n 'k. mi az igazság a koreai hábo-
rúval kapcsolulbnn. 

Az összes haladó amerikai dlú. 
kok nevében legmélyebb szoli-
daritásunkról biztosítom Korea 

népét. 
Hazatérésünk ulán Amerikában oda-
kiáltjuk azoknak, akiket illet: „El 
a kezekkel Koreától." 

Szervezzetek 
hatalmas mozgalmat 

a koreai nép megsegítésére 
Ezután az elnök szavazásra tetle 

fel a koreai delegátus javaslatát, 
liogy a kongresszus forduljon a 
Biztonsági Tanácshoz a koreai bű-
nös háború haladéktalan befejezése 
érdekében, 'A'z Angol Nemzeti Diák-
szövetség delegátusai és a skót kiil. 
döftek tartózkodtak a szavazástól 
A kongresszus többi résztvevői egy-
öntetűen tüntető lelkesedéssel sza-
vazták meg a javaslatot. 

Berlinquer, a Nemzetközi Diák. 
szövetség főtilkára javasolta, hogy 
a kongresszus intézzen felhívást a 
világ diákságához. 

„A Nemzetközi Diákszövetség 
második kongresszusa — hang-
súlyozza a felhívás — az Egye. 
süli Nemzetek szervezete Bizton-
sági Tanácsához címzett határo-
zatot fogadott el, amelyben tilta-
kozik a koreai támadás ellen és 
erélyes intézkedéseket követel a 
koreai háború haladéktalan meg-
szüntetése. valamint a Korea te-
rületén lévő külföldi lesnpatok 
visszavonása érdekéhen. Felhívjuk 
a világ diákságát, hogy a legei. 
tükéltehben támogassa ezt a ha-
tározatot. Küldjetek tiltakozó táv-
iratokat az ENSz tagállamainak, 
szervezzetek tiltakozó gyűléseket 
és sztrájkokat az amerikaiak ko-
reai beavatkozású ellen. Szervez-
zetek hatalmas mozgalmat a ko-
reai nép megsegítésére." 

A javaslatot a küldöttek az an 
gol és skót delegátus kivételével 
egyöntetűen elfogadták. 

A kongresszus Várkonyi Péter 

rozta, hogy üdvözlő táviratot intéz 
a Koreai Demokratikus Ifjúsági 
Szövetséghez A világ diáksága az 
üdvözlőtáviratban feltétlen együtt, 
érzéséről biztosítja Korea hős ifjú-
ságát. 

A csütörtöki ülésen adták át a 
koreai bizottság delegációjának azt 
az egészségügyi segélykocsit, ame-
lyet a csehszlovák dolgozók külde-
nek a hősiesen harcoló koreai nép-
hadseregnek. 

Hatalmas békegyülés 
Csütörtökön este Prága dolgozói 

hatalmas békcgyűlést tartoltak a 
Vinohrady i tornacsarnokban. A 
gyűlésen felszólalt Joliolkurie, Ilja 
Ehrenburg, Charlotte B-assó és Hua_ 
Lo-Ken, a ki.iai nép küldötte is. 

A bekegyülésen a tömegek lelke-
sen álllak ki a koreai nép szabad-
ságharca mellett és gyűlölettel bé-
lyegezték meg az amerikai és an. 

magyar küldött javaslatára clhatá-1 gol imperialisták agresszióját. 

Valamennyien küldünk szeretetcsomagot 
koreai testvéreinknek 

A Magyar Kender ifjúmunkásainak lerele 

A Kőbányai Textilipar Rákosi ifjúsági női brigádjának kezde-
ményezését, — hogy küldjünk szerctetcsomagot a koreai harcosoknak 
—, a Magyar Kender ifjúmunkásai lelkesedéssel fogadták. Egyember. 
ként elhatározták, hogy valamennyien küldenek esoinagot hős koreai 
tcslvérrinknrk 

„Míg az imperialisták — Írják levelükben — állati kegyetlen-
séggel védtelen gyermekeket, üregeket, betegeket tesznek hajléktalanná 
terrorbombázásaikkal, embertelen gyilkosságaikkal, a Szovjetunió s a 
népi demokratikus országok népe a nemzetközi forradalmi munkásosz-
tály szilárdan áll Korea népe mellé Erezzük, hogy segítjük kemény 
harcukat termelő munkánk fokozásával, s a belső ellenség ellen foly-
tatott harcunkkal Mi a Magyar K rnder ifjúmunkásai, ennek tudutá-
bun a koreai műszakban eléri ere dménycinket megtartjuk s tovább 
fokozzuk, hogv ezzel is elősegítsük testvéreink győzelmes harcát. If-
júmunkásaink ' közül elsőnek Igaz Erzsébet küldi el segítő üdvözletét 
szeretetcsomagján keresztül a hős koreai népnek, és egyben felhívja 
Szeged üsszes Ifjúmunkásait példájának követésére. 

Magyar Kender ifjúmunkásai. 

A Némát Demokratikus Köztársaság 
minisztertanácsa jóváhagyta a Szocial ista 
Egységpárt által kidolgozott ötéves tervet 

A Német Demokratikus Köztársaság kormánya csütörtöki 
minisztertanácsán jóváhagyta a Német Szocialista Egysógpárt 
által kidolgozott ötéves tervet. A minisztertanács megbízta a 
tervminisztériumot, hogv a többi minisztériummal és a tartomá-
nyi kormányokkal karöltve a SzEP tervezele alapján dolgozzák 
ki az ötéves terv törvénytervezetét. 

HAT KIVÁLÓ ÉS TIZENEGY ÉRDEMES MŰVÉSZ 
Az Elnöki Tanács kiosztotta a megtisztelő címeket 

A' Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa 27. számú tör 
vényerejű rendeletével a ma-
gyar színpadi kultúra fejlesz-
tése terén szerzett kimagasló 
érdemek elismeréséül színhá-
zi, f i lm. és operai előadómű-
vészek részére kitüntető cím 
adományozását tette lehetővé. 
A kitüntető címeket minden 
évben augusztus 20-án adják 
ki. Idén elsőízben kerii] sor 
a kitüntető címek adományo-
zására. 

A kitüntetés első fokozatát, 
a „Magyar Népköztársaság ki-
váló művésze" címet a követ-
kező művészeknek adomá-

nyozta a Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsa: 

Bajor Gizi, Báfhy Anna, 
Major Tamás. Palló Imre dr, 
Somlay Arthur, Székely Mi-
hály. 

A kitüntetés második foko-
zatát, a Madyar Népköztár-
saság érdemes művésze" cí-
met a következő művészeknek 
adományozta a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanábsa: 

Fodor János. Gobbi Hilda, 
Gyurkovics Mária, Honfhy 
Hanna, Ladányi Ferenc, La-
tabár Ká lmán. Mészáréi Ági, 
I'átkai Márton, ToZnaj/ Klári , 
Tőkés Anna, Osváth Júl ia. 

A háborús uszító Dulles 

az USA képviselője az ENSz közgyűlésén 

Mint a Reuter jelenti, John 

Foster Dulles csütörtökön közöl-

te, hogy Truman elnök felkérte 

az USA képviseletére, küldötti 

minőségben, az ENSz legköze-

lebbi közgyűlésén. A hírhedt há-
borús uszí ó bejelentette, hogy 
elfogadta a Trumantól kapott 
megbízást, továbbra is megtart-
ja azonban „külpolitikai tanács-
adói" mivoltát Acheson mellett. 

Li-Szin-Man „kormánya" elmenekült Teguból 
Tokio. Az Associe'.ed Press tu-

dósítója szerint a 8. amerikai 
hadsereg főhadiszállásáról érke-
zett jelentés közli, hogy Li-Szin-
Man kormánya és a délkoreai 
kormányhatóságok elhagyták Te-
gut, a déikoreai „kormány" ide-
iglenes fővárosát. Az USA nagy-
követe szintén elhagyta a fővá-
rost. A délkoreai hatóságok pa-
rancsot adtak ki, hogy a polgári 
lakosság ürítse ki a várost. A 
londoni rádió jelentése szerint 

Uj bélyegsorozat 
jelenik meg 

augusztus 20-án. 

Augusztus 20-án a hazai vá-
rosokat ábrázoló 30, 40, 60 fil-
lér és 1, 1.70 forint értókjelzésű 
bélyegeket bocsát forgalomba a 
posta. E bélyegeket teljes soro-
zatokban, egy vásárlónak egv-
egy sorozatot kiszolgáltatva az 
egyes számú hivatalok, borítékra 
ragasztva pedig nagvebb forgal-
mú vidéki, egyes értékekben oe-
dig az összes hivatajok árusít-
ják. 

Növekszik a szfrájk HoüadiSban 
A Hollandiában folyó kikötő-

munkássztrájk tömegjellegüvé 
vált. A rotterdami kikö.őbcn 
több mint tízezer munkás sztráj-
kol. Sztrájkolnak a kiikötőmun-
kások Amsterdamban is. 

A Holland Kommunista Párt 
Politikai Bizet sága felhívta az 
ország valamennyi dolgozóját 
támogassák a rotterdami és am-
sterdami kikötőmunkások harcát, 
amelv tiltakozás a kormány há-
borús politikája ellen. 

Li-Szin-Manék most Puszanban 
ütik fel főhadiszállásukat 

Ugyancsak az AFP jelenti hi-
vatalos forrásra hivatkozva, 
hogy az északkoreai csapatok el-
foglalták Kumhva városát, 
ugyanakkor az északkoreaiak 
megerősítették a szongdongi híd-
főt. 

Lemondott a görög monarchofasiszta kormány 
Mint ismeretes, Davies angol miniszter athéni „látoga-

tása" után hét liberálispárti miniszter lemondott. 
Plasztirasz görög miniszterelnök pénteken bejelentette, 

hogy kormánya lemond. A minisztertanács előtt Plasztirasz 
megbeszélést folytatott Minor amerikai követtel, aki felszó-
lította, hogy Gyorsan rendezzek a válságot. 

Á Szakszervezeti Vi lágszövetség 
táviratban tiltakozott Maliknál és Trygve 
L'enél az amerikaiak koreai terrorja eilen 

A Szakszervezeti Világszövet-
ség szerdán táviratot intézett 
Malik elvtárshoz, a Biztonsági 
Tanács elnökéhez és Trygve Lie-
hez, az ENSz főtitkárához, 
amelyben tiltakozott a koreai bé-
kés községek bombázása, városok 
és falvak megsemmisítése ellen. 
Tiltakozott a Szakszervezeti Vi-
lágszövetség továbbá a déikoreai 
és amerikai hatóságok ellenőrzé-
se alatt álló területeken politi-
kai és hadifoglyokkal szemben 
alkalmazott embertelen bánás-
mód ellen. 

— A koreai nép állandó fe-
nyegetése az atombomba hasz-
nálatával az egész emberiség 

felháborodását kelti fel — 
mondja többek közt a tiltakozás. 
— A Szakszervezeti Világszövet-
ség megengedhetlennek tekinti 
az ilyen eljárásokat és sürgö3 
Intézkedésre szólítja fel a Bz-
tonsági Tanácsot, hogy bélyegez-
ze meg ezeket, az ENSz alapok-
mányában tartalmazott emberies-
ségi elveknek megfelelően. A 
Szakszervezeti Világszövetség 
megállapítja, hogy a koreai nép 
semmiféle agressziót nem köve-
tett el más népekkel szemben, 
nem hatolt be idegen területre 
és teljes mértékben jogosult, 
hogy maga intézze el saját 
ügyét. 

Á bolgár parasztküldöttség Moszkvából 
Szóf iába utazott 

Augusztus 17-én a bolgár parasztküldöttség Moszkvából Szó-
fiába utazott. A küldöttség egy hónapot tpltött a Szovjetunió-
ban és meglátogatott sok kolhozt, gép- és traktorállomást, va-
lamint tudományos kutatóintézetet. 

Az északkoreai erők Tegutó! északnyugatra 
áttörték az amerikai arcvonalat 

Az AFP jelenti MacArthur fő-
hadiszállásáról: 

Az északkoreai erők áttörték az 
amerikai arcvonalat Tegutól 
északnyugatra. A 4. északkoreai 
hadosztály előőrsei már elérték 
Csilgok falut, 8 kilométerre Te-
gut.ól északra. Az északkorea: 
erőket Tegutól csupán a Nak-
tong egyik mellékfolyója választ-
ja el. 

,.A koreai arcvonal helyzete — 
írja az AFP auguszíus 7-én es-
te — igen komoly. Az északko-
reaiak Tegu kapuinál állnak. Az 
amerikai ellenállás döntő pont-
ja Tegutól északnyugatra össze-
omlott az északkoreaiak kemény 
csapásai alatt, aminek következ-
tében a népi hadsereg erői a 
Vegvan—Kunyi—Tabudong kö-
zött megnyílt résen beüzönlöttek 
és Tegu felé törnek előre. 

A Reuter jelenti, hogy a Nak-
tong foTyón, Maszantól északra 
átkel- északkoreai csapatok csü-
törtökön kétszer egymásután 
visszaverték az amerikai tenge-
részgyalogosok elkeseredett tá-
madásait. Az amerikaiakat tüzér-
ségi és légi bombázás is támo-
gatta. ' " 

Az amerikaiak hatalmas légi-
bombázással akarták elejét ven-
ni a népi haderők Tegu irányá-
ban megindult támadásának. Ez 
a légiibombázás, amelyet szerdán 
hajtottak végre óriási légierő-
dök, teljesen ha'ástalan maradt, 
mert „bár 3800 bomba szántotta 
fel a területszakaszt, a népi erők 

a Naktong folyó nyugati partjá-
hoz zárkóztak fel, túlságosan 
közel az amerikai és délkoreai 
vonalakhoz, ami lehetettenné tette 
a nagy magasságból lebonyolí-
tott bombatámadás hatékony 
végrehajtását". 

A Reuter jelentése szerint Te-
gu már a népi hadsereg tüzérségi 
tüze alatt áll. 

A horeai népi hadsereg főparancsnokságának 

csütörtök esti hadijelentése 

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság népi hadseregének 
főparancsnoksága közölte au-
gusztus 17-én este: 

A népi hadsereg valamennyi 
fronton tovább vívta kemény 
harcait harckocsi-, gépesített és 
tüzérségi egységek által támoga-
tott, konokul védekező amerikai 
és Li-Szin-Man-fcIe csapatok 
ellen. 

A népi hadsereg egységei, ame-
lyek Jekvan (Ikanj irányában 
támadtak, csapást mértek azokra 
az amerikai és Li-Szin-Man-féle 
csapatokra, amelyek konokul vé. 
dekezni próbáltak a Naktong Ra 

a célból kihasználták előnyösen 
állásaikat, szilárd fedezékeiket, a 
természetes és mesterséges aka-
dályokat, a támadás eredménye-
képpen a koreai népi hadsereg 
egységei augusztus 15-én telje-
sen felszabadították Jekvant 
(Ikanj az ellenség védelmének 
fontos pontját. 

A Jekvan felszabadításáért 
vívott harcokban a népi hadse-
reg egységei az ellenség sok ka-
tonáját és tisztjét megsemmisí-
tették vagy foglyulejtették. Nagy 
zsákmányt ejtettek, augusztus 
13-án a népi hadsereg légvédelmi 
tüzérsége lelőtt két B 29-es ame« 

kutó-Rox folyó keleti partján és rikai repülőgépet. 

a 
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Lelkes ünnepségekkel köszöntik Szeged dolgozói 

AZ ALKOTMÁNY ELSŐ ÉVFORDULÓJÁT 
Népi demokráciánk életének 

nagyjelentőségű fordulópontja 
volt 1949 augusztus 20-a, Al-
kotmányunk megszületésének 
napja. Ennek a jelentős ese-
ménynek első évfordulóját ünnep-
lik meg az egész ország s igy 
Szeged dolgozói is, holnap, au-
gusztus 20-án. A nagyszerű ün-
nepségsorozat kifejezésre jut-
tatja majd, mit jelent a szegedi 
dolgozók számára Népköztársa 
ságunk, a dolgozó nép Alkotmá-
nya. 

Ma délelőtt 10 órakor 

a Városi Tanács ünnepi köz-
gyűlésével kezdődik meg az 

ünnepségsorozat. 

Kultúrműsorral egybekötött ün-
nepségeket rendeznek ma az üze-
mekben, hivatalokban is. 

A vasárnapi ünnepségeket a 
zenés ébresztő nyitja meg, ugyan-

akkor éneklő ifjúsági csoportok 
járják be a várost. Délelőtt a 
város különböző terein bábszin-
házelőadásokat rendeznek a gyer-
mekek részére. A sportkedvelő 
közönség különböző sportmeg-
mozdulásokon vehet részt vasár-
nap délután Szeged valamennyi 
sportpályáján. 

Dolgozó parasztságunk 

a termelöcsoportok tovább-
fejlesztésének eredményeivel 

köszönti az évfordulót. 

A termelőcsoportok ünnepi gyű-
léseket rendeznek s ez alkalom-
mal veszik fel az uj belépőket s 
ekkor alakítják meg az uj ter-
melőcsoportokat is. 

Az ünnepségek méltó befeje-
zése lesz a vasámapesti nagy-
szabású kulturműsor, amelyet 7 
órai kezdettel rendeznek meg az 
ujszegedi Szabadtéri Színpadon. 

Nem mindennap gyönyörködhet-
nek a dolgozók ilyen színes, vál-
tozatos kultúrműsorban, amelyen 

az iizemek kulturesoportjai 
és különböző énekkarok sze-

repelnek. 
Az MSzT, a Szegedi Kender, az 
EDOSz, a Szabad Ifjúság, az 
Egyetem, a Dohánygyár, a Köz-
alkalmazottak Bartók-kórusa, a 
MAV Szakszervezeti kórus, a 
MÉMOSz, a Rendőrség, az 
MNDSz kórusa, mind-mind vál-
tozatos énekszámokkal szórakoz-
tatják a dolgozókat. Ezenkívül 
szavalatok, népi táncok szere-
pelnek a gazdag, változatos mű-
sorban. 

Vidámság, dal köszönti vasár-
nap az évforduló napját. Vidá-
man, lelkesen ünnepelnek majd a 
szegedi dolgozók, ünnepelve Pár-
tunk győzelmeit, a dolgozó nép 
Alkotmányát. 

VÁRJUK, HOGY SZÁMOT ADJ NEKÜNK 
a Szovjetunió mezőgazdaságáról 

— kérik a S z o v j e t u n i ó b ó l hazatért küldötteket G y á l a r é t é s L e n g y e l k á p o l n a d o l g o z ó p a r a s z t j a i 

A Szovjetunióból hazaérkezett a 200 tagú parasztkiil-
döttség. Kéfszáz dolgozó paraszt egy hónapon keresztül 
tanulmányozta, ismerkedett a világ legfejlettebb mezőgazda-
ságának munkamódszereivel, eredményeivel s mosf gazdaO 
tapasztalatokkal tért haza. A határállomáson. Záhonynál 
diadalkapu alaft gördült át szerdán este a vonat. Abban 
az ünneplésben, amelyben Zá honytól Budapesten keresztül 
küldötteink falvaikba visszaérkezve részesültek. érezhették, 
hogy vártuk őket és igen sokat várunk tőlük. 

Gyáíarét község apraja-nagyja várja Farkas Dezsőt 

Éljen Sztálin! Majd percekig zúg Gyálarétre a délutáni órákban 
érkezett a hír: Néhány órán be-
lül hazaérkezik Farkas Dezső, 
a Komszomol termelőcsoport el-
nöke szovjetunióbeli tanulmány-
útjáról. 

Hét óra felé jár az idő, mikor 
a községháza irodájában felcseng 
a telefon: elindultak Szegedről. 
Szinte percek ala.t népesül be a 
község főtere. Férfiak, asszo-
nyok, fiatalok, öregek sietve, fut-
va érkeznek a főtérbe torkoló ut-
cákból. Kíváncsi szemek lesik-
várják, mikor fordul be az autó 
a szegedi úton. 

Néhány perc és fény villan az 
utcasarkon. Megfordul a gépkocsi 
s megáll a községháza előtt, 
ahol félkörben hatalmas virág-
csokrokkal kezükben a Párt. a 
tömegszervezetek képviselői, a 
község apraja-nagyja várja kül-
döttét. Várják a pillanatot, hogv 
átadhassák a nagv útról vissza-
tért Farkas Dezsőnek, ezzel üd-
vözöljék, köszöntsék. 

Éljenzéstől harsog, visszhang-
zik a Sztálin-'ér. Többszörösen 
adja vissza a magyar nép nagy 
barátja. Sztátin elvtárs nevét: 

felváltva az ütemes taps; Sztá-
lin—Rákosi! Éljen Rákosi, éljen 
a Párt! Az est szürkületében 
most i:t áll Gyálá község dol-
gozói előtt Farkas Dezső. Gyuris 
József párttitkár, majd a DÉ-
FOSz, az MNDSz, a DISz, a ter-
melöcsoport, a szülői munkakö-
zösség képviselői üdvözlik. 

Büszkén jelentjük . . . 

— Várjuk, hogy számot adj 
nekünk a Szovjetunió mezőgaz-
daságáról. a szovjet kolhozok 
asszonyairól. 

Várjuk beszámolódat, hogy 
elmondd életüket, munkáju-
kat. hogv mi is az ő példá-

jukat követhessük 
— mondja az MNDSz képvise-
lője. 

— Míg oda voltál, mi igyekez-
tünk köszönetünket kinyilváníta-
ni a terménybegyüjtés munkájá-
ban és most büszkén jelenjtjük 
neked: 

111 százalékra teljesítettük 
begyűjtési tervünket 

— számol be a község főjegyző-
je az elmúlt hónap munkájáról. 

Szaporodott tagságunk száma 

szere ettél kísértük méltó, lesz arra a bizalom-
ra, amelyet Gyála község 
dolgozó parasztjai belé he-

lyeztek, 
amellyel a szovjet nép. a Párt, 
Rákosi elvtárs megajándékozták. 
Megérkezik Lengyelkápolnára 

a várva-várt autó 

Lengyel kápolnán is mindenki 
jó előre tudta, mikor érkezik ha-
za Simicz Ferenené elvtársnő, a 
Szovjetunióban járt parasztkül-
döttség egyik tagja. Együtt volt 
a falu apraja-nagyja a község-
háza udvarán. Türelmetlenül 
várták érkezését. Az idő éppen 
nyolc óra felé közeledett, amikor 
megérkezett a várva-várt autó. 

Simicz elvtársnőt ugy fogták 
körül itthonmaradt dolgozó pa-
raszttársai mint a méhek a 
kaptárt. Mindenki elsőnek sze-
rette volna üdvözölni, mindenki 
elsőnek szeretett volna kérdezni 
valamit tőle a Szovjetunióról, a 
szovjet dolgozó parasztokról és 
Sztálin elvtársról, Moszkváról és 
a többi gyönyörű szovjet váro-
sokról 

Az elsőség S;micz elvtársnő 
kisfiának jutott, aki ezzel fo-
gadta édesanyját: 

— Meleg 
utadat & most az is büszkeséggel 
tolt el bennünket, hogy ez idő 
alatt fejlődött s egy nagy lépés-
sel haladt előre kis falunkban a 
s ocializmus építése. Távolléted 
alatt 

25-en írták alá a belépési 
nyilatkozatot a termelőszö-

vetkezeti csoportban. 

ígéretünkhöz mérten teljesítet-
'ük kötelességünket — mondja 
Vecsernyés Géza, a Komszomol 
termelöcsoport tagja. Szaporo-
dott tagrágunk létszáma, többen 
látták már be az elmúlt hónap-
bon is a szövetkezeti gazdálko-
dós helyességét, előnyeit. De so-
kan vannak, 

akik buzdításra várnak még 
s ezt a buzdítást tőled vár-

ják. 

Farkas Dezsőné lép most fia 
elé. Büszke fiára. Nagy öröme 
könnyeket csal szemébe, meleg 
anyai szeretetével köszönti fiát. 

Farkas Dezső rövid, keresetlen 
szavakban r.iond köszönetet az 
üdvözlésért. Köszönetet mond a 
szovjet népnek, a Magyar Dol-
gozók Pártjának. Rákosi elvtárs-
nak, hogv megteremtették a ta-
nulmányút feltételeit. ígéretet 
tesz, hogy 

„Anyuka, mit hoztál nekem 
a Szovjetunióból." 

„Piros labdát, meg még sok 
mást" — válaszolt az édesany-
ja, de a következő pillanatban 
már a község vezető jegyzőjével, 
Borbély Menyhért elvtárssal be-
szélt. 

A mi részünkre fs sok értékes 
tapasztalatot hozott . . . 

Az uj községháza tanácstermé-
ben rendezett sorokban álló út-
törő pajtások s mellettük az 
MNDSz-szervezet tagjai állottak 
tarka virágcsokrokkal a kezük 
ben. Hangos énekszóval fogadták 
Simicz elvtársnőt. Majd utána 
Németh Anna, a napközi otthon 
egyik lakója nyújtotta át Si-
micz Ferenené elvtársnőnek a 
napközi otthon pajtásai nevében 
az első diszes virágcsokrot, 

Ezeket mondotta: 

— Napközi otthonunk nevé-
ben szeretettel üdvözöljük 
kedves Simicz nénit. Tudjuk, 
hogy a mi részünkre is sok 
értékes tapasztalatot hozott. 

A második virágcsokrot az ut 
törők nevében Szabó István 
VHI-ik általános iskolás úttörő 
fiatal nyújtotta át. 

— Szeretnénk, ha Simicz 

elvtársnő nekünk is mindent 

élmondana, mit tanult s mit 

látott a szovjet pionír paj-

tásainktól s tapasztalatai 

nyomán mi is még jobb 

eredményeket érnénk el úttö-

rő mozgalmunk szervezésé-

ben. 

Sokkal gazdagabb már 
a csoportunk 

Egymásután hangzottak el 

az üdvözlések, közben Sim;cz 

elvtársnö karján nagy halomban 

gyűlt össze a különböző szines 

virágcsokor. Gárgyán Antal elv-

társ is alig várta, hogy rákerül-

jön a sor, ő szólhasson a Kos-

suth termelőcsoport tagjai ne-

vében hazaérkezet elnöknőjük 

höz. Igy kezdte beszédét: 

— Drága Simicz elvtársnő! 

Mig te a Szovjetunióban jár-

tál, községünk és csoportunk 

dolgozó parasztjai sem tétlenked-

tek. 

Sikerrel hajoltuk végre az 

aratást, cséplést s messzi 

túlteljesítettük terménybe-

adási tervünket. 

Zavartalanu1 ment minden,, ki-

váló eredményt értünk el a hol-

dankénti termésátlag növelésé-

ben s majd meglátod, 

Üzemi és kerületi pártszervezeteink 
fokozott felvilágosító munkával harcoljanak 

az ellenségnek a közellátás területén 
megmutatkozó aknamunkája ellen 

Az utóbbi időkben számos pél-
dáját láthattuk, hogy a békéért 
és életszínvonalunk emelkedésé-
ért vívott harcban minél na-
gyobb vereséget szenvednek a 
külső és a belső ellenség erői, 
annál veszettebbül, annál galá-
dabb módon támadnak. Ezt iga-
zolja a már mintegy másfél hó-
nap óta a legkülönbözőbb for-
mákban megnyüvánuló vásárlási 
láz is. A reakció minden esz-
közzel be akarja bizonyítani, hogy 
dolgozó népünk nem képes az 
ötéves tervben vállalt feladatok 
végrehajtására, vagyis nem ké-
pes a szocializmus építésére. Er-
re a gálád hazugságra ellensé-
geink szinte hetenként és napon-
ként csattanós válaszokat kap-
nak. Ilyen válasz volt az elmúlt 
héten befejeződött győztes ko-
reai műszak is. Ilyen válasz az 
Alkotmány évfordulójára az üze-
mekben, falvakban győzelmesen 
folyó munkaverseny is, amely 
még tovább fokozza a koreai hé-
en elért kiváló termelési ered-

ményeket. 

De akkor, amikor ilyen elsöprő 
győzelmeket aratunk az ellenség 
felett, 

nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk az ellenség akna-

munkáját. 

amely olyanná fajulhat, mint R 
most megye- és országszerte el-
híresztelt só- és cukorhiány. 
Csongrád megyében különösen 
augusztusiban, sok helyen, külö-
nösen Kistelek, Felsőközponí, 
Zsomibó, Üllés, Dorozsma, Város-
anya és Algyő környékén az itt 
meglapuló ellenség, a kulákság 
aknamunkája folytán elterjedt az 
a hír, hogy „háború lesz, nincs 
só, már tárolják a háború idejé-
re". Ennek az lett a következmé-
nye, hogy a falusi dolgozó pa-
rasztok jelentős részét meg.é-
vesztette ez a hazugság. Nem-
csak a kulákok, hanem a dolgo-
zó parasztság körében is sokan 
akadtak olyanok, akik mázsa-
számra vásárolták fel a sót. Hogy 
ez mennyire így van, legjobban 
igazolja a szegedi Fűszert NV 
statisztikája is, amely kimutat-
ja, hogy ha a normális áprilisi 
és májusi sófogyasztást vesszük 
alapul, akkor 

a mostani sófogyasríás en-
nek pontosan a, kétszáz szá-

zaléka. 

Pedig valószínűnek tartjuk, hogv 
még a kulákság sem fogyasztja 
sósabban ételeit, mint azelőtt. 
Éppen annyi só szükséges most 
is a szükséglet kielégítéséhez, 
mint három hónappal ezelőtt. 

A só és a cukor fogyasztása 
körül megmutatkozott vásárlási 
láz legfőbb okozói közé tartoz-
nak 

a szocialista kereskedelem 
szektoraiba befurakodott 
jobboldali szociáldemokraták 

és volt tőkés elemek is. 

akiket a kereskedelmi vonalon 
pártszervezeteink és dolgozóink 
nem kísértek kellő figyelemmel 
és éberséggel, sőt amint kitűnik, 
számtalan alkalommal uszályuk-
ba estek és az ellenség zászló-
hordozóivá váltak. Nem egy Nép-
bolt árudában. nem egy földmű-
vesszövetkezetben fordult elő, 
hogy az üzletek dolgozói arra 
örekedtek, hogv a „munkaver-
senyben" minél kimagaslóbb 
eredményeket ériének el és mi-

nél nagyobb forgalmat bonyolít-
sanak le. Igy beszéltek a vásárló-
közönség előt: „Addig vegyenek, 
ameddig lehet kapni". Sokszor 
hallható ilyen kijelentés1: „Ez 
még jó áru, ilyet már nem is 
kapunk többet". 

A megtévesztett kereskedelmi 
dolgozók ezzel azt akarták el-
érni, hogy a havi kiértékelésnél 
és a bevétel elszámolásánál a 
legjobb eredményt érjék el Ehe-
lyett abba a bűnös végletbe es-
tek, hogy kiszolgáltatták magu-
kat az ellenségnek, lovat adtak 
alá. Az ellenség pedig — amint 
a példák mutatják — jól ki is 
használta ezt a lehetőséget. 

Ezek a dolgozók akaratlanul iq 
tagadják ötéves tervünk sikerét, 
az ellenség eszközeivé váltak. 
Olyanoknak, mint Kovai István 
algyői fűszeres, aki az utóbbi 
időben a Fűszért NV kiértékelét 
se szerint sóból és cukorból 

háromszor annyit vásárolt 
fel. mint rendes körülmények 
között, vagy mint Danner 
Péter, és Fia, szegedi íü-
szerkereskedők, akik ugyan-
csak a háromszorosát vásá-
rolták fel a szokott mennyi-

ségnek és 

„bizalmas forrásokból" származó 
rémhírekkel együtt forgalomba-
hozták. Ezek közé tartozik Tóth 
Molnár Józsefné szegedi kiskeres, 
kedő is, aki szabadon híreszteli, 
hogy azért nincs cukor, mert fel-
emelik az árát s majd ha lesz, 
akkor „hatalmas jövedeime" 
származik ebből az államnak. 
Nyilvánvaló, hogy 3zó sincs a 
cukor árának felemeléséről. A 
valóban megmutatkozó cukorhi-
ány a hirtelen felvásátiás követ, 
keztében előállott szállítási za-
varok miatt állott be. Ehhez 

hozzájárult a csúcsforgalom is, 
amely a még most is tartó gabo, 
naszállítások következtében ál-
lott be. A sóellátásban azonban 
még ezek az akadályok sem álla-
nak fenn. A szegedi dolgozók és 
általában Csongrád -negye dolgo, 
zó parasztsága részére 

mintegy másfél évre már 
előre biztosítva van a sócllá-

tás. 

Az ellenség most arra törekszik, 
hogy a „sóhiány" híresztelésével 
minél előbb kimerítse a szeged? 
sóraktárakat is. Az ellenség ter-
ve azonban nem sikerül, mert 
Pártunk és dolgozó népünk tisz-
tán látja a bűnös tevékenység 
igazi célját s az ellenség elnyeri 
méltó büntetését, amint arra 
már számos példát láthattunk. 

A sókérdéssel és általában 
véve a vásárlási lázzal kapcso-
latban üzemi és kerületi párt-
szervezeteinkben az elkövetkező 
napokban még fokozottabb mér-
tékben tartsanak kisgyűléseket, 
kellőképpen 

világosítsák fel azokat, nkik 
az ellenség uszályába estek s 
magukévá tet'ék a különböző 

rémhíreket. 

Amüyen mértékben fokozódik 
az ellenség támadása, annál na-
gyobb mértékben kell üzemi párt-
szervezeteinknek, népnevelőink-
nek és öntudatos pártonkívüli 
dolgozóknak kivenni részüket az 
ellenség visszaveréséből és lelep-
lezéséből. 

sokká] gazdagabb már a cso-
portunk, mint amikor elmen-

tél. 

Ezután még számos üdvözlőbe-
széd hangzott el. A pártszervezet 
nevében Kiss Kálmánné elvárs-
nő, a zabosfalvi és a környékbeli 
pedagógusok nevében Szegfű Já-
nos igazgató, a helyi DÉFOSz-
szervezet nevében Király János, 
az MNDSz részéről pedig Né-
meth Antalné köszöntötte Simicz 
elvtársnőt. 

Simicz elvtársnő a megható-
dottságtól alig tudott szóhoz 

jutni, először csak ennyit mon-
dott: 

— Nem is tudok hirtelen m't 
szólni, most csak annyit tudok 
mondani, hogy amerre jártunk, 

mindenütt nagy szeretettel 
vettek körül bennünket a 

szovjet dolgozó parasztok, 
sokat érdeklődtek a ti munkátok 
iránt. 

Az ünnepség után a körülállók 
kibontották a szovjet parasztok 
által küldött ajándékokat, ame-
lyekben késő estig gyönyörköd-
tek. 
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Tag- és lagielöisfeívéfeli munaa Alsóváros pártszervezeteiben 
Pártunk nom egyszer rámuta-

ttitt ihár arra, ftiertHyifc fontos ré-
sze 11 pártépités nitmkájú"ak a tag-
& tagjelöl.tfelvéicl Etrí.c'kezzlink 
csak vissza Rákosi elvtárs február 
tO-i beszédére, artielybcn rdrtitita-
tott a kérdés fontosságára, feltárta 
tag- ós tagjclöltfclvétcli munkánk 
hibáit és hiányosságait Megértet-
ték-e párfszervezctcink a tag- és 
tagjeiöHfelvétcl munkájának jelen-
löségét? ? ívós, tervszerű munkát 
fölytatnak-é azért, hogy megjavít-
sák a pártszervezet szociális ösz_ 
szetftelét, fiatal Új erűket vbhjanak 
be n pártéfiítés munkájába? Nem 
Hiotidhfiijtik el ézt Alsóváros I. és 
Alsóvátos II. pártszervezeteitikre, 
amelyek tag- és tagfelöltfelvéte'.i 
munkájában súlyos hibák és hiá-
nyosságok mutatkoznak. Különös-
képpen jelentősek ezek a hibák, ha 
figyelembe vesszük, hogy olyan ke-
rületekről van szó. ahol nagyobb-
részt egyénileg dblgoZó kis- és kö-
zépparasztok laknak, ahol különös-
képpen meg kellene javítani a tag-
és fagjelöltfc'.vételi munkát, hogy 
fl dolgozó parasztság leglobbjai ke-
rüljenek Pártunk sorai közé. 

Néhány számadat s rtváris vilá-
gosan áll előttünk, milyen nngy 
hibákat és hiányosságokat találunk 
ezekben a pártszervezetekben a 
tag- és tngjelöltfelvétcl területén. 
Alsóváros II. pártszervezetben pél-
dául mindössze egy tagjelölt van, 
ezénkivül most nemrégen javasoltak 
még hármat, de közöttük 

egyetlen áalgoaó paraaat slnea. 

Nem jobb a helyzet Alsóváros I-ben 
sem, ahol ugyan 12 tagjelölt vnn. 
ide nincs közöttük egyetlen dolgozó 
paraszt sem. 

Nézzük meg, miben látja a tag-
és tagjelöltfelvételi munka hiányos-
ságait a pártszervezet vezetősége. 

„Elöregedtünk" — mondja Lakó 
elvtárs. Alsóváros II- párttitkára. A 
tagságnak több mint 90 százaléka 
idős, nagyrészt nyugdíjas. A tag-
ság között néhány dolgozó parasz-
tot találunk csupán. Amikor felve-
tődik a kérdés, hogy miért nem 
figyelnek fel a tömegszervezetek-
ben jól dolgozó tagokra, s elsősor-
ban a fiatalokra, Lakó elvtárs ki-
jelenti, hogy n tömegszervezetek 
rosszul működnrk 

Sorra előkerülnek n hibák. Alsóvá-
ros II. pártszervezetének a közel 
140 tag mellett mindössze 8 fiktív 
népnevelője van, de neim különb a 
helyzet Alsóváros l-ben sem, ahol 

n 15 népnevelő jórészc nem jár el 
rendszeresen áz értekezletekre. 
Gyenge a népnevelő, felvilágosító 
Wuhka. így nem is csodálkozhatunk 
azon, hogy a pártonkívüli dolgozók 
nem látogatják d bártnapbküt. Al-
sóváros II-ben például alig három-
négy, Alsóváros I-ben 10—15 dolgo-
zó parasztot lehet látni a pártna-
pokon. 

Ezek után megállapíthatjuk, 
hogy alsóvárosi pártszervezeteink-
ben 

tgen gyengén Ali 
a pártonkirHIiehkel ra 16 

kapeaola t, 

a pártszervezetiek nem tudják ki-
szélesíteni tömegbefolyásukat Vi-
szont ebből az következik, hogy az 
alsóvárosi dolgo2ó parasztok távol-
marndntak a Párttól, nem ismerik 
a t>árt célkitűzéseit. Ha mindehhez 
hozzávesszük azt, hogy Alsóváro-
son különösképpen erős a klerikális 
reakció befolyása, érthető, hogy a 
dolgozó parasztok neim közelednek 
a Párt felé. 

Lakó elvtárs, Alsóváros II. párt-
szervezetének titkára elmondja, 
hogy a népnevelök képzetlenek. De 
vájjon miért? Az elmult oktatást 
idényben három szemináriumon 
összesen 36 elvtárs vett részt, de 
körülük mindössze heten végezték 
el a szemináriumot. 

Nyilvánvaló tehát, hibák van-
nak az, elvtársak politikai képzett-
sége körül. Dc vájjon nom a párt-
szervezet vezetőségének hibája-e 
nz, hogy a szemináriumok igy le-
morzsolódtak? 

A hibák gyökere tehát a tag. és 
tágjelöltfelvétel területén is a nép-
nevelő, felvilágosító munka gyen-
geségében rejlik. Nem lehet azt ál-
lítani, hogy az alsóvárosi dolgozó 
parasztok nem érdeklődnek a Párt 
iránt, hiszen L«kő elvtárs maga 
mondja el, hogy a kisgyü'ések álta-
lában igen jól sikerülnek. Volt pél-
dául o'-yan kisgyűlés is, amelyen 

háromaxáxan vették résat. 

A dolgozó parasztok tehát érdek-
lődéssel viseltetnek a Párt iránt, 
de a pártszervezetnek nevelő, felvi-
lágosító munkával kellene megsze-
rettetni, közelebb hozni a Pártot a 
dolgozó parasztokhoz. 

Az alsóvárosi pártszervezeteknek 
első leiadatuk lenne, bogy a tömeg-
szervezetekben jól dolgozó fiatalo-
kat vegyék fel a pártszervezet tag-
jai sorába. 

„Örökösen hangsúlyozzuk a tö-
megszervezetek felé a tag- és tag 
jelöltfelvétfel fontosságát, de jeni 
kapunk tagjelöltet — mondia La-
kó elvlárs A tag- és tagjclöllfelvé-
tel fontosságáról azonban nemcsak 
beszélni kell, hanem cselekedni is. 
Meg kell javítani 

a tömegaxervexetek munkáját, 

a lehető legszorosabb kapcsolatot 
kell klépite.iie a pártszervezetnek a 
DISz-cl, az MNDSz-el, a DÉFOSz al 
és az MNDSz-el s ha a tömegszer-
vezetek munkája megjavult, ha jó 
nevelő munkát folylatnak, akkor 
felszínre kerülnek majd azok a fia. 
tal erők, akik méltókká válnak a 
párttagságra. 

Török Mária elvtársnő, az 'Alsó-
város I. párttitkára elismeri, hogy 
a pártvezetőség is hibás azért, hogy 
például a DISz rosszul működik. 
Nyilvánvaló, hogyha a pártszerve, 
zet többet foglalkozott volna a tö-
megszervezetekkel, nagymértékben 
megjavult volna azok munkája és 
hathatós támogatást tudnának ad-
ni a pártszervezetnek a tag- és tag. 
jclöltfclvétel terén. 

Hogy az alsóvárosi pártszerveze-
tek munkájából 

hiányaik a a állandó lervsaerü 
munka 

a tag. és tagjelöltfelvételben, bizo. 
nyitja ezt az is, hogy nem figyel-
nek fel és nem foglalkoznak azok-
kal a dolgozó parasztokkal, akik 
ellátogatnak a pártnapokra. Nem 
elsőrendű feladata lenne e a párt-
vezetőségnek, hogy a népnevelőkön 
ketesztül állandó kapcsolatot tart-
son ezekkel a dolgozó parasztokkal, 
megismertessék velük a Pártot, be-
vonják őket a tömegszervezeti mun. 
kába? 

összegezve tehát a feladatokat, 
alsóvárosi pártszervezeteinknek az a 
legelső feladatuk, hogy 

klaaéleaitaék 

a Párt tőmegbefolyáaát, 

hogy a dolgozó parasztokkal meg-
ismertessék Pártunk célkitűzéseit. 
Ennek viszont elengedhetetlen fel-
tétéle az agitációs munka megjaví-
tása. Nem kisebb feladat a tömeg-
szervezetek munkájának megjavítá-
sa sem, amely elsősorban biztostt-
ja, hogy felszínre kerüljenek azok 
a Párthoz hű, aktív tagok, akik 
méltókká válnak a párttagságra. A 
köVctkgző oktatási évadban a párt-
szerveiét vezetőségének oda kell 
hatnia, hogy megakadályozza a sze. 
mináriumok lemorzsolódását és ez-
zel is biztosítsa a párttagság eszmei 
színvonalának emelését, 

*A'z elvtársak akkor jó népnevelő 
munkát tudnak majd végezni, meg-
javul a pártszervezet népnevelő, 
agitációs munkája s méginkább 
megnövekszik a dolgozó parasztok 
érdeklődése a Párt iránt. 

VAN ALKOTMÁNYUNK, LESZ CSOPORTUNK IS 
Nagy Imre ott ül a fehérre mf. 

szelt kis szobában és elgondolkozva 

néz k' az ablakon a faluba vezető 

országútra. A nehéz, munkában el-

töltött hosszú évekre gondol, majd 

a jövőt latolgatja 

Hogy is volt? Mindig tanyán lak-

tak távol a kultúrától, szórakozás-

tól, rendes emberi élettől. Éjjel_nap. 

pal dolgozotj feleségével együtt, ér-

telme mégsem volt, mer/ mindig más 

tette el a hasznot. Aztán jött a fel-

szabadulás földosztás, hat kaid 

földet kapotf Van egy lovuk, né-

hány baromfi a ház körül. De csak 

tengődnek, nincs elég trágya, az al 

egy ló nem elég igaerő, hogy jól 

meg tudja művelni azt a hat hold 

földet, Igy hát termésük sem lehet 

olyan jó, mint a csoportnak. 

Nem igy van ez a csoportban, ott 

más az élet, Mindenkinek jut ideje 

a munkája mellett tanulásra, szóra_ 

hozásra is, Kevesebbet dolgoznak, 

mégis szép jövedelmük van. Tekin-

tete elsiklik a „Kossuth" termelőcso. 

porf házai felé. Azok, akik már ré_ 

gebben megkezdték, jobban jártak. 

Ott van például Szögj Ferenc a 

„Kossuth" iermelöcsoportban. Most 

kapotf a munkaegységek után 5400 

forintot. Fel is ruházkodott, még rá-

diót ts vett, a fejadagja pedig teljes 

egészében már régen otthon van. 

— Éri még a viTlanyt sem tudtam 

bevezetni a lakásomba. De hát ezen 

nem is lehet csodálkozni. Aki egyé-

nileg gazdálkodik, ae csak kínlódik, 

gürcöl, de credmény az nem sok 

van — mondja magának. 

Mire várunk hát? Csoportot ala-

kítunk még mos/ az Alkotmány ün-

nepén. Magunknak js jobb életet te-

remtünk, de n Pártnak '< megmu-

tatjuk, érezzük mi/ jelent számunk. 

ra az Alkotmány. Igen. a Magyar 

Népköztársaság Alkotmánya bizlo_ 

sitja a munkához való jogot Élünk 

ezzel az alkalommal, Tapasztalhat-

tuk már az Alkotmány egyéves fenn-

állása alatt, hogy az Alkotmány 

minden egyes szava a mi érdekűn, 

ket, „ dolgozó nép érdekét szolgálja, 

Az Alkotmány biztosította a tanu-

láshoz, a pihenéshez, a vezetéshez 

való jogot, meg is valósítottuk. Ki-

váló múnkájáér/ nem egy dolgozó 

paraszt üdült az ország legszebb 

üdülőhelyein. A felszabadulás előtt 

a k"lákok gyermekei tanultak a kö. 

zép_ vagy felsöiskoláhban Deszken 

mm 

is. Most 23 dolgozó parasz/ gyerme-

ke tanul tovább. A vezetéshez való 

jogot is nemcsak biztosította az Al-

kotmány, de valóra is vált Dolgozó 

parasztok gyermekei, mint például 

Török József, ifj, Savanya Imre 

tisztiisholán vannak, hogy mint a 

Néphadsereg tisztjei örködjenek dol_ 

gozó népünk eredményei felett. 

A Pár/ /rányitásával jött létre az 

Alkotmány. Az ország minden dol-

gozója érzi, mit jelent számára. A 

Párt akarta a Párt hozta létre, /e-

hát jó. A Párt akarja azt is, hogy 

közösen termeljünk, mire várunk 

hát? Vissza akarunk férni a múltba, 

a sötétségbe, elmaradottságba? Nem 

akarunk! Csoportot alakítunk az Af. 

kotmány évfordulójának méltó meg-

ünneplésére. Csoportot, amelynek 

Alkotmány" lesz a neo», 
* 

A gondolatot fet/ követte. Már 

este megbeszélte Nagy Imre, Kovács 

István és Dömötör György, hogy az 

Alkotmány évfordulóját a csoport 

megalakításával ünneplik meg. Más-

nap már meg indult az agitáció. 

Egyénenként beszélték meg Nagy 

Imre és /ársai a dolgozó parasztok. 

kai mit jelentett már eddig ,-s szá-

mukra az Alkotmány, de mennyivel 

jobb életük lesz akkor, ha csopor 

tot alakítanak. Nem volt nehéz meg_ 

győzni a deszki dolgozó parasztokat, 

hiszen elöttüh van, a szemük láttára 

fejlődik a „Kossuth" termelőcsoport 

is amelynek egyre gyarapodó jöve-

delme, a csoport tagjainak növekvő 

jóléte egyre több új belépői vonz 

magához. A dolgozó parasztok szinte 

arra vártak, hogy valaki megkezdje 

a szervezést. Egy hét alatt közel 

negyvenen léptek be az új csoportba 

Ki /intávdl, k l ceruzával, kacskarin, 

gós betűkkel jrja alá az űrlapot, 

amelyen ez áll: ,Belépési nyilatko„ 

zat", 

Tucatjával látni már a kis fehér 

cédulácskákat aláírásokkal, dolgozó 

parasztok neveivel. Kovács Pál 6, 

Tóth Erzsébet 2, Lázi János 4 hold. 

dal, Szilágyi Máté fél hold földje, 

vei jép az új csoportba. De van még 

sok a kitöltött nyilatkozatokból. Sok 

egyéni dolgozó paraszt akar Deszken 

az új élet, a csoportos gazdálkodás 

útjára lépni és az Alkotmány első 

évfordulója megünneplésére csopor_ 

tot alakítani. Molnár István. 

Augusztus 21, hélfii 
KOSSUTH RÁDIÓ 

11.30: Vonósnégyes li.15: Pénz-
ügyőr Zenekar, 13: Magyar dnlok. 
14.20: A házi-együttes játszik 15 
óra 30: Szovjet művészek muzsi-
kálnak. 10.40: Allatok és növények 
szárazföldi megtelepülése. 17 10: 
Miénk a jövő! 17.40: Szórakoztató 
zene. 17.50: Orosz nyelvlecke. 
18.05: Dalolj velünk! 1820: Magyaé 
nóták. 10.30: Dalok és hnngszerszó-
lók. 20.25: 'Az ifjúság n békéért! 21 
Eltenterv. 22.30: Magyar muzsika. 
23.30: Éjféli muzsika. 

PETŐFI ff A D lö 
7.20: Reszétő nftdsz. 7.49: Vidám 

hnngszerszólók 8: Hanglemezek, 8 
óra 15: Heti zenés ftatondáriűm. 9 
óra 40: Hanglemez. 10.10: Cigány-
zene 11: Hanglemezek 11,10: Óvo-
dások műsora. 15: Népífátfeldolgozá-
sok. 15.40: Elbeszélések. tfl.dO: 
Enek zongorakísérettel, 16,30: Szó-
rakoztató zene. 17.10: Folyóirat-
szemte. J7.30: Zongora 18.10: A tu-
domány úttörői. 18.40: A Néphad. 
sereg híradója. 19.10: Baráti népek 
dalai 19.40: Egy falu — cgv nóta. 
20: táncZene. 21: Falurádió. 22: 
Szív küldi. 22.20: A lengyel rádió a 
rte.gyar hallgatóknak. 

Augusztus 22. kedd. 
KOSSUTH RÁDIÓ 

11.30: Hanglemez. 12.16: Cigány-
zene. 13: Operétlrgyvelegek. 14.10: 
Enek, zongora. 15.30: Zongora. 16 
óra 40: Szovjet napok — szovjet 
emberek. 16.50: Hanglemez. 17.10: 
A cimbalomról. 17.50: Termelési 
híradó. 18.05: Ifjú sZfahánovislák 
köre. 1830: Hanglemezek. 19.30: 
SZÖvjét dalűk. 20.25: Színmű három 
felvonásban. 23: Vonósnégyes. 23 
óra 35: Tánczene. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7: Szórakoztaló muzsika. 7.45: 

Tánczene. 8: Hanglemezek. 9.40: 
Orosz és szovjet müvek 10.10: He-
gedű, ének, zongora. 10.40: Magyar 
nóták 11.10: Meseműsor. 15: Szó-
rakoztató muzsika 15.40: Gycrinek-
rúdió. 16.10: Hegedű zongorakísé-
rettel. 16.30: Szimfónikus zene. 17 
óra 5: Hanglemezek. 17.15: Folyó, 
iratszemle. 17.30: Szovjet sporthír-
adó. 17.45: Dolgozóknak zenéről. 
18,15: Hanglemezek, 18,40: A Rádió 

HETI MŰSOR 
Á l l a n d ó m ű s o r s z á m o k : 

KOSSUTH-RADIO 

6.00 Flnn»Iemeiek. 
5.20 Lapszemle. 
6.30 Hanglemezek. 
6.00 Falurádió. 
6.30 Hanglemezek. 
7.00 Hirek. 
7.20 Hanglemezek. 
7.55 Műsorismertetés. 
7.46 Hanglemezek. 
8.00 lapszemle. 
8.30 Műsorzárás. 

12.00 Déli haragszó, hírek. 
14.00 Hirek. 
14.15 Hirek szerbüL 
16.00 Hádióiskoia. 
1.700 Hirek. 
18.40 Hirek németül 
20.00 Hirek. Hangos tJjság. 
22.00 Hirek. 
24.00 Hirek. 
0.10 Műsorzárás. 

PETÖFI-RADIO 
5.30 MHR-negyedóra. 
5.45 Termelési lapszemle. 
5.55 Hanglemezek. 
6.45 Műsorzárás. 

I.000 llirek. 
II .30 Műsorzárás. 
15.00 Rádióiskola. 
18.30 Hirek szerbül. 
21.00 Mi újság a sportvilágbant 
21.45 Hirek szlovénüL 
23.00 llirek szerbül. 
23.45 Hirek szlovénül. 

énekkara. 19: Tánczene 19.40: Egy 
falu — egy nóta. 20: Népdalfeldol-
gozások. 20.45: Előadás. 21: Hang-
versenyzenekar. 22: Szórakoztató 
zene. 22.20: Mi történik a világ-
gazdaságban? 22.35: Szív küldi. 

Augusztus 23, szerda. 
KOSSUTH RÁDIÓ 

11.30: Gyermekzene, 12.15: Ének 
és sZimfóűikus zenekar 13: Színes 
muzsikn. 14.20: Karének. 15.30: 
Zongora 16.40: Előadás. 17: Épí-
tőipari félóra 17.30: Hegedűver-
seny. 17.55: Á rádióéhekcs. Vígjá-
ték. 19.30: Hanglemezek. 20.25: Ma-
gyar .lépi muzsika. 21: Lobogónk, 
Sztálin. 22.30: tahányi Mihály ze-
nekara játszik. 23: Könnyű hang-
szcrszólók, 23.30: Éjféli muzsika. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7: Operaáriák 7.20: Erő, egész-

ség. 7.45: Operettekből. 8: A bol-
gár rádió müsdrából 9.40: Hangle-
mez, 10.10: Hanglemez. 10 45: He-
gciíu, zongora. 11.15: Hanglemezek 
15: Cigányzene 15.40: Szovjet hír-
adó. 15.55: Operarészletek. 16.50: 
Ének. zongora. 17.80: Hogyan lett 
az ember óriás. 17.50: Tíz perc 
külpolitika 18: Román műsor. 18 
óra 40: Réti László előadása. 18 
óía 55: Országod ma otthonod 19 
óra 40: Egy falu — egy nóta. 20: 
Sziv küldi. 20.30: Előadás. 20.50: 
Zongoramuzsika. 21: Falurádió 21 
óra 15: Az igazmondó Nepomuk. 22 

Vidám román muzsika. 22.30: Régi 
mesterművek. 

Augusztus 24, csütörtök. 
KOSSUTH RADIÖ 

11.30: Kamarazene. 12.15: Orosz 
dalok. 12.45: Bor Kálmán zeneka-
ra 14.10: Gyermekrádió. 14.45: 
Szomszédaink, barátaink 15.30: Női 
szemmel, 16.40: SzoVjet napok — 
szovjet emberek 10.50: Hangleme-
zek. 17.10: Virágénekek. 17.35: Elő-
adás. 17.50: Termelési híradó. 18 
óra 5: A béketábor dalaiból és tán-
caiból 18 30: Operetfegyvelég. 19 
óra 30: Marliny-lrió, 20.25: Zsákba, 
macska. 21: Népnevelők műsora. 

PETŐFI RÁD1Ö 
7.15: Hanglemezek. 7.45: Vidám 

rilmusok 8: Szabadegyházak vallá-
sos félórája a stúdióból. 8.30: Mes-
terek muzsikálnak. 9.40: Hangle-
mez. 10.10: Cigányzene. 11.10: Me-
seműsor 15: Ének, zongorakíséret-
tel. 15.20: Balettjelenetek 15.40: 
Opefamuzsika. 16.10: A Cseh No-
nett játszik. 16.50: 'A' számonkérés 
napja 17.20: Könyvismertetés. 17.35 
Szimfónikus zene. 18.40: Szív kül-
di 19: Egyéni tanulók konzultá-
ciója. 19.20: Hanglemezek. 19.30: 
Énekes játék 3 felvonásban. 

Augusztus 25, péntek. 
KOSSUTH RÁDIÓ 

7: Hanglemez. 7.15: Tarka mu-
zsika 7.35: Népzene. 8.10: Hangle-
mezek. 11.30: Zongora. 12.15: Ha-

tárőrség zenekara 13: Operettrész-
ielek. 14.20: Melódia-együttes. 15.30 
Hegedű, zongora. 16.40: Operett, 
részletek 17.10: Dolgozóknak zené-
ről. 17.40: Előadás. 18: Szerkeszd 
Te is műsorunkat 18.30: Hangle-
mez. 19.30: Hanglemez. 22.25: Tánc-
zenekar 21: Rádiózenekar. 22.20: 
Kazachsztán felett száll a dal 23 
óra 5: Késő esti dallamok. 23.20: 
Tánczene. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7.20: Tíz perc tudomány. 7.45: 

Operettnyitányok. 8: Zenekari mű-
vik. 9.40: Magyar népdalok. 10.10: 
Magyar kótoSmüvek 10.40: Hang-
lefnéz. 11.10: Ovödá'sok műsora. 15 
Cigányzene. 15.40: Tarka muzsika. 
16.40: Ének, zongora 17: Sziv kül. 
di 17.20: Előadás. 17.35: Szimfo-
nikus zene. 18: Karének. 18.40: Az 
ifjúság hangja. 19.05: Fiatal művé-
szek muzsikálnak. 19.40: Egy falu 
— egy nóta 20: Hanglemezek. 20 
óra 30: Előadás. 20.50 Keringő egy-
veleg. 21: Falurádió. 21.15: Cigány-
zene, 22: Hanglemezek. 22.15: A 
magyar rádió a lengyel hallgatók-
nak. 

Augusztus 26, szombat. 

KOSSUTH RÁDIÓ 
11.30: Gyermekzene. 11.50: Hang-

lemezek 12.15: Cigányzene. 13: 
Könnyű dallnmok. 14.10: 'A' pápa a 
munkásosztály és a haladás ellen. 

14.30: Felfedező út. 15: Népdalfel-
dolgozások 15.30: Népek dalai 10 
Vidám zenés rádiójáték. 16.40: Szov-
jet napok, szovjet emberek. 16.50: 
Hanglemez. 17.10: Operettekből 
17.50: Termelési híradó. 18.05: Fa-
lurádió. 19.30: Hanglemez. 20.25: 
Vidám zenés hétvége, 22.30: Tánc 
éjfélig. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7: Reggeli zene. 7.45: Reggeli da-

lok. 8: Hanglemezek. 9: A Scala 
zenekar. 9.45: Görög gyermekek 
műsora. 11: Zongorahármas. 15: 
Tarka muzsika 16: Előadás. 16.40: 
Sziv küldi. 17.10: Tanuljunk ének. 
szóra oroszul. 17.30: Cigányzene. 
18.05: Színes muzsika. 18.40: Ka-
marazene. 19.20: Szfnmü három 
felvonásban 22: Hegedű, zongora. 
22.20: Szív küldi. 

Augusztus 27, vasárnap. 

KOSSUTH RÁDIÓ 
7: Jó reggelt. 8.30: Szfv küldi. 

9: Vidám zenés kalendárium. 10: 
Egy falu — egy nóla. 10.45: Kül-
ügyi negyedóra. t l : Vers eredj, 
légy osztályharcos 11.25: Zenés va-
sárnap délelőtt. 13: Zenés posta. 
14.15: Szórakoztató muzsika 15.30: 
Hanglemez. 16.40: Elbeszélés. 17.10: 
Könnyű melódia. 17.40: Kincses ka-
lendárium. 19: Tánczene. 20.25: 
Tánczene. 21: Hangképek a vasár-
nap sportjáról. 21.30: Totóhírek. 
21.35: Tánczene, 22.30: Rádiózenc. 
kar 23: Szórakoztató hanglemezek. 

PETŐFI RÁDIÓ 

8: Indulók. 8.30: Falurádió. 9: 
Szórakoztató muzsika. 9.30: Evan-
gélikus istenlisztelet. 10.15: A rá-
dió asszonyrovata. 10.56: Liszt mű-
veiből. 11.15: Miska bácsi lemezes-
ládája. 11.50: A világirodalom nagv-
jai. 12: Déli muzsika. 13: Ünnepi 
hanglemezek. 14: Tánczene 14.30: 
A falu fáklyái. 14.50: Hanglemez, 
15: Kérdezz — felelek! 15.20: En. 
gel Iván zongorázik 15.45: Vasár-
napi krónika 16: Gyermekszinház. 
16.40: Szív küldi. 17: A lélek mér-
nökei. 17.40: Tánczene. 18: Hang* 
lemezek. 18.40: Dalol a magyar if-
júság 19: Színe-java. 19.30: Zenés 
rádiójáték. 20.50: Díszhangverseny. 
22: Cigányzene. 22.45: Esti dalia-, 
•mok. 
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ALKOTMÁNYUNK ÉVFORDULÓJA 
a munkaverseny jelentős állomása 

J/üzdelmas, harcokkal teli évek 
gyümölcseként szüle;ett 

meg egy esztendővel ezelőit Al-
kotmányunk, amelyben szinte 
kikristályosodtak eddigi ered-
ményeink. Határkő az Alkotmány 
dolgozó népünk életében, tör-
vénybe foglalta a Pártunk veze-
tésével elért addigi vívmányain-
kat — de nagy távlatokat nyi-
tott a további fejlődésre is. 

Alkotmányunkat Pártunknak 
köszönhetjük, de elsősorban an-
nak. hogy nagy barátunk és tá-
maszunk, a Szovje.unió megte-
remtette számunkra a szabad, 
boldog élet előfeltételeit és tá-
mogatott bennünket, hogy ezt 
valóban ki is vívhassuk. Az évek 
során egyre öntuda.osabbá váló 
dolgozóink a Szovjetunió útmu-
tatása, és Pártunk irányítása mel-
lett keményen megküzdöttek az 
újra és újra támadó ellenségeink-
kel szemben, akik a szocializmus 
felé vezető útunkat akarják meg-
akadályozni. A Pártunk-vezette 
országépítő munka, az ellenség 
elleni szakadatlan harc gyümöl-
cse az Alkotmány, amely bizto-
sítja dolgozóink számára a gond-
talan, szabad, emberi életet. 

Dolgozóink világosan látják, 
hogy mit jelent számukra az 
Alkotmány s hogy mit köszön-
hetnek neki. Tudják, hogy az 
Alkotmány egy új társadalmi 
rend alapja: a dolgozók társadal-
máé. Hála és szeretet lakozik ez-
ért szívükben a Párt iránt, s ez 
a hála újra és újra megnyilat-
kozik dolgozó népünk életében, 
munkájában. De tudják dolgozó-
ink azt is, hogy az Alkotmány-
biztosította szabad élet és jogok 
kivívása mellett annak megtar-
tásáért is harcot kell vívni, azo-
kat meg is- kell védeni. 

£ fcek a fontos tényezők: há-
la az Alkotmányért és az 

elszánt akarat a vívmányok meg-
védésére. növelik azokat az erő-
ket, melyek dolgozóinkban la-
koznak, fokozzák azt a lelkese-
dést, mellyel dolgozóink építik a 
szocializmust, harcolnak a Szov-
jetunió vezetésével a békéért. 

Az egyik legdöntőbb tényező a 
szocializmus építésében és a bé-
ke megvédésében a munkaver-
seny, amelynek egyre szebb és 
nagyobb eredményei erősítik ród-
gazdaságunkat, mind magasabbra 
emelik dolgozóink életszínvona-
lát. Dolgozóink tudják, hogv a 
termelés területén elért minden 
eredmény, siker nagy hatással 
van továbbfejlődésünkre, békénk 
megvédésére. Ezért fejezik ki dol-
gozóink köszönetüket az Alkot-
mány évfordulóján a szocialista 
munkaverseny fokozásával, újabb 
eredmények elérésével. 

— 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 
munkáslakásokat, azt a meg-
becsülést, mellyel munkánk után 
körülvesznek bennünke1, azt. 
hogy szabadokká, bérrabszolgák-
ból emberekké válhattunk — 
mondotta például Ohaíh Pál a 
lemezgyár sztahánovistája, a 
szakma legjobb dolgozója. 

^ zavai sok-srkezer dolgozó-
társa érzését tükrözik 

vissza, s ezek az érzések késztet-
ték az újabb felajánlásokra köz-
vetlenül a koreai műszak u'án a 
dolgozók nagy tömegeit. Azt a 
célkitűzést, hogy a koreai mű-
szak eredményeit megszilárdít-

suk és továbbfejlesszük, nagyban 
segítette valóra vál ani a mun-
kaverseny további fellendülése, 
amelyet az Alkotmány évforduló-
ja váltott ki. 

A szegedi üzemek legnagyobb 
részében újabb jelentős munka-
vállalások történtek az Alkot-
mány ünnepére. A Gyárépítési NV 
dolgozói közül a koreai műszak 
befejezése u án rövid időn beiül 
már 84 dolgozó tett munkafel-
ajánlást. A Kenyérgyár do.go-
zói is — mint például a Tavasz-
utcai DISz-brigád — Ígéretet 
tett. hogy eredményét megtart-
ja és tovább fokozza. Ugvanigv 
fogadták meg a Ruházati NV if-

júmunkásai is eredményeik rög-
zítését és továbbfejlesztését- A 
Szegedi Jutafonógyárban is m rd 
a fizikai munkavállalón, rrtind az 
adminisztratív munkákat vég-
zők, jelentős felajánlásokat tet-
tek egyénileg és kollektíven ír-
sz Alkotmány ünnepére. 

^ehetne még tovább sorolnia 
munkavállalásokat, a nagy-

szerű felajánlásokat, de már ez 
a néhány példa is bizonyítja, 
hogy a munkaverseny további 
fellendülését nagyban elősegítet-
te az Alkotmány ünnepe, dolgo-
zóink lelkesedése. A munkaver-
seny kiszélesedésének egyik je-
lentős előfeltétele megvolt üze-
meinkben. Altalánosságban el le-
het mondani, hogy a koreai mű-
szak eredményeit megtartották a 
dolgozók, tehát bebizonyosodott, 
hogy nem egy pillanatnyi kam-
pánnyal álltunk szemben, a ko-
reai műszak nemcsak egy egysze-
rű fellángolás volt üzemeinkben. 
Dolgozóink rendithetetlenül ha-
ladnak a szocializmus felé veze-
tő uton, elszántak ennek az út-
nak a megvédésében, a bákeharc-
ban, a háborús gyújtogató impe-
perialisták elleni küzdelemben. 

Nem szabad azonban önelé-
gültnek lenni. Az Alkotmány év-
fordulójának ünnepi hangulatá-
ban nem szabad arról sem elfe-
ledkezni, hogy nem tettünk meg 
még mindent. Nem tettünk meg 
mindent az Alkotmány ünnepére 
szóló munkafelajánlások szerve-
zésével kapcsolatban sem. Meg-

nyilvánult ez egyrészt abban, 
hogy vannak egyes üzemek, ahol 
ez a kérdés ellaposodott, de meg-
nyilvánult abban is, hogy sok 
helyen a felajánlások nem vol-
tak olyan konkrétek, kézzelfog-
hatók, mint a koreai műszakban. 
Tehát ez azt mutatja, hogy nem 
használtuk fel kellőképpen a kí-
nálkozó alkalmat a munkaver-
seny további fellendítésére. 

Mem szabad arról sem elfe-
ledkezni, hogy ünnepeink 

— melyeket dolgozóink munka-
versennyel köszöntenek és tisz-
telnek meg, kifejezve mélyen 
gyökerező érzéseiket — jó al-
kalmak ugyan ujabb eredmények 
elérésére a termelés frontján, 
azonban ezek csak a lendületet 
adják meg végsőfokon. A szocia-
lista munkaverseny állandó éb-
rentartása, a kirobbnásszerü fel-
lendülés eredményeinek a meg-
szilárdítása állandó, szivós mun-
kát követel meg. A harcnak van-
nak ütközetei, rohamai, de a 
harc végeredményben állandóan 
folyik, napról-napra, óráról-órá-
ra, percről-percre. S ebben a 
harcban nem lehet egy pillanat-
nyi ellanyhulás sem, hanem a 
Párt vezetésével és utmutatása 
mellett következetesen, állandó-
an kell folynia. Igy tudjuk cél-
kitűzéseinket valóra váltani, igy 
tudják dolgozóink valóban meg-
tartani és .továbbfejleszteni az 
Alkotmány-biztosította jogaikat, 
a szabad, emberi, boldog életet. 

Szocialista középüzemmé szervezik át 
a szegedi Szőrme- és Bőrruhakikészifő 

NV üzemét 
Ötéves népgazdasági tervünk 

lehetővé tette, hogy a közeljövő-
ben egy újabb nagy, jólműködő 
üzemmel gazdagodhat népünk ál-
lama. A szegedi Bőrruha- és 
Szőrmekikészitő Nemzeti Válla-
lat Attila-utcai üzemét a közel-
jövőben jólmüködő szocialista 
középüzemmé épitik át. 

Az üzem mostani kapacitá-
sát előreláthatólag több mint 
százszázalékkal növelik s e-

mellett profilírozzák is. 
Ebben az üzemben eddig nem 
volt kellő lehetőség a szocialista 
munkaverseny jó megszervezésé-
re, mert még csak hozzávetőle-
ges üzemtervet sem tudtak ké-
szíteni a dolgozók a termelé-
kenység sokoldalúsága miatt. 
Gyártottak itt különböző bőrru-
hákat, sapkákat, irhabundákat, 
különböző minőségű és kivitelű 
gallérokat, mellényeket, gyer-
mekbundákat, mikor milyen ren-
delés érkezett. Emiatt a szovjet 
példát sem tudták kellőképpen 
alkalmazni ebben az üzemben, 

nem tudták bevezetni a m a -
gyarországi konfekció üze-
mekben is jól bevált szalag-

rendszert 
és igy lényegesen drágábban 
tudtak termelni. Pártunk segít-
ségévei most megszűnik ez az 
áldatlan állapot, lehetővé válik a 
dolgozóknak, hogy emelkedő szin-
vonalunk követelményeinek meg-
felelően a termelés jó megszer-
vezésével még olcsób és jobb ipar-
cikkeket állítsanak elő. 

Ennek az üzemnek a termelé-
sét mos', elhagyva az összes más 
apró iparcikkeket, irhabunda és 
úgynevezett panadek bőrkabátok 
gyártására állítják át. A bőrka-
bátokat gyártó szalagot már meg 
is szervezték s az eddigi terme-
lési eredményekből, a minőség 
emelkedéséből is kitűnt, hogy 

igy sokkal olcsóbban, gazda-
ságosabban tudnak termelni. 

Rövidesen sor kerül az irhabun-
dákat gyártó szalag megszervezé-
sére is Ehhez természetesen 
szükség van a szomszédos, 
kihasználatlanul álló épüle-
teknek az üzemhez való csa-
tolására és átépítésére. Az 

Ipar i Központ eddig már 
minden lehetőséget biztosított 
ezeknek az épületeknek az 
igénybevételéhez. Az átépítő 

és javító munkálatok már a 
közeli napok folyamán meg 
is kezdődnek. Ezeknek a mun-
káknak a befejezése után 

megérkeznek a megnöveke-
dett termeléshez szükséges 

gépek is, 

melyeket a profilirozás alkal-
mával hasonló bonyolult ter-
melésű szőrme- és bőripari 
üzemből csoportosítanak ide 
s innen pedig elviszik azokat 
a gépeket, melyek a termelés 
rendezésével fölöslegessé vál-
tak. A profilirozás és az át-
építési. kibővítési munkálatok 
befejezésével természetesen 

az üzem dolgozóinak a mos-
tani létszáma is duplájára 

fog emelkedni. 

Hogy ez az újjászervezett 
üzem teljes mértékben ki tud-
ja elégíteni népgazdaságunk 
által támasztott ú j követel-
ményeket, nagyszámú, jólkép-
zett szakmunkásra van szük-
sége. Az üzem vezetőségének 
most egyik legnagyobb fel-
adata az. bogy kellő mennyi-
ségű szakmunkást állítson be, 
bogy zavartalanul tudják 
majd beindítani a hatalmas 
mértékben megnövekedett ter-
melést, Ezenkívül feladata a 
vezetőségnek még az is, hogy 

jól ctőkészitse az uj üzem 
dolgozóinak szocialista mun-

kaversenyét, 

mert csak ennek segítségéve] 
válhat jó lműködő üzemmé a 
szegedi Bőrruha és Szőrme-
kikészitő Nemzeti Vállalat. 

Hegalakult a Kinai-Szovjet 
Polgári Légiforgalmi 

Társaság 
A Kinai Népköztársaság köz-

ponti népi kormánya és a Szov-
jetunió kormánya között egyez-
mény jött létre Kinai-Szoviet 
Polgári Légiforgalmi Társaság 
felállításáról. A polgári légifor-
galmi társaság hivatalosan jú-
lius 1-én alakult meg, a légi szol-
gálat pedig augusztus 1-én indult 
meg. 

Á magyar vasutasok példaképei 
A magyar vasutasok, így a szegedi vasutasok is egymásután 

érik el a szebbnél szebb eredményeket. Sokat tanultak példaképeiktől, 
a szovjet vasutasoktól, a nálunk járt Pányin elvtárstól és a többiek-
től, akik a világon egyedülálló eredményeket értek el. A koreai mű-
szak során Szegedről indult el a négyezredik 500 kilométeres vonat, 
de azóta már az 50 kilométeres mozgalomban a hatezres szám felé kö_ 
zelcdünk Az őszi csúcsforgalom biztosítása érdekében vasutasaink hő-
sies erőfeszítéseket tesznek s 500 kilométeres mozgalom mellett szov-
jet példára továbbfejlesztik a 2000 tonnás mozgalmat. Az egyik sze-
gedi mozdonyvezető, Vollmann Gellért elvtárs ért el nemrégiben igen 
kiemelkedő eredményt a 2000 tonnás mozgalomban. Megdöntötte a 
2000 tonnás mozgalom eddigi magyar rekordját. Ceglédről 2300 ton-
nás, túlterheléses vonaljával 53 kilométeres átlagsebességgel érkezett 
Szegedre. 'A'z eddigi legnagyobb sebesség 45 kilométer volt Magyaror-
szágon Vollmann elvtársnál csak Pányin elvtárs vezetett gyorsabban 
tehervonatot. Az ő átlagsebessége 60 kilométer volt. 

A magyar vasutasok tanulmányozzák a szovjet vasutasok mun-
kamódszereit és ezeket a munkamódszereket — mint a fenti példák 
mutatják —, nálunk a gyakorlatban megvalósítják. Pányin elvtárson 
kívül igen sok vasutas van a Szovjetúnióban, akiknek munkája példa 
a mi számunkra. Három szovjet vasutas elvtársat mutatunk be az 
alábbiakban, akik munkájukkal rászolgáltak arra, hogy a magyar vas-
utasok elé, mint követendő példaképeket állítsuk őket. 

Ivan Dorosenko a liublinoi rende. 

zőpályaudvaron teljesít szolgálatot 

Az ő tervszerű munkájától függ, hogy 

az 500 as mozgalmat semmi se aka. 

dályozza, hogy a pályák szabadok 

legyenek és a szerelvények pillana-

tig se legyenek kénytelenek veszte-

gelni. Sokmindenre ki kell terjedni 

a figyelmének, mert, ha ő hibát kő. 

vetne el, ez a hiba végig, az egész 

vonalon akadályozná a munkát, sőt 

egész komoly bajok is előfordulhat_ 

nának Figyelmesen végigvizsgálja a 

szerelvényt, mielőtt az útnak indul, 

mert tudja, milyen fontos a mennyi-

ségi munka helyett a minőségi 

munka 

Nyikolaj Boriszov, a moszkva— 

kurkszi vasút ljublinoi rendezőpá-

lyaudvarának egyik legjobb szerel-

vényösszeállítója újítással biztosítja, 

hogy a kirakodás után egyetlen fe-

lesleges kocsit se kelljen a mozdony, 

nak üresen a következő állomásra 

vinni, hanem minden akadály nélkül 

lekapcsolható legyen a szerelvény-

ről. A szovjet vasútnál az újítások 

igen nagy szerepet játszanak a jó 

eredmények elérésében. A vasút min. 

den dolgozzójának legfőbb törekvése 

az, hogy minél jobban, minél köny. 

nyebben oldják meg feladataikat s 

érért vált a szovjet vasútnál a leg-

szélesebb körben elterjedt tömeg-

mozgalommá az újítómozgalom. 

Alexander Pavin, a Szocialista Munka Hőse. a jarosilavl-I fűtő. 

ház híres mozdonyvezetője megkezdi napi munkáját. Nap, mint nap fo. 

kozza teljesítményét, igy járul hozeá a közlekedés tervének teljesíté-

séhez. A közös munka teszi lehetővé, hogy a Szovjetunióban az 500-as 

és 2000.es mozgalmat az eddiginél magasabb színvonalra emeljék. 

Most látjuk milyen fontos az elmélet 
állandó összekapcsolása a gyakorlattal 

A minisztertanács határoza-
ta lehetővé tette számunkra, 
ipari iskolások részére a nyá-
ri gyakorlati munkát, hogy 
ezáltal is közelebb kerül jünk 
a fizikai dolgozókhoz. Nagy 
segítséget kaptunk ezzel a 
Párttól, mert most tudjuk 
igazán értékelni a munkát s 
most látjuk, milyen elenged-
hetetlenül fontos az elmélet 
állandó összekapcsolása a gya-
karlattaj. 

A múlt hét folyamán láttuk 
üzemünk dolgozóinak lelkes 
koreai felajánlását. Láttuk, e 
felajánlásokat mennyivel túl-

szárnyalták s ez még jobban 
| megerősítette bennünk azt % 
tudatot, hogy munkásosztá-
lyunk, de az egész magyar 
dolgozó nép szilárdan megáll-
ja helyét a béketáborban. 

Mi. az Állami Villamos-
energia Elosztóhálózat gya-
kornokai, ígérjük, hogy a 
minisztertanács határozata ál-
tal lehetővé vált iizemi gya. 
korlaton megálljuk helyün-

ket s a gyakorlaton szerzett 
tapasztalatainkkal minél jobb 
szakemberekké válunk. 

JVESz gyakornokai. 
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Ml IOR1ÉN1 ES MJ TÖRTÉNIK? 

IDÖJARAs JELENTÉS: Mérsékelt 
déli, délnyugati. időnkint élénkebb 
nyugati, északnyugtai szél. véltozó 
felhőzet, több helyen záporeső, zi-
vatar. A me'eg mérséklődik. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza 
Záhonynál árad, másutt apad, igen 
alacsony vizAHású. Hőmérséklete 
Szegednél 22 fok. Mai vljál'-ásokl 
Tiszabecs —82 cm (7 százalék), 
Toka] — 93 (9), Csongrád —176 
(14). Maros Makónál —30 (5). 

NAPIREND 
MOZI 

Belvárosi (fél 7, fél 9) Nagy Pé-

ter. 

Korzó (6, 8) Négy sztv. 

Fáklya: Nyári szünet. 

Vasárnap délelőtt 10 órai kezdet-

tel a Fáklya Moziban filmmatiné 

lesz. Bemutasásra kerül: „Vigad az 

erdő" című szovjet film. 

MŰVÉSZET 

Vasárnap, az Alkotmány első év-

fordulójának ünnepén, az ujszegedi 

szabadtéri színpadon az esti órák-

ban színes, nívós kultúrműsor. 

• 

Az Egyelemi könyvtár olvasóter-

mei augusztus bó lolyamán általá-

nos takarítás, rendezés és tatarozás 

miatt zárva Könyvkölcsönzés ked 

den és pénteken 8-tól t óráig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva dél-

előtt 9.:ől délután 2-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

zál-tér 9 Telefon- 35—63 

Leinzlnger örökösök: Horváth Mi-

hály-utca 9. Telefon; 32—13 

Pósa Balázs: Kálvária.utc! 17. 

Salgó Éva k. dr. Tlchy B. : Má. 

tyás-tér 4. 

Selmeczl Béla; Somogyi-telep IX. 

489. 
• 

SZEGED Városi Tanács végre-
hajtó bizottsága III . igazgatási 
osztálya Bcrház földszint 2. sz. 
Telefon V—2. 

x HIRDETMÉNY A MÁV Igaz-

gatóság figyelmezteti az utazókö-

zönséget. hogy a vonatok ablakaiból 

égö gyufát és cigarettát ne dobja-

nak ki, ilyeneket a vasúti töltés 

melleit se dobjanak el, mert a szá-

raz Időjárás miatt ebből tüz kelet, 

lcczik, amely népgazdaságunknak 

súlyos károkat okozhat Az ilyen 

cselekmények elköve-löj ellen a MÁV 

büntető feljelentért tesz. 

1SKOL41 HIREK 

A volt Juhász Gyula és a Dugo-

nics. utcai általános iskolai leány-

tanulók szülőt részére augusztus 

21-én, hétfőn délután 6 órakor szü-

lői értekezletet tartunk. Az érte-

kezletre, amelyen fontos aktuális 

kérdéseket tárgyalunk meg, feltélle-

nül jöjjön el minden szülő. 

A szeged-rókusi állami általános 

iskolában is szeptemberben megnyí-

lik a dolgozók általános iskolájának 

V., VI., VII. és Vili osztálya Je-

lentkezés minden nap délelőtt 8— 

12.ig az iskola Igazgatóságánál, ahol 

az érdeklődők bővebb felvilágosí-

tást is kapnak. 

A Dolgozók Közgazdasági Gim-

náziuma kellő számú jelentkezés 

esetén ismét megnyitja szeptember-

ben clsö osztályát. Az Iskolára je-

lentkezhetnek azok a 17. évüket be-

töltött dolgozók akik az általános 

iskola VIII., vagy a régi polgári Is-

kola IV. osztályát elvégeztek. Ke-

vesebb iskolai végzettségűek felvé-

teli vizsgán keresztül vehetők fel. 

Azok a dolgozók, akik a kereske-

delmi középiskola II., vagy 111. osz-

tályát régebben elvégezték, jelent-

kezhetnek a Dolgozók Közgazdasági 

Gimnáziuma III., illetve IV osztá-

lyába. Jelentkezés és részletesebb 

felvilágosítást a Közgazdasági Gim. 

názium minden nap délelö>ít 9—13 

óráig, délután 18—19 óráig ad (Sztá-

lin-sétány 14. I. emelet). 

Szakszervezeti hirek 

Az SzSzMTE csapatösszeállítása Tatabánya ellen 

Az SzSzMTE szaktanácsadója 
és edzője a Tatabányai Tárna 
elleni első NB L-es mérkőzésre 
összeállította az SzSzMTE csapa-
tát: Cserhalmi — Szabó, Bénák, 
Bitó — Hevesi, Gyurik, — Csá-
ki, Ladányi, Bánáti. Szokoli, Ki-
rály. Cserejátékosok: Verseczi 
kapus és Gréczi mezőnyjátékos, 
A csapatösszeállí.ásnál főképp 
azt vették figyelembe, hogy har-
cos, közvetlen védelmet állítsanak 
össze és hogy a fedezetek be-
tartsák az utasításokat mind a 
védelemben, mind a támadásban. 
A csa ársorban Király beállítása 
hozta magával Szokoli beállítá-

sát is. A legfontosabb az, hogy 
egységes, összefüggő csapatré-
szekkel vegyenek részt a küzde-
lemben. Szokoli erőnléte ugyan 
nom a agkifogástalanabb, de 
szükség esetén cserélhető Gré-
czivel. A csapatösszeállítás az 
adott körülmények közö-t jónak 
mondható. 

Ma kezdődnek Szeged város 
úszóbajnokságai 

Ma este 8 órai kezdettel vil-
lanyfény mellett megkezdődnek 
Szeged város úszóbajnokságai 
és ezzel karöltve rendezik meg 

Szeged—Pécs városközi úszó- és| 

vízilabda viadalt is. A verseny-
számokat két részre osztották, 
így a mai napon már érdekes 
küzdelmekre van kilátás. Szeged, 
és Pécs vízilabdázói mind a két 
nap összecsapnak. A versenyeket 
vasárnap délután fél 4 órakor 
folytatják. 

Ma délután ÉDOSz—Makói VSK 

NB III-as mérkőzés 

Ma délután fél 5 órai kezdettel 

kerül sorra a Cserepessoron a© 

ÉDOSz SK-Makói VSK N B n i , 
as labdarugó mérkőzés. ' 

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

A textilruházati szakszervezet sze-

gedi csoportja augusztus 22_én 5 

órakor természettudományi előadást 

tart 

MIIK-felhívás 
az üzemi snort felelősökhöz! 

Felhívjuk az üzemi MHK sport-
felelősök figyelmét, hogy a bene-
vezési ívekkel ós az eredményla-
pokkal jelen kezzenek az MHK 
központi irodában, Aradi-utca 6. 
szám alatt este fél 8 tói, hogv a 
névsori kiértékelést meg tudjuk 
ejteni. 

Délmagyarország Nyomda NV— 

Lemezgyár 8:0 (0:) 

üzemi bajnokit játszott a két 
csapat, amelynek biztos esélyese 
n Délmagyarország Nyomda NV. 
A csatársor közötti játék ered-
ménye mutatja, hogy rászolgál-
tak a győzelemre. Góllövők: Zsi-
vola (2) és Zakar (1). (TxJ 

M SZÍ -HIREK 

A Magyar-Szovjet Társaság sze-

gedi titkársága augusztus 21-én, 

hétfőn este 6 órakor az összes üze-

mi, hivatali, kerületi MSzT vezető-

ségi tagok részére összevont érte-

kezletet tart. 

Az MSzT Felsőváros I., II, szer-

vezete 19-én 7 órai kezdettel a fel-

sővárosi kultúrházban „Alkotmány-

ünnepséget" tart, melyre mindenkit 

szeretettel vár a vezetőség. 

MNDSZ-HIREK 
Az MNDSz Kossuth Zsuzsanna 

csoportja 19-én, szombaton este 8 

órai kezdettel műsoros estet rendez, 

tánccal egybekötve. Vendégeket szí-

vesen vár. 

BELVÁROSI MOZI 
T P . I . E F O N : 40-25 AR-RI-

Szerdá ig 

NAGY P t J E R 

K O R Z Ó M O Z I 
===== TELEFON: 3.3 44 ===== 

Augusztus 22-ig keddig: 

Nénry SS3V 

Szérhonyl p fl K LYfl filmszínház 

- T E L E F O N : 34-77 s = = 

Kiskereskedői hirek 
Ma ,szombaton este háromnegyed 

7 órakor, Alkotmányunk első évfor-

dulójának méltó megünneplésére az 

Aradi-utca 6 szám alatti helyisé-

günkben műsoros estet rendezünk. 

A szegedi arudavezotő tanfo-
lyam cs a Szeged Ruházati NV 
sportmérkőzésre hívták ki egy-
mást. 5 órakor a szakszervezeti 
székházban röphbda, 6 órakor 
asztalitenisz éa sakk mérkőzés 
lesz. 

x A PATKÁNYOK és egyéb fér-

gek súlyos károkat okoznak és fer-

tőznek is. Azonnal; kiirtásukat fe-

lelősséggel vállalom. Megkeresése-

ket kérem a kiadóhivatalban leadni 

„Patkány" jeligére. 

Fényképezőgép! 
VÉTEL, CSERE, El.ADÁS 

SZEMŰ VEG J A V ITÁSOK ! 

LIEBMANN. KELEMEN-U. 12. 
Telefon 48 53 

Nyári szünet 
Előadások kezdete a Belvá-

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

Előadások kezdele a Korzó 
Moziban: hétköznap (I és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4, li és 8 órakor. 

Pénztárnyitás délelőtt 11—12 
lg. délután egy órával az elő 
adás kezdete előd. 

Virág. és rózsaterm°lők 

figyelem ! 

Megalakult az Állami Virógérté. 
kesítő Nemzeti Vállalat. Buda-
pestről a vállalat vezetősége Sze-
gedre érkezik és vasárnap. 20.án 
délelőtt 10 órakor a DÉFOSz 
újszegedi helyiségében gyűlést 
tart. Saját érdekéhen minden 

termelő jelenjen meg. 

Sportlegyek kaphatók 
az IBUSZNÁL, Klauzál-tér 2. 
Hivntalos órákon kívül is szom-
baton délután 4-lőt fi ig, vasárnap 

délelőtt 9—11-ig. 

F O G L A L K O Z Á S . 1 

GÉPÉSZTECHNIKUS, nagy gyakor-

lattal elhelyezkedne. Közhasznú 

személy .tehergép járművezetői jogo-

sítvány van. Megkeresést „Gépész-

technikus" jeligére a kiadóba, 3156 

I APAS-YETEL I 

LEGSZEBB bizsutériák. disztargyak 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzés? 
vállalok. Ólomkrislályt veszek. Sze-
lemé, Kelemen-u. 7. sz. 
ÓRASZERKEZETET veszek. Javí-
tások felelősséggel, olcsón készül-
nek. Csiszár órás , Kölcsey-utca 2 
szám. 
KERÉKPÁR, varrógép, írógép javí-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra, kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 
11. szám. 

H'ASZNALT és tört ezüstöt, régi 
ezüs? pénzt veszek Bárdóczky ezüst-
műves, Nagy Jenö-utca 3. 
HASZNÁLT kar. és zsebórákat, éb-
resztőórákat meglepő magas áron 
veszek. Fiscber órás. 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes. 
léssel szakszerűen készül Csordás 
bőrruhakészitő mesternél Szent 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött. 2748 
EGY tiszta, sodronyos összecsukható 
vaságy eladó. Dugonlcs-ú'l 3. szám, I, 
emelet 10. 3190 
EGY nagy mosóteknő, egy dupla 
csirkeketrec eladó. Érdeklődni a ház, 
felügyelőnél Lenin.utca 5. sz 3189 
FÜSZERÜZLETBERENDEZÉS; jó 
karban sürgősen eladó alkalmi áron 
Kossuth Lajos-sugárút 66. Háztu-
lajdonos. 3207 
KILENCHŐNAPOS süldők eladók. 
Röszkei-utca 12. 

EGY mázsa prima bükkfát és 3 
mázsa jó szenet eladnék. Polgár, 
utca 30 sz• benti magánház. 3194 
5G0-as oldalkocsis motorkerékpár 
eladó. Római-körűt 26. 3192 

VENNÉK lakhatatlan, lebontásra 
való épületet, épületrészt, egyéb 
építési anyagot. Értesítést Pető 
asztaloshoz, Deák Ferenc-utca 24. 

3204 
ELADÓ keményfa hálószoba bútor, 
féderes kocsi, 500 kg-os tizedes 
mérleg és vizeshordók. Rákóczi-u. 
33 sz. 3195 

KÉTSZÁRNYAS, hibátlan fehér aj-
tó tokkal 120x166 eladó. Cím a ki-
adóban. 3203 
ÉOY sötét komplett ebédlő olcsón 
eladó, hibátlan. Deák Ferenc-utca 
24 szám. II em. balra. 3202 
REKAMIÉ és egy 5 oktávos tanuló, 
zongora eladó. Széchenyi-tér 8-
I. em. 10. Nótáriné. 3201 
VERSENYKERÉKPÁR príma Ku-
deth-spcciá' eh dó. Megtekinthető 
vasárnap délelőtt. Szent Mihály-
utca 3. 3200 
KISSÉ használt kombinált szoba-
bútort keresek. „Használt" jeügé-
re. 3199 
ARDIE 125 köbcentis motorkerék-
pár új gumikkal eladó. Katona mű-
szaki üzlet BaJcsy-Zsilinszky-ntca 
Ifi sz. (volt Fekotesas-ulca) ' 3157 
VÁHOSBAN vagy Petőfi-telepen 
kis húzat vennék pénzért, vagy 
tartásért vagy élet járadékért® Meg. 
bízottam Erdélyi ügyvéd, Marx-tér 
17 szám. 3159 
ELADÓ egy konyhaberendezés, egy 
vaságy, hordók és egy magyar ko-
mondor, Érdeklődni Szent Islván-
tér 10 sz. 3160 
GYERMEK.SPORTKOCSI kifogás-
talan állapotban eladó. Sztálin-
körút 19 sz., füszerüzletben, 3161 
ÍRÓGÉPET, hosszú kocsist (60—80 
cm) sürgősen vennénk, Városi 
Közkórház. 2805 
TÁROGATÓ Stowasser alsó, felső 
fiszgyíirűvel eladó. Clm Horváth 
János kocsmáros, Szegvár. 
JÓ állapotban lévő Nationál pénz-
tárgépet készpénz mellett veszünk. 
..National' jeligére. 3106 
EGY ajtó tokkal eladó Bánomkert-
sor 18 szám. 3155 

ÜVEGAJTÓ tokkal eladó. Petőfi 
S. sugárút 82 szám. 3153 
YENNEK 3x4 méter körüli erős, 
szép szőnyeget „Ármegjelölés" jel-
igére, 3143 
HÁLÓSZOBÁKAT és mindenféle 
bútorokat vesz és elad Singemé, 
Török-utca 6 sz. Kapuval szemben. 

3128 
ELADÓ asztal, 6 darab bőrszék, 
konyhakredenc, fali ingaóra. Kisli-
sza-utca 9 Szilvássyné. 3130 
KIFOGÁSTALAN fekete öltöny el-
adó Szél-utca 18 szám, Papp sza. 
búnál. 3149 
TIZENNÉGY darabból hálószoba 
eladó és egy hatlánipásos Telefun-
ken rádió. Felsőtiszapart 24 sz. 
emelet. 3147 
ELADÓ nagy tűzhely, disznóól 
anyag, spanyolfal deszkákból, két-
ajtós jégszekrény. Tudakozódni Gáz-
gyárban a portán. 3145 
HÜSZKEÍ-ulca 16 számú ház el-
adó. Tudakozódni Paprika-utca 47 
szám 3144 
LEBONTANI való Istálló eladó. — 
Kecskéstelep Apatini-u. 14 sz. 

3171 
ELADÓ egy fekete férfiöltöny, vas-
ágyak sodronnyal olcsón. Oroszlán-
utca 6 szám. 3178 
HASZNÁLT cserepet megvételre ke-
resek „Cserép" jeligére. 3179 
ÓRÁK, szerkezetek vétele, javítása, 
karóraátalakítások jutányosán fele. 
lősséggel Mülhoffernél, Széchenyi-tér 
9. szám. 3182 
KARÓRÁT, kisméretű zsebóraszer-
kezetet vásárolok. Zsebórát kar-
órára alakitora. Szelei, Oroszlán-
utca 5 3183 
KIS Singer varrógép, ruhanemüek, 
nagy utazó láda, 1 fotel eladó Vá ; 

sárhelyi-sugárút 33 szám. 3185 
EGY diófa színű hálószoba, modern 
kivitelben eladó. Festőműhely, Ná-
dor-utca 1. 

KERESEK jó orvosi phonendosko-

pot és fecskendőt tokkal. „Phonen. 

doskop" jeligére. 3143 

ELADÓ egy 8 basszusos, jó állapot, 

ban lévő tangóharmonika. Érdeklöd. 

ni: Szűcs-utca 14. szám, 4—7.ig, 

harmadik ablak. 3121 

| i a ?f A «a | 

SZÉP bútorozott szoba férfi részére 

kiadó, Boross József-u. 11 3205 

EGYSZOBÁS, összkomfortos szen. 

tesi lakásomat elcserélném szegedi-

vel. „Szentes" jeligére válaszokat 

kérek a Délmagyarország kiadóhi-

vatalába. 

ÜUTOROZOTT szoba kiadó 2 férfi 

részére fürdőszoba használattal. — 

Széchenyi-tér 15 II- cm. 11 ajtó. 

3193 
KERESEK egy- vagy kétszobás 
lakást a Belvárosban- „Lakás" je-
ligére 3193 
BÚTOROZOTT szoba kiadó férfi-
nek, Fellúmadás-ulca 30 sz., föld-
szint 3 3158 
BÚTOROZOTT szoba férfi részére 
kiadó Csongrádl-sugárút 2/a. sz. I. 
emelet 1. 3108 
EGYSZOBÁS összkomfortos lakáso. 
mat hasonló földszintes két-három 
szobásért elcserélném. „Tanítónő" 
Jeligére. 3136 
BÚTOROZOTT szoba konyhahasz-
nálattal kiadó Munkácsi utca t/a. 

3137 
KÉT diáklcánvnak búlorozott szo-
ba, esetleg ellátással is kiadó Ny. 
tanítóné, Brüsszeli körút 19/b. 3142 
SZOBA-konyba, speizos és fáskam-
rából álló lakásom elcserélném na. 
gyobbért. Lehel-utca 15 sz., föld-
szint. 357 
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo-
ba 2 férfi vagy 2 nő részére ki 
adó Kálmán-utca 12. 3180 
EGY szoba-konyhás lakásom, mel-
lékhelyiséggel elcserélném egy bu. 
dapesti külvárosi hasonlóért. Cím a 
kiadóban. 3168 

I K Ü L Ö N F É L É K I 

A UTÓM ÜSZ'A'K I intézet 31 .in indu-
ló gépjúrművezefőképző tanfolyam, 
ra jelentkezni még lehet. Rendőrpa, 
lola II. em. 12. 3084 
ÓCSK'A' kalapját ne dobja el, Mericz 
kalapos ujjáfesti és formázza, Du-
gonics-tér 2 szám, 3184 

HETIK ÜLÖK, bőröndök, irattáskák 
a legjobb minőségben készülnek 
Szekszárdinál. Lenin-u. 3. szám. 
(Kárász-u.) 

LACZKÓ órás Széchenyi-tér, Zsó, 
tér-ház. órák Javítását olcsón ké-
szítem. használt órákat és szerke-
zeteket veszek. Zsebórájából diva* 
tos karórát készítek-
BANKOV László asztalosmestert 
műhelyét Gutenberg János (volt 
Margit)-utca 24. szám alá helyezta 
á t 
FÜRDŐRUHÁK készen <is bozotl 
anyagból, divatos formákban ké-
szülnek. Paulusznénál, Lenin-u. 20. 
(v Kárász-u.) 
SZÉP menyasszonyi ruha és fátyol 
kikölcsönzése. Erzsébet kalapsza-
lon, Lenin-utca 16. (Kárász-utca). 
ÖRDÖGH ruhaüzle?ét Széchenyi-tér-
ről Klauzál-tér 3 szám alá helyez-
te át. 

ITARASZTHY festékkereskedés át, 
helyezte üzletét Sztálin-körút 49, 
a Püspök bazár épületbe, Mérey k i . 
térővei szemben 
HASZNÁLT zsebórából divatos kar-
órát készítek. Orajavftásokat válla-
lok, I évi jó?éllással, szerkezelet 
vásárolok. Koltai órásmester, Sze-
ged, Kiss Menyhért-utca I szám 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponyi-utca 21. Olcsó könyvvásári 
KAR- és zsebórák javítása, átala-
kítása gyorsan, pontosan és jól Fi, 
scher órásmester, Klauzál-tér 3. 
HÁZASSÁG céljából 44 éves dolgo-
zó férfi megismerkedne hozzá-
illő nqvel. „Megértő élettárs" ie-
I iaére. 3196 

IFJ- PRAIDA József, Ujpetőfi-te'-ep 
56. u. 1316 számú lakosnak elve-
szett 18-án délelőtt egy disznó-
passzus. Kérjük a becsületes meg-
találót adja le a fenti címre-
ELVESZETT 3-án Juhász György 
névre szóló párttagsági könyv, ke, 
rékpárigazolvány, bejelentőlap. Be-
csületes megtaláló a pénzt meg, 
tarthatja, az iratokat a kiadóba, 
vagy a címemre elküldeni szíves-
kedjék. 3117 
MIELŐTT nngytakarít, hozassa 
rendbe redőnyeit Javítások és új 
redőnyök szakszerűen és olcsón ké. 
szülnek. Kiss Istvá.l, redőnyüzemé-
ht n, Tisza Lajos (Délibáb-u.) 2—4. 
Telefon 46 39 3172 
37 éves vezető állásban lévő vidéki 
tisztviselő megnősülne. Keresi 35 
évig intelligens tisztviselőnő, ház-
tartásbeli, vagy dolgozönő ismeret-
cégét. „Házasság 8" jeligére. 3165 
VARRÓGÉP, kerékpár, petroleumfö-
zök javítóműhelye Kálmán-u. 12 
szám. Béres műszerész. 3181 
40 ÉVES, vezetőállásban lévő tiszt, 
viselő keresi 45 évig független tiszt-
viselőnő, háztartásbeli, vagy dolgozó 
nö ismeretségét „Házasság 7" jeli-
gére. 3164 

i o k t a t á s i 
KEZDŐ gyors. és gépírótanfolya. 

mok kezdődnek szeptember 5-én dr_ 

Rosenbergné gyorsírói skolájábanj 

Sztálin-sétány 1. Múzeummal szem-

ben. 

MAJOR gyorsíró iskola új tan-
évét szeptember IfLén megnyitja. 
Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-
utca 4. 2472 

KATONA Lászlúné gyorsíró és gép. 
fróiskolájába (Kölcsey.ulca 10) az 
új tanévre a beiratkozások megkez 
dődlek. 3074 

D É L M A G Y A R O R S Z A G 

politikát napilap 
Felelős szerkesztő és kiadó: 

ZOMRORI JÁNOS, 
Szerkesztő: 

RODAY PÁL 
Szerkesztőség: Szeged, Jókai-u. 4. 

Telefon: 35-35 és 30 03. 
Éjjeli szerkesztőségi telefon 

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

Telefon: 31 16. és 35 00. 
'A'z x szel jelzett közlemények 

díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: JMskJn Sándor 


