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A mai napon, amikor népi Alkot-
mányunk első évfordulóját ünne-
peljük, a hála és szeretet érzésével 
fordulunk a nagy Szovjetunió felé, 
amely követendö példaként nem-
csak a sztálini Alkotmányt állította 
elénk, hanem dicső Hadseregének 
felszabadító harcával megterem-
tette az Alkotmányban kifejezésre 
jutott gazdasági és politikai ered-
ményeink előfeltételeit is-

Hálával és köszönettel fordulunk 
hősi munkásosztátyunk pártja, a 
Magyar Dolgozók Pártja és szere-
tett vezérünk, Rákosi elvtárs felé. 
akik győzelemre vezették népi de-
mokráciánkat, amíg nehéz harcok 
során megteremthettük Alkotmá-
nyunkat. De köszönjük Alkotmá-
nyunkat s az eltelt hat esztendő 
hatalmas gazdasági és politikai si-
kereit mindazoknak az áldozatot 
vállaló magyar dolgozóknak, ipari 
munkásoknak, parasztoknak és a 
néphez hű értelmiségieknek, akik 
segítették a magyar népi demokrá-
ciát nehéz harcaiban, lendületes 
építő munkájában. 

Most múlott egy esztendeje, hogy 
a magyar országgyűlés törvénybe 
iktatta népi demokráciánk Alkot-
mányát, amely kimondja, hogy a 
magyar állam a munkások és pa-
rasztok állama, ahol a termelő 
erők, a bányák, a gyárak köztulaj-
donba vétele már nagyrészben meg-
történt és ahol a mezőgazdaság 
szocialista szektora is állandóan 
bővül, erősödik. Az új Alkotmány 
tehát a szocializmus irányában fej-
lődő magyar társadalom Alkotmá-
nya-

Alkotmányunkat a szocialista 
Szovjetunió Alkotmányának arra az 
alapelvére építettük, amely így 
hangzik: ,.Aki nem dolgozik, az ne 
is egyék." Proletárdiktatúrán ala-
puló népi demokráciánk így függ 
szorosan össze a gazdasági és tár-
sadalmi rendünkkel. 

A felszabadulás óta eltelt hat 
esztendő alatt városunk agrár jel-
lege mindinkább iparivá fejlődött; 
a fordulat évét követöleg 90 száza-
lékban államosítottuk a szegedi 
üzemeket s ennek következtében a 
munkásság túlnyomó többsége már 
megszűnt proletár lenni, az üze-
mek tulajdonosává vált A nagyke-
reskedelem teljes egészében, a kis-
kereskedelem 110 népbolttal, sok 
nemzeti vállalattal nagy százalék-
ban a dolgozó nép tulajdonába 
ment á t 

A parasztság is rátért a szo-
cializmus építésének útjára. Gé-
pekkel. tervszerű, öntözéses gazdál-
kodással fejleszti terméshozamát és 
gyarapodik a Szeged területén levő 
hat termelőszövetkezeti csoport. 
Augusztus 20. előtt már közel 1000 
kat hold terület, az egész szegedi 
szántóterületenek 7 százaléka állt a 
termelőszövetkezeti csoportok mű-
velése alatt Ha a 10 százalékos 
országos átlagot vesszük figye-
lembe, akkor láthatjuk, hogy ezen 
a téren pótolni kell az elmaradást. 
Termelőszövetkezeti csoportjaink-
nak az újabb belépések nélkül 180 
tagja van. Az eddigi eredmények 
alapján, valamint a környékbeli pa-
rasztság érdeklődéséből úgy látjuk, 
hogy mind a tagok száma, mind a 
behozott földterület jelentékenyen 
növelni fogja a jelenlegi termelő-
szövetkezeti csoportok kereteit, 
mert már az eddigi jelentkezők 
száma 20—25 százalékos létszám-
emelkedést mutat. 

Az értelmiség munkájában is 
megnyilvánul a politikai fejlődés. 
Az értelmisági dolgozók öntudatá-
nak, a demokrácia iránti hűségének 
egyik döntő bizonyítéka a 12 sze-
gedi Kossuth-díjas tudós és az üze-
mek becsületes érte'misigieinek és 
a pedagógusoknak teljesítményei. 

A hároméves terv keretében nagy 
Pártunk zászlaja alatt helyrehoz-
tuk a fasiszta rombolásokat. Büsz-
kék vagyunk új hídunkra, az újsze-
gedi villamosra, a Textilkombinát-
ra, nagy kapacitású, terjeszkedő 
gyárainkra, a telepek villanyvilá-
gítására. az új kutakra, a három 
modern bölcsődére, a 36 iskolai- és 
óvódai-, valamint az üzemekben 
ezép számmal létesített napközi-

ALKOTMÁNYUNK ÜNNEPÉRE 
Irta: D É N E S LEÖ, Szeged Városi Tanács V. B. elnöke 

otthonokra, a lói felszerelt tanuló-
otthonokra és tiszta, fejlődő, szép 
városunkra. 

Mindezeket az eredményeket, po-
litikai és társadalmi változásokat 
emeli alaptörvénnyé Népköztársa-
ságunk Alkotmánya. 

De munkánk közben sem tehettük 
le a fegyvert kezünkből, állandó 
harcot kellett folytatnunk a szegedi 
reakció ellen is, a nagyivánjánosok, 
a kisgazdapárti kétkulcsosok, a 
nyíltan fasiszta pfeifferisták, bár-
kányiak és társaik, Sulyokék, Ba-
rankovicsék s a helyi egyházi reak-
ció ellen, amely az ifjúság jelenté-
keny részét befolyása alatt tar-
totta. Ugyancsak küzdenünk kel-
lett a jobboldali szociáldemokraták 
egységbontó aknamunkája ellen is-

Harcunk eredményei a termelés-
ben mutatkoztak, de megmutatkoz-
tak az 1949-es országgyűlési kép-
viselőválasztásoknál is, valamint 

abban, hogy a két éwel ezelőtt 
még a fakultatív vallásoktatás el-
len tüntető diákság túlnyomó több-
sége ma már haladó gondolkodású 
lett Pártunk gondos nevelő mun-
kája, a reakció leleplezése, megvi-
lágították a szegedi dolgozók előtt 
a helyes útat; a diákság körében 
pedig a felvilágosító munka mel-
lett a tanulási lehetőségek széles 
perspektívája, az anyagi szükség-
letek biztosítása meghozta a kívánt 
eredményt. Ma már az egyetemi 
ifjúság összetételében sem a régi, 
hanem mindinkább erősödik a mun-
kásosztály számaránya. 

Ugyancsak az Alkotmányban le-
fektetett alapelvek szerint alakult 
meg pár nappal ezelőtt a Városi 
Tanács, amely népi demokráciánk 
fejlődésének újabb győzelmes ál-

j lomása. A mult rendszer alkotmá-
I nya a kizsákmányolók jogait biz-
tosította- A dolgozók az egy vá-

lasztást kivéve, a politikai életből 
ki voltak zárva, de meg választó-
joga is csak a dolgozók egy töre-
dékének volt. A polgári parlament 
nem ellenőrizte a törvények végre-
hajtását, virágzott a bürokrácia, 
amelynek egvik főtfnvkedése a tör-
vények végrehajtásának megakadá-
lyozása volt. 

A tanácsrendszerben a törvény-
hozó és végrehajtó-hatalom egybe-
fonódik, a rendeleteket a lakosság 
aktív közreműködésével hozzák és 
hajtják végre. Például ötéves ter-
vünket az üzemek, kerületek, ter-
melőszövetkezeti csoportok dolgo-
zói megvitatták, javaslatokkal, mó-
dosításokkal támogatták-

A megalakult Városi Tanács kö-
zelebb hozza az államigazgatást a 
dolgozó néphez, az ügyintézést egy-
szerűbbé, közvetlenebbé teszi, kí-
méletlen harcot folytat a közigaz-
gatásban meglevő bürokrácia ellen 

Rákosi Mátyás elvtárs távirata Edgard Lalmandhoz, 
a Belga Kommunista Pát főtitkárához 

,,Edgár Lalmand elvtársnak, a Belga Kommunista Párt főtitkárának, Brüsszel. 
A magyar kommuisták és magyarország dolgozói mélységes felháborodással sze-

reztek tudomást az alávaló fa siszta bérencek által elkövetett gyilkos merényletről, amely 
a belga munkásosztály egyik legbátrabb és leghűségesebb vezetője, Julién Lahaut elv-
társ életét oltotta ki. Julién Lahaut elvtárs hosszú évtizedek óta a nemzetközi kommunis-
ta mozgalom első soraiban küzdött a népek szabadságáért, a dolgozók jogaiért, a szocia-
lizmus ügyéért. Amilyen hősiesen szállt szembe néhány évvel ezélőtt a hitleri fasiszták 
és belga bérenceik zsarnoki uralmával, olyan bátran emelte fel szavát legutóbb a belga 
munkásosztály és a Kommunista Párt élén a Belgium népének békéjét és függetlenségét 
újból eláruló reakciós monarchista üzelmekkel szemben. Ezért gyűlölték oly dühödten az 
új világháborút előkészítő amerikai imperialisták és belga cinkosaik. A gálád gyilkosság, 
amelyei ellene elkövettek, egyszersmind a béke és szabadság ügye ellen irányul. A Ma-
gyar Dolgozók Pártja őszintén együMéreZ a Belga Kommunista Párttal és a belga mun-
kásosztállyal és megvan arról győződve, hogy a dolgozók felszabadításáért vívott hősi 
harcot, amelyért Julién Lahaut elvtárs életét áldozta, győzelemre fogják vinni. 

A Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége 

Rákosi Mátyás 
főtitkár." 

99' A festő ecsetjének, a szobrász vésőjének is 

fegyvernek kell lennie" 
Révai József elvtárs nyitotta meg az első magyar képzőművészeti kiállítást 
Az Első Magyar Képzőművészeti 

Kiállítás ünnepélyes megnyitására 

dolgozó népünk legjobbjai, sztahá-

novista munkások, a termelésben 

élenjáró dolgozó parasztok, értelmi-

ségiek és honvédségünk képviselői 

gyűltek egybe. Az újjáépített, zászló-

díszbe öltöztetett Műcsarnok első 

terembejáratánál a magyar nép ve. 

zetőjénck. Rákosi Mátyásnak mell-

szobra áll A szoborterem bejáratá-

nak kétoldalán pedig a világ dol. 

gozóinak nagy tani'ióit, Lenint és 

Sztálint ábrázoló mellszobrok lát-

hatók. A szoborteremben gyülekez-

nek politikai és társadalmi étetünk 

vezetői; Rónai Sándor elvtárs, a 

Magyar Népköztársaság Elnöki Ta. 

nácsának elnöke, Dobi István, a mi-

nisztertanács elnöke, Szabó Piroska 

elv-társnő, az Elnöki Tanács titkára, 

Kádár János elvtárs, az MDP főtit-

kárhelyettese, Zsofinyec Mihály, 

Bebrits Lajos, Kállai Gyula elvtár. 

sak, Erdei Ferenc, Nógrádi Sándor 

altábornagy elvtárs, a honvédelmi 

miniszter helyettese, Pongrácz Kál-

mán elvtárs, a budapesti Városi Ta-

nács elnöke, az államtitkárt kar 

több tagja, Szmirnov szovjet követ, 

ségi tanácsos vezetésével a baráti 

népi demokráciák képviselői, Apró 

Antal elvtárs, a SzOT főtitkára, Ha-

rustyák József elvtárs, a SzOT el-

nöke, Drahos Lajos elvtárs, az or. 

szággyűlés elnöke és még sokan má-

sok. 

A kiállítás megnyitására egybe-

gyűlt vendégeket Szabó Iván, a Ma. 

gyar Képzőművészek és Iparművé-

szek szakszervezetének főtitkára 

üdvözölte, majd Révai József elv-

társ, népművelési miniszter lépett a 

mikrofon elé és elmondta a kiállí. 

íást megnyitó ünnepi beszédét. 

Ez a kiállítás, amelynek megnyi-
tására gyűltünk ma össze, az első 
magyar képzőművészeti kiállítás 
hazánk felszabadítása óta. 

Abban, bogy képzőművészeink 
csak most állnak népünk elé ter. 
mésiikkel, benne van az, hogy hosz-
szű időbe tellett, amig ez a termés 
megérett Ezt a kiállítást — mond-
juk meg — hosszú válság, belső 
vívódások, a mult rossz hagyomá-
nyaival való szakítás elkerülhetet. 
len harcai előzték meg. 

De azért van ennek az elkésés-
nek bizonyos értelemben pozitív ol-
dala is. Az eredményt, ami ma a 
kiállításon előttünk áll, képzőmű 
vészetünk kiharcolta, kivívta, ki-
küszködte magának — és ezért a 
termés ha talán késői is, de érté-
kesebb, mert szerves fejlődés ered-
ménye. 

Elmondhatjuk, bogy képzőmű, 
vészelünk nagyjában és egészé-
ben igen ls rálépett a helyes 

ulra. 
Talán a legnagyobb eredmény, 

amit ettől a kiállítástól várunk és 

hogy megértette a néphez fordulás 
feladatát és kötelességét. 

— Uj ezen a kiállításon — har. 
madszor —, hogy fiatal ú j tehetsé-
gek bukkantak felszínre az isme-
retlenségből, a nép sűrűjéből. Uj, 
szocialista kulturánk egészséges 
fejlődése elfajzik vérfelfrissités nél-
kül, ú j tehetségek felbukkanása és 
megsegítése nélkül. 

Az új kiállításon — negyedszer 
—, hogy régi, érett, nagytehetségű 
művészek jelentős része komolyan 
fáradozik azon, hogy ábrázolásban, 
formában, kifejezésben közeledjék 
a realizmushoz, tehát -hozzánk, a 
néphez. 

Végül pedig ú j ezen a klállítá. 
son az, hogy az ü j feladatokkal 
való birkózás jegyében 

felbomlóban vannak a magyar 
képzőművészet régi, egymással 
szembenálló megkövesedett cso-
portjai, amelyek sokszor inkább 
klikkek voltak, mint valódi stí-

lusirányzatok. 
És miközben valamennyi csoport 

remélünk, az lesz, hogy dolgozó né- I ^ f ^ L I n V , ^ I a d a ,U) . k I 
punk ép úgy odafordult az új ma- Z ^ f t g y Z S í e r t F S . 
gyar képzőművészethez és maga „ • „ . ' 
ügyének tekinti azt, mint ahogy ma. ^ f , e l l 3 d é s a 8 / ? c , a l ' 8 t a , r e a " 
„7Í , . „ , , , , , . . lizmushoz csak a regi művészi cso-1 
gaénak tekinti mar az u, magyar , k , é klikkeket leszi felesle ' 
irodalmat Azt reméljük és kíván P J? 81 f* a l , h k c « « feleste-, 
juk, bogy dolgozó népünk c kiállí- «C . f é ' d e b" r a" , a<' ' " f l n , e " • 
tás révén meelátia. hnev kénvnmő- S,ÍI"Slran>,°' i é.S °.ffYni tehetségek 

gazdag változatosságát. 
Persze e kiállítás komoly ered-

ményei nem jelentik, hogy képző 

tás révén meglátja, bogy képzőmű-
vészeink már neki dolgoznak, vagy 1 

igyekeznek neki dolgozni. Próbál- C r S Z e 

ják az ő világát neki ábrázolni, az 
ő törekvéseit kifejezni. 

— Mire alapilom ezt a reménye-
met, hitemet? Arra, ami új ezen a 
kiá'lításon. 

Megjelent a vásznon, a szobro-
kon a dolgozó ember, épülő 

szocializmusunk új típusai 
A dolgozó ember téma volt régi 
képzőművészetünkben is. Most elő 
szőr jelenik meg alkotó emberként, 
aki önmagáért és a közösségért 
doleozik. 

Uj ezen a kiállításon másodszor, 
hogy képzőművészcink zöme a köz-
érthető művészi kifejezésmód felé 
fordult, ami egyben azt is jelenti, 

művészetünkben már minden rend. 
ben van. Van még a képzőművé-
szetünkben zavar és bizonytalan-
ság Vannak még maradványai a 
formalizmusnak, a nyugati deka-
denciának. 

— Ugy érzem — mondotta a to-
vábbiakban Révai elvtárs —, hogy 
szükséges két fő veszélyről beszéí-
nrm, rmelv a helyes úfra lépő ma-
gyar képzőművészet egészséges fej-
lődését fenyegeti. 

Az egyik veszé'y abból szárma-
zik, hogy az új témákhoz egye. 
sek úgy nyúlrak, hogy munká-

(Folytatás a 2-lk oldalon) 

Alkotmányunk szellemének felei 
meg, hogy a szegedi Városi Ta-
nácsba delegáltak 64.5 százaléka 
munkás, de megfelelően képviselve 
van a dolgozó parasztság, az egyéni 
gazdálkodók, az értelmiségiek s 4 
többi dolgozók is. A nők 30 száza-
lékban, a 25 éven aluli ifjak pedig 
35 százalékban foglalnak helyet a 
Városi Tanácsban. 

Sztálin elvtárs szerint az Alk«tu 
mány nem programm, hanem tör* 
vény formájában lerögzítése annak, 
amit a valóságban létrehoztunk é« 
kivívtunk s egyben megjelöli a to-
vábbi fejlődés útját is. A szovjet 
tapasztalatok nyomán kell tovább 
haladnunk az Alkotmányban meg* 
jelölt úton. 

Gazdasági, politikai és kultúrál!* 
fejlődésünknek új szakaszába lép-
tünk. amely sokban különbözik a 
megelőzőktől. A tömeges munka* 
verseny-mozgalommal, Sztahánov-, 
élmunkás-, újító-mozgalommal q 
magyar munkásosztály megmutatta, 
hogy emelni tudja a munka terme* 
lékenységét A technikai fejlőclés, a 
munka normalizálása: a termelé-
kenység emelkedése teszi lehetővé, 
hogy új iparágakat létesítünk, fej* 
lesztjük a mezőgazdaságot s jelen-
tős előrehaladást teszünk a szo-
cialista építés terén. Előttiünk álla-
nak a szocializmust megvalósító öt-
éves terv hatalmas, városunkra is 
vonatkozó feladatai. Ezek végre-
hajtása során építési és szociális 
beruházásokra 14 millió, közleke-
dési beruházásokra 7 millió, mező-
gazdasági beruházásokra 3 millió, 
új hatalmas kultúrház építésére 4 
millió, sportuszodára 2 millió fo-
rintot, a Petőfi-telepi népfürdő lé-
tesítésére 200-000 forintot fordítunk. 
Be kell fejeznünk többek kőzött á 
kiskundorozsmai viHamosvasútat, 
közelebb kell hoznunk a telepele 
dolgozóit közlekedési eszközök se-
gítségével a város központjához; 
közmüvekkel kell ellátiiunk az ed-
dig elhanyagolt telepeket, ki kell 
építeni a Textilkombinát szövő-
részlegét. Szem előtt kell tarta-
nunk Pártunk politikájának alapját 
a dolgozó nép életszínvonalának 
emelését £• a mindezt biztosító 
szocialista hazánk felépítését. 

Szeged jóknüködő üzemi kultúf-
csoportjainak, színházi, zenei éle-
tének további fejlődését figyelem-
bel kell kísérnünk; Szeged egyetemi 
város-, iskolaváros-jellegét, a kü-
lönböző szakiskolák, tanulóottho-
nok rendszerét tovább kell fejlesz-
tenünk. 

A most megalakult Városi Tariác* 
fogja biztosítani a néptömegek fo-
kozott részvételét a helyi tervek 
végrehajtásában, a helyi kulturális 
élet, közegészségügy, a városunkban 
dolgozó lakosság ellátásának meg-
szervezésében és irányításában-

Az ötéves tervre való áttérés azí 
jelenti, hogy a kiéleződött osztály-
harc új szakaszába léptünk, olyan 
szakaszába, amely a munkásosz-
lályt, Pártunkat renkívül felelősség-
teljes feladatok elé állítja Foko-
zott harcot kell vívnunk a belső 
ellenség ellen a terménybegyüjtés 
győzelmes befejezése, a helyi taná-
csok megvá'ásztásával kapcsolatos 
munkák, valamint az őszi mező-
gazdasági munkák előkészítése ér-
dekében. 

Munkásosztályunk a termelés 
frontján veszi fel a harcot mind 
a belső ellenség, mind az impe-
rialista háborús uszítókkal szem-
ben. A magyar dolgozók tudják, 
hogy a koreai agresszorok a mi Al-
kotmányunkban foglalt eredmé-
nyeket is meg akarják semmisí-
teni. Ezért á'.lnak ki szinte egy 
emberként a stökholmi békefelhí-
vás harcos célkitűzései mellett^ 

Alkotmányunk első évfordulójá-
nak ünnepén a szegedi dolgozók 
hitet tesznek a Szovjetúnió-vezette 
hatalmas béketábor mellett; mun-
kájuk. elméleti tudásuk emelésével, 
Pártunk és Rákosi elvtárs irá-
nyításával. — Alkotmányunk szel-
lemében valósítják meg az ötéves 
tervet, hogy ezzel is erősítsék a 
nagy Szovjetunió irántunk eddig 
megnyilvánult bizalmát 
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Jnkat neui hatják át rgybrn aa 
á j eszmék U. 

A Moclallsta realizmus nemcsak té-
ma, nemcsak közérthetőség, nem. 
csak stílns kérdése, hanem aa esz-
mei tzrlalom kérdése Is. A művész-
nek harcosan, pártosan kl kell fe-
jeznie tudni a harcoló és építő nép 
érzelmeit és törekvéseit. Ezt — ha 
egyáltalán helyénvaló es a kifeje-
zés —, jobbfelé mondom. Ralfelé 
viszont a másik veszélyre kell fi-
gyelmeztetnem: 

Az eszmei tartalomnak magas 
művészi formában kell Jelen-
keznle, mert e nélkül kiimlyen 

külsőségekre korlátozódik. 
Attól, hogy egy képen ott van az 
ábrázolt munkás kezében a Szabad 
Nép, lehet az még halott csend-
élet Is. 

Mindezt nem azért mondom, 
hogy művészeinket elbátortalanít-
sam, ellenkezőleg, bátorítani aka-
rom űket: haladjanak tovább a he-
lyes úton, de lássák és kűzdjék le 
n veszélyeket 

A kiindulópont megvan, képző-

művészetünk megindult felfaié. Bi-
zonyíték erre es a kiállítás. Kép-
zőművészetünknek már mutatkozó 
megújhodását döntően három kö-
rülmény mozdította elő. 

Először: állami és társadaljnl 
fejlődésünk, szocialista épitő. 

munkánk sikerei. 
Másodszor: képzőművészetünk 
megújhódását a szovjet művé-
szek példája egészséges, serken-
tő és nevrlő hatása váltotta kl. 
Képzőmű vészelünk kezdűdő meg-
újhódásának harmadik kiváltó 
oka az, hogy újra felfedeztük a 
magyar képzőművészet nagy 

realista hagyományalt. 
— Amikor ezt a kiállítást az új-

jáépített Műcsarnokban megnyit-
juk —, folytatta beszédét Révai 
elvtárs —, nem szabad megfeled, 
keznünk arról, ami a falakon kívül 
történik. Sokezer kilométerre tő-
lünk és mégis olyan közel hoz-
zánk, ágyuk dörögnek, egy szabad, 
ságáért küzdő nép városalt és fal-
vait, gyermekeit és asszonyait pusz-
títják barbár. Idegen hódítók. Abból 
az ellentétből, hogy ml Budapesten 
képzőművészeti kiállítási nyitunk 

meg és Koreában egy subád nép 
vére ömlik, ne vonja le senki csu-
pán azt a következtetést, hogy tme 
as Imperialista barbárok gyilkol-
nak, ml pedig békésen építjük as 
új kultúrát Inkább azt a következ-
tetést kell levonnunk, hogy 

a festő ecsetjének, a szobrász 
vésőjének is fegyvernek kell 
lennie. A művészet ts nevelje, 
acélozza népünket, bogy szük-
ség esetén ml Is helyt tndjunk 
állani az Imperialista barbárok-

kal szemben. 
Mi békében akarnnk élni, emelni 

akarjak népünk életszínvonalát. Es 
azt jelenti, hogy egyben szebbé és 
tartalmasabbá, emberibbé akarjak 
tenni életéi. Ebhez kell művészeink 
és művészelünk segítsége. Művé-
szeink bizhalnak I'ártunk, álla-
munk, kormányunk legmesszebbme-
nő támogatásában. Ml viszont hadd 
bfzznnk abban, hogy művészeink 
segíteni fognak nevelni népünket 
munkára és harcra, hazaszeretetre 
és a szabad népekkel való szolida-
ritásra. 

Ezzel nyttom meg az első magyar 
képzőművészeti kiállítást. 

A Szovjetunió miniszterfanácsának rendelete 
az uj öntözési rendszerre való áttérésről 

A moszkvai sajtó figyelmének 
központjában & Szovjetunió minisz-
tertanácsának rendelete áll „Az új 
öntözési rendszerre való áttérésről 
az öntözött földek teljesebb kihasz-
ndlása és a mezőgazdasági munkák 
gépesítése céljából." A Szovjetunió 
minisztertanácsa — mondja a ren-
delet — megállapítja, hogy a jelen-
legi öntözési rendszer nem felel 
meg a mezőgazdaság mai fejlett-
ségi fokának. Sokéves gyakorlat 
mutatja, hogy az állandó öntöző-
csatornák sűrű hálózata az öntözött 
részek kis méretei mellett az ön-
tözéses területek nem teljes kihasz-
nálására, termésvesztcségre vezet, 
akadályozza a mezőgazdasági gé-
pek magas termelékenységű ki-
használását, emeli a munkámeny-
nyiséget, tekintve az állandó öntő-
zőcsatornáknak a hordalékoktól és 
növényzettől való megtisztítását, 
növeli a szűrési vízveszteséget-Sok 
élenjáró kolhoz, tudományos kuta-

tóintézet — mondja továbbiakban 
a rendelet — új, tökéletesebb mód-
szerekéit dolgozott ki és alkalmaz 
a gyakorlatban az öntözőhálózat 
kiépítésében. Az dUandó öntözöcsa. 
tomdkat felcserélik olyan csator-
nákkal, amelyeket csak az elárasz-
tás idejére építenek és azután a

 f a-
lajművelés gépesítése és a vetés 
gondozása követelményeinek meg-
felelően betemetnek. Az élenjáró 
kolhozok, szovhozok, valamint a 
tudományos kutatóintézet idők fo-
lyamán összegyűjtött tapasztalatai 
az öntözőrendszerek átépítésében 
ma már megengedik, hogy minde-
nütt áttérjünk az új öntözési rend-
szerre, időleges öntözőcsatornák al-
kalmazásával. 

Ez az új öntözési rendszer, mely 
a« élenjáró tapasztalat továbbfej-
lődését jelenti, megadja a lehető-
séget arra, hogy szélesebb méretű 
Intézkedéseket tegyenek az öntözött 
földek kihasználásának megjavításá-

ra és nagyobb részek elárasztására. 
Az új öntözőrendszer alkalmazása 

nagy lehetőséget nyit meg a gya-

pöt, gabona és más mezőgazdasági 

gépek termelékenységének fokozá-

sára és a mezőgazdasági munka-

mennyiség csökkentésére az öntö-

zött földeken. A Szovjetunió mi-
nisztertanácsa — rendkfvfll nagy 
jelentőséget tulajdonítva az új ön-
tözési rendszernek az öntözéses 
földművelés termelékenységének 
további emelése tlerén — elrendel-
te, hogy három-négy év alatt az 
öntözéses földművelésit körzetek 

valamennyi kolhozában és szovho-

zdban végre kell hajtani az átté-

rést az új öntözési rendszerre is 

időleges öntözöcsatorndkat kell lé-

tesíteni állandó csatornák helyett. 

A rendelet felsorolja azokat a 
konkrét intézkedéseket, melyele az 
új öntözéses rendszerre való átté-
rést szolgálják. 

A koreai néphadsereg ujabb átkelést hajtott végre 
a Nagtong folyón 

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság néphadseregéneik fő-
parancsnoksága közölte augusz-
tus 18-án reggel: 

A néphadsereg csapatai meg-
hiúsították az amerikai csapatok-
nak azt ft kísérletét, hogv légi-
erők támogatásával álljanak el-
len. A néphadsereg csapatai foly-
taiják előrenyomulásukat. A nép-
hadsereg csapatai felszabadítot-
ták Tapudon városát, az ellenség 
védelmének fontos központját és 
fontos közlekedési csomópontot. 
Ezekben a harcokban a néphad-
sereg csapatai jelentékeny vesz-
teségeket okoztak az ellenségnek. 
A néphadseregnek a déli partvi-
dék mentén előrenyomuló egy-
ségei továbbra Is csapásokat 
mérnek a 25. amerikai hadosz-
tályra és n tengerész gyalogosa-

tagokra. 
A Koreai Népi Demo-

kratikus Köztársaság nép-
hadseregének főparancsnoksá-
ga közölte augusztus 18-án este, 
hogy a néphadsereg egységei va-
lamennyi fronion visszaverik az 
amerikai és Li-Szin-Man féle csa-
patok dühödt ellentámadásait és 
folytalják támadásaikat. Azok a 
csapatok, amelyek a déli partvi-
dék körzeteiben támadnak, nagv 
veszteségeket okozlak a harcko-
csi-egységektől és tengerész-gya-
logságtól támogatott 25. ameri-
kai hadosztály főerőinek. A nép-
hadseregnek a keleti partvidéken 
támadó egvségei az ellenség több 
elleniáin adását visszaverték és 
folytatják támadásukat. A többi 
fronton tovább folynak a komónv 
harcok. 

A népi hadsereg főparancsnokságának szombat reggeli 
hadijelenlése 

A Koreai Népi Demokratikus | főparancsnoksága közli augusz-
Köztársaság népi hadseregének | tus 19-én reggel: 

A népi hadsereg egységei va-
lamennyi fronton kemény harco-
kat vivnak az amerikai és U-
Szin-Man-féle csapatok ellen és 
súlyos veszteségeket okoznak 
azoknak. 

A népi hadseregnek azok az 
egységei, amelyek Gunyi-t 
(Gun-lj felszabadították, folytat* 
ják támadásukat Gnnyi-tól délre 
és hatalmas veszteségeket okoz-
tak Li-Szin-Man 5. hadosztályá-
nak, amely megkísérelte az el-
lenállást. 

A déli parton a népi hadsereg 
egységei tovább nyomultak előre, 
súlyos csapásokat mértek a 25, 
amerikai hadosztályra, amely ve-
resége után visszavontólt. 

A népi hadsereg egységei a 
keleti partvidéken visszaverik az 
ellenség ellentámadását és ke-
mény csatákat vivnak. 

• 

A newyorki rádió jelentése 
szerint az északkoreai erők újabb 
átkelést hajtottak végre a Nag-
tong folyón. A Reuter MacAr-
thur főhadiszállásáról keltezett 
tudósítása szerint az északkoreai-
ak Hjongpunál 15—20 kilométer-
re közeli.ették meg a Tegu és 
Puszan közö.t húzódó országutat, 
közlekedési útvonalat. Az ame-
rikai 8. hadsereg főhadiszállása 
beismeri, hogy egy itt bekövet-
kező előrenyomulás elvághatja 
az országutat és az amerikai és 
a délkoreai csapatokat egv nu-
szankörnyéki part-főállás terüle-
tére szoríthatta össze. 

Az AFP washingtoni tudósító-
ja a többi között a következőket 
írja: Az a tény. hogy az ame-
rikai repülőerőknek a vekvani 
négyszög ellen intézett nagy-
méretű bombázása után az észak-
koreai csapatokat néhány óra 
alatt átcsoportosították. majd 
ezek a csapatok kőzve len táma-
dásba mentek át Tegu létfontos-
ságú központ ellen, megütközést 
keltett a közvéleményben és nem 
titkolt zavart a katonai körök-
ben, 

A minisztertanács köszönete 
a dolgozó parasztságnak 

Határozat az őrlési engedélyről a terménybeadósbtm 

élenjáró Hajdú, Békét, Szolnok és Heves megye 

dolgozó parasztsága számára 

A minisztertanács megállapítja, hogy dolgozó parasztságunk 
általában Jót teljesiti kenyérgabona beadási kötelezettségét és Al-
kotmányunk első évfordulójának méltó megünneplésére dolgozó 
parasztságunk százezrei egymással nemes versenyben jelentős 
mennyiségű kenyérgabonát ajánlottak fel az állam részére. 

Ezért a minfezertanács köszönetet mond dolgozó paraszt*, 
gunknak és egyúttal elhatározza, hogy Hajdú, Békés, Szolnok és 
neves megye területén, ahol az „A", „B" véteM jegyre történd 
kenyérgabonabeadási kötelezettség teljesítésén túlmenően dolgozó 
parasztságunk kenyérgabona feleslegének beadásával nemcsak as 
október 2-1 „C" kenyérgabona előirányzatát teljesítette már, 
hanem a megye egész évi „C" kenyérgabona előirányzatát te, S 
„C" gabona után járó fejadagon felüli vámőriésl engedélyét a 
jelenleginek kétszeresére emelt Ennek megfelelően a mezőgazda-
sági munkavállalók és az 5 kat. holdnál kisebb szántó területtel 
rendelkező gazdálkodók a „C* vételi jegyre beadott kenyérgabo-
na mennyiségének 200 százalékára, az 5 holdnál nagyobb szántó-
területtel rendelkező gazdálkodók 25 hold összes földterületig, 11. 
letve 350 kataszteri aranykorona jövedelemig a beadott kenyér-
gabona 100 százalékára, az ezen felüli birtoknagysággal rendel-
kező gazdálkodók a beadott mennyiség 50 százalékára kaphatnak 
fejadagon felüli vámőrlési engedélyt. 

A minisztertanács felhatalmazza a belkereskedelmi minisztert, 
hogy ezt a kedvezményt kiterjessze azokra a megyékre Is, ahol 
a kenyérgabona beadási kötelezettség teljesítésén belül az egész 
évi „C" kenyérgabona előirányzatot teljesítik, Illetőleg túlteljesí-
tik. 

Brassói munkások lelkes kérése: 
adják városuknak Sztálin nevét 

A" Brassói Vasúti Társaság 

munkásai, technikusai, mérnökei 

és alkalmazottai lelkes tömeg-

gyűlésben kérték, hogy Brassó 

nevét Sztálinra változtassák. A 
brassói vállalatok dolgozói nagy 
lelkesedéssel fogadták a javas-
latot és tömegesen irták alá a 
vasutasok javaslatét. 

Százezer belga munkás 
lépett tiltakozó sztrájkba Lahaut elvtárs 

meggyilkolása miatt 
Julién Lahaut-ot, a Belga 

Kommunista Párt elnökét pénte-
ken este két ismeretlen ember 
lakásán meggyilkolta. A Reuter 
jelentése szerint a két ember 
gépkocsin érkezett Lahaut Se-
raingben lévő otthonához. A két 
támadó kiszállt autójából, ame-
lyet begyújtott motorral készen-
létben hagytak az ajtó előtt, 
majd mikor Lahaut a két férfi 
kopogtatására kiment ajtót nyit-
ni, a támadók négy lövést adtak 
le, egy lövés a fején, három a 
testén érte Lahaut-ot. Ez után a 
két ember beugrott az ott vára-
kozó autóba és elszökött 

Lahaut egykori szénbányász, 
öt éve a Belga Kommunista Párt 
elnöke, 1932-ben választották 
meg parlamenti képviselővé. A 
német fasiszták 1941-ben letar-
tóztatták és internálták. A fe l" 
szabadulásig Németországban 

volt internálva. Lahaut most 

volt 65 éves. 

Julién Lahaut elvtárs meg-
gyilkolása rendkívül nagy felhá-

borodást váltott ki a belga mun* 
kásság körében. 

A Drapeau Rouge, a Belga 
Kommunista Párt lapja első olda-
lon gyászkeretben jelentette Ju-
lién Lahaut meggyilkolásának 
hirét. 

A párisi Humanfté szintén 

első oldalon közli a gyilkosság 

hirét. 
Liége és környékének bá-

nyászai és vasasai 24 órás 
sztrájkba léptek, tiltakozásul Ju-
lién Lahaut meggyilkolása miatt. 
A vas- és acélmüvekben, a bá-
nyákban és egyéb üzemekben 
szombaton egész nap szünetelt 
a munka. 

A legújabb jelentések szerint 
már százezerre rug a belgiumi 
sztrájkolók száma, Charleroí 
környékén 15.000 dolgozó szün-
tette be a munkát. 

Julién Lahaut holttestét Se-
raingben, a Belga Kommunista 
Párt helyi szervezetének szék-
házában ravatalozzák feL Teme-
tése kedden lesz. 

9ejt szádul, fáj a karja, 

széngáz a szemét marja. 

Km i naaka nitssztul: 

Házi iDluiuulM. 
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Szeged Városi Tanácsa 

díszközgyűlésen ünnepelte 
az Alkotmány egyéves évfordulóját 

/fl Városi és Járási Tanács üdvözlő táviratot küldött Rákosi elvtársnak 

Szombaton délelőtt 10 órakor 
újra benépesedett a városháza 
nagy tanácsterme. A pár nappal 
ezelőtt megalakult Városi Ta-
nács tagjai foglalták el helyüket 
a padokban Az Alkotmány mél-
tó megünneplésére díszközgyűlést 
tartott a Városi Tanács. 

A díszközgyűlést Dénes Leó 
elvtárs, a Végrehajtó Bizottság 
elnöke nyitotta meg, majd ez-
után Zombori János elvtárs, a 
Városi Pártbizottság titkára 
mondott ünnepi beszédet. 

— Augusztus 20-a ünnepe az 
egész magyar népnek, a munkás-
osztálynak, a dolgozó parasztság-
nak, az értelmiségnek egyaránt 
— mondotta Zombori elvtárs. A 
magyár népnek a múltban Alkot-
mánya nem volt. Azok a jog-
szokások és jogalkotások, ame-
lyek megvoltak, nem nevezhetők 
Alkotmánynak, ezeket az uralko-
dó osztályok saját érdekükben 
kózták, kiváltságos helyzetük 
biztosítására. 

A felszabadulás, de különösen 
az Alkotmány létrehozása éta 
ba almasat változott a helyzet. 

Az Alkotmány most már a 
nép Alkotmánya, amely ki-
mondja: „A Magyar Nép-
köztársaságban minden ha-

talom a dolgozó népé." 
Az Alkotmány létrehozása óta 

különösen nagy fejlődés mutat-
kozik a szocializmus építésének 
minden frontján. Uj gyárak, 
kórházak, lakóépületek, kultur-
otthonok'épültek szerte az or-
szágban az Alkotmány törvény-
béiktatása óta. A szegény- és 
középparasztság határozott 

irányt vett a társasgazdálkodás 
felé és 

ma, az Alkotmány évforduló-
ján, szerte az országban 
százával alakulnak a terme-

lőcsoportok. 
Megnyíltak az iskolák kapui a 
dolgozók előtt, az Alkotmány a 
tudósoknak és művészeknek ko-
moly támogatást biztosit. 

Az Alkotmányunk értelmében 
létrehozott tanácsok biztosítják a 
legszélesebb tömegek bekapcsolá-
sát az államigazgatásba. A ta-
nácsok összetételüknél fogva ki-
féjezik a munkásság és a dolgo-
zó parasztság szövetségét, a 
munkásosztály vezető szerepét. 

Zombori elvtárs rámutatott ar-
ra, nem szabad elfeledkezni, 
hogy ezeket az eredményeket 
Pártunk, Rákosi elvtárs vezeté-
sével, kemény, szivós harcban 
értük el. 

A Városi Tanács tagjai szűn-
ni nem akaró tapssal éltették a 
Párt ót és Rákosi elvtársat. 

Nem feledkezünk meg arról 

sem — folytatta Zombori elv-
társ —, amit Rákosi elvtárs 
mondott egy évvel ezelőtt: „Né-
pi demokráciánk minden sikeré-
nek, 

minden eredményének kiin-
duló pontja a Szovjetunió 
felszabadító harca és az a 
segítség, amelyet a magyar 

nép megértő, nagy barátja, 
Sztálin elvtárs nyújtott a ma-

gyar népnek." 
A jelenlévők nagy tapssal él-

tették a Szovjetuniót, Sztálin ós 
Rákosi elvtársakat. 

Az ünnepi beszéd befejezése 
után a Városi Tanács díszköz-
gyűlése egyhangú lelkesedéssel 
táviratot küldött Rákosi elvtárs-
nak. A távirat szövege a követ-
kező: 

,,Rákosi Mátyás elvtársnak, 
B u d a p e s t 

Alkotmányunk törvénybeik-
tatásának évfordulóján díszköz-
gyűlésünkről hálás Szeretettel 
küldjük üdvözletünket. 

Szeged Városi Tanácsa." 
Az ünnepi díszközgyűlés az In-

ternacionálé eléneklésévei ért vé-
get. 

A Járási Tanács díszközgyűlése 
A szegedi Járási Tanács tó 

szombaton délelőtt tartotta meg 
díszközgyűlését, az Alkotmány 
méltó megünneplésének első év-
fordulója alkalmából. 

Az ünnepi beszédet Sándor 
János elvtárs, a szegedi Járási 
Pártbizottság tagja mondotta. 

Beszédében ismertette az Alkot-
mány jelentőségét és azt a ha-
talmas fejlődést, amelyet a ma-
gyar dolgozó nép az Alkotmány 
létrehozása óta elért. Rámuta 
tott arra, hogy a Párt vezetésé-
vel milyen hatalmas eredmé-
nyeket értünk el az ipar, a me 
zőgazdaság, a kultura területén. 

A gyűlésen felszólalt Farkas 
Dezső, a Szovjetunióból hazatért 
parasztküldöttség egyik tagja. 
Felszólalásában elmondotta, hogy 

a Szovjetunióban látták azo-
kat az eredményeket, ame-
lyeket a sztálini Alkotmány 

lerögzített. 
Ezután az egyénileg dolgozó 

parasztok nevében Zádori Imre 
dorozsmai kisparaszt szólalt fel. 
Felszólalásában rámutatott arra. 
hogy a régi „alkotmány" nem a 
nép éfdekeit szolgálta, hanem 
ellenkezőleg, a kizsákmányolást. 
A nép Alkotmánya pedig a dol-
gozó nép elért eredményeit rög-
ziti, biztosítja jogait. 

A Járási Tanács díszközgyű-
lése táviratot küldött Rákosi 
elvtársnak, amelyet a tanács 
tagjai egyhangú lelkesedéssel 
fogadtak el. 

Igy ünneplik Szeged dolgozói 
az Alkotmány első évforduló ját 

Ma reggel zenekarok és ifjúsági éneklő csoportok járják be 
a várost. Délelőtt a város különböző terein bábszínház előadáso-
kat rendeznek. Délután az összes szegedi sportpályán nagyszabá-
sú sportprogramot bonyolítanak le 

A termelőcsoporíok ünnepi gyűléseket rendeznek s ez alka-
lommal veszik fel az ú j belépőket, ekkor alakítják meg az új ter-
melőcsoportokat is. 

Ma délután 7 órai kezdettel az újszogedi szabadtéri színpa-
don. rossz idő esetén a Nemzeti Színházban ünnepi kultúrműsort 
rendeznek. Az MSzT. a Szegedi Kender, ÉDOSZ a Szabad Ifjú-
ság, az Egyetem, a Dohánygyár, a Közalkalmazottak Bartók-kó-
rusa. a MÁV szakszervezeti kórus, a MÉMOSz, a Rendőrség, az 
MNDSz kórusa énekszámokat ad elő. Ezenkívül szavalatok népi 
táncok szerenelnek „ rrazdair. változatos műsorban, 

Csongrád megye a begyűjtés túlteljesítésével 
kiköszörülheti a csorbát 

Most, amikor elérkeztünk a dol-
gozó parasztság által a terménybe-
adási terv teljesítésére kitűzött ha-
táridőhöz — s nézzük meg hol tart, 
mennyire jutott előre jövő évi ke-
nyerünk begyűjtése. — Láthatjuk, 
hogy megyénk községei közül 19 
túlhaladta az augusztus 20-ra maga 
elé kitűzött célt, s ma már a 100 
százalékon felüli teljesítésért ver-
senyez, De látják azt is, hogy mig 
több községünk közel áll a befeje-
zéshez, vannak olyan falvak is és 
Várósok Csongrád megyében, ahol 
viszonylagos elmaradás mutatko-
zik. Ez a versenyjelentés még nem 
foglalja magában az uto'-só nap, 
augusztus 19-én begyűjtött gabona 
mennyiségét, de megállapítható, 
hogy több község vezetői nem kü-
szöbölték ki idejében a korábban 

RÓKUS III. KÖRZETÉBEN 
jól dolgozik a békebizottság -

fokozódik a békeharc, 

küzdenek a rémhírek ellen 

A KONZERVGYÁRBAN 
rosszul dolgozik a békebizottság — 

nem szervezik a dolgozók béke-
harcát, hátiérben áll a béke ügye 

„Pártszervezetünk területén 
a békebizottsádok jó munká-
ját szemmellát hat óttn észlel-
hetjük. Légjobban a jólsikc-
7 ült kis gyűlések, röpgyűlések 
sokasága tanúskodik erről. A 
kisgyűlésekre összejött dol-
gozók, dolgozó parasztok tö-
megesen szólalnak fel, elítélve 
az ellenség különböző helyeken 
megmutatkozó tevékenysége/l 
és ajtfiamunkáját. Békebizott-
ságaink napról-nttpra , kovter 
lyabban foglalkoznak körze-
tünk lakosságával, az itt-ott 
felbukkanó rémhírek nem tud-
nak komolyabb mértékben to-
vábbterjedni. mert a békebi-
zottságok • minden alkalmat 
megragadnak, hogy az ellen-
ség agitációját ártalmatlanná 
teOyék. Megmagyarázzák a 
megtévesztett dolgozóknak az 
ellenség aknamunkájának iga-
zi célját, megmagyarázzák, 
hogy semmi másról nincsen 
szó, minthogy a külső és a 
belső ellenség minden eszköz-
zel gátolni akarja ötéves ter-
vünk sikerét, eOyre növekvő 
életszínvonalunk emlkedését" 
— írja Bürgés Mihály elv-
társ, a Rókus I I I . kerületi 
pártszervezet titkára. 

Ez a rövid kis jelentés ar-
ról számol be, hogyan dolgoz-
nak a Rókus I I I . pártszerve-
zet békebizottságai és azok az 
öntudatos pártonkívüli dolgo-
zók. akik a stockholmi béke-
felhívást örömmel, lelkese-
déssel írták alá abban a tu-
datban. hogy ezalkalommal is 
a világbéke ügyét szolgálták 

Nézzük csak meg közelebb-
ről a Rókus I I I . körzet béke-
bizottságainak szervezeti éle-
tét. felépítettségét. Ebből min-
den kiderül, miért tudnak 
ezek a békebizottságok Pár-
tunk és dolgozó népünk érde 
keinek megfelelő felvilágosí-
tó, népnevejő munkát végezni: 

A békebizottságok tagjai 
minden második héten közös 
értekezletet tartanait. Ezeken 
az értekezleteken mindig át-
veszik, kivitatják, áttanulmá 
nyozzák az újabb agitációs 
szempontokat, külön átbeszé-
lik a pártszervezet vezetősé-
gével, itt összegyűjtik az el-
lenség munkájáról szerzett 
tapasztalatalkat g ezeknek 
megfelelően szervezik követ-
kező kétheti munkájukat. 
Azonkívül a kerületekben kü-
lönböző helyeken tartott kis-
gyűlésekről pontos. hiteles 
jelentéseket adnak, ezeknek 
alapján mindig tudják, me-
lyik az a terület, ahol nagyobb 
felvilágosító munkára van 
szükség. Ezeken az értekezle-
teken résztvesznek a kerületi 
népnevelő elvtársak és elv-
tár&nők is. Összehango jálf 
munkájukat és tapasztalatai-
kat a békebizottságok munká-
jával, elmondják egymásnak, 
hol találkoztak ellenséges meg-
nyilvánulásokkal s közösen 
igyekeznek 

as ellenség aknamunkáját 

ártalmatlanná tenni. 

A békebizottságok titkárai he-
tenként szabadidejükben több-
ször bejárnak a pártszervezetbe, 
átveszik az esetleg időközben 
érkezett újabb agitációs szem-
pontokat (üyenek voltak például 
az utóbbi hetek folyamán meg-
muta kozott vásárlási lázzal kap-
csolatos agitációs szempontok is) 
s ha nincs idő arra, hogy érte-
kezletre hívják össze a béke-
bizotíságck tagjait, az elnökök s 
a titkárok személyesen keresik 
fel lakásukon vaey munkahelyü-
kön a bizottságok tagjait, külön 
megbeszélik velük az újabb fel-
adatokat. 

Az ilyen lelkes munka után 
természetesen az eredmények 
sem maradnak el. nem úgy, mint 
a Szegedi Konzervgyár béke-
bizottságának esetében. Ennek a 
békebizottságnak 

csak a neve békebisoitság, 

de máskülönben „nem sok köze" 
van azokhoz a feladatokhoz, me-

lyeket megfelelő irányítás, veze-
tés mellett kellene végrehajta-
niuk. 

Még csak azt sam Mondhat-
juk, hogy lélektelenül végzi a 
Konzervgyár békebizottsága mun-
káját, mert egyáltalán nem vég-
zi sehogy. Ezért elsősorban az 
üzemi pártszervezet a felelős, 
amely mondhatjuk, hogy egyál-
talán nem adja meg a bizottság 
tagjainak a kellő instrukciót, 
nem ellenőrzi munkáját. Ezt bi-
zonyítja az is, hogy Gera elv-
társ, a pártti.kár már nem is 
emlékszik arra, mikor is tartot-
tak megbeszélést a békebizottság 
tagjak Csak úgy távolról rém-
lik előtte, hogy körülbelül egy 
hónappal ezelőtt lehetett, amikor 
a békebizottság tagjai röpgyű-
ieseket rendeztek, de azóta már 
sok víz elfolyt a Tiszán, s a bé-
k©bizottságnak csak a maradvá-
nya van meg. Egyes tagjai el-
mentek az üzemből, mások pedig 
másik szegedi üzembe kerültek 
át. s 

a pártsservexet 

nem gongoskodott 

új békebizottsági tagok beszervezé-
séföl, Ebben az esetben súlyos hi . 
bát követtek el a békebizottság 
megmaradt tagjai is, mert közülük 
többen, így Mészáros Ferencnéelv. 
társnő is, aki a pártszervezetet kép-
viselte volna a békebizolfságban, az 
utóbbi hetekben szabadságon volt, 
s nem gondoskodott helyetteséről. 
Ugyanígy tett Hováth Ferencné is 

szóvátett hibákat. Nem kell smc 
szóval magyarázni, hogy az ünnep-
rontó Szentes, Magyarcsanád. Csa. 
nádpalota és Székkutas lemaradása 
— a versenyben vehető községek 
Algyő, Kübékháza, Üllés, Klárafal-
va eredményeinél háromszor-négy-
szer kevesebb teljesítmény — szer-
vezetlenség, s a felvilágosító munka 
elégtelenségével fiigg össze. Nem 
kell azt bizonyítani, hogy ezeknek 
a lemaradt községeknek szégyenle-
tes, alacsony teljesítménye az any-
nyiszor megbírált hibákkal: a min-
dennapi gondos politikai munka 
hiányával, n fecségők önelégültsé-
gével, a kulák elleni osztályéberség 
elalvásával van kapcsolatban-

A belkereskedelmi minisztérium 
legutóbbi jelentése mutatja, hogy 
mind lejjebb és lejjebb csúszik 
Csongrád megye, mind hátrább és 
hátrább kerülünk a 19 megye ver-
senyében Mutatja, hogy nem tart 
Csongrád megye dolgozó paraszt-
sága terménybegyüjtési munkájának 
lendülete együtt a többi megyek 
munkájával. És mindenekelőtt ismé-
telten figyelmeztet bennünket, bogy 
sok tennivalónk van- Az a tény, 
hogy Megyénk mindinkább lejjebb 
csúszik a sereghajtók közé, a be-
gyűjtésben fokozott munkára kell, 
hogy serkentse falusi pártszerveze-
teinket, ve'-Ük együtt a tömegszer. 
vezeteket, de elsősorban népnevelő-
inket a gabonabegyüjtés meggyor-
sítása érdekében. 

» 

Az a munkában való ellankadás, 
amely mutatkozik a begyűjtésben 
elmaradt községeknél, az osztályel-
lenség harci ereiének lebecsiitáséből 
fakad. Olyan hiba ez, amely táma-
dásra csábítja, kezdeményezésre bá-
torítja a kulákot, a klerikális re-
akciót. a jobboldali szociáldemok-
ratákat Ezt a gyengeséget, az osz-
tályéberség elégtelenségét használ-
ja ki a kulák és visz be zsizsikcs 
gabonát a raktárba, vagy más al-
jas kártevésével szabotál és igyek-
szik kárt okozni dolgozó hépünknek. 
De megállapíthatjuk, hogy Szente-
sen, Magvarcsönádon és Csanádpa-
lotán. vagy Székkutason nemcsak 
az osztályébefség elszenderedéséröl 
van szó. Megtalálható itt a verseny-
mozgalom szervezésének elhanya-
golása is-

A ktílák el'eni fokozottabb hnr-, 
fokozottabb helytállás mellett sziik-
sék van a jó szervezésre, hegy mi-
élőbb kivívjuk a dolgozó parasztság 
új győzelmét a terménybegyüjtés, 
a jövő évi kenyerünkért folytatott 
ha re frontján Az élenjáró községe-
inknek nem szabad megá'-lniok, to-
vább kell folytatni a versenyt, a 
lemaradottaknak pedig fel kell csat-
lakozni a példamutatókhoz, aktivan 
be kell kapcsolni minden dolgozó 
parasztot a cél megvalósításába, .ló 

j szervezéssel, felvilágosító munká-
a dobozkészítő üzemben, aki ugvan-

csak szabadságra ment Csakhogy 1 uTo £7' . '< , , í" ! > l l u 

„ í . A l ' U M U - v a l ° d n kell hatni, hogy minden 
éppen ezt nem írták a bekeb.Botl- f e J e s : ^bonáM* önként átod-
sag helyiségének ajtajára: Szabad-1 m í l l a m n a k . D e ugyanakkor 

ságon vagyunk, a bekebizottság 

munkája felfüggesztve", 

'A' konzervgyári elvtársak azt hit-

ték, a békcblzoHság munkája ak-

kor is jó lehet, há ez a bizottság 

csak egy papíron van meg. Azl hit-

fék, hogy paplrfegyverrel i$ lehet 

küzdeni az atombomba és az egyre 

növekvő háborús hisztéria ellen. 

Mondanunk sem kell, hogy ez sú-

lyos, sőt bűnös tévedés. — Okvet-

len fontos, hogy á konzervgyári 

pártszervezet vezetősége és a béke-

bizottság tagjai 

sürgősen vegyék fel a harcot 

az itt megmutatkozó határtalan 

renyheség ellen, vegyenel példát a 

Rókus III. kerületi pártszervezet 

békebizottságainak munkájáról, sür-

gősen tegyék jóvá az eddig elkö-

vetett hibáikat 

feledkezzünk meg a kenyérgabona 
begyüitésé mellett a takarmányga-
bona begyűjtésének fontosságáról 
séfn Ezeh a téren Ugyanis még na-
gyobb lemaradás mutatkozik me-
gyénkben, mint a kenyérgabona be-
adása terén. Itt még az egyébként 
élenjáró községek között is vannak 
lémaradások. Ebben nagy része van 
annak is. hogy maguk a falusi párt-
szervezetek sem törődtek sokat a 
takáfMánybegyüjtéssel. j a népne-
velő munkát is csak a kenyérgabona 
begyűjtés vonalán viszik. Ezt a hi-
bát is sürgősen ki kell küszöbölni, 
mert a gabonabegyüjtésaek ez az 
ága is szerves része a népgazdaság 
megerősítéséért folytatott harcnak. 
És csak így válik a begyűjtési harc 
sikeres befejezése, teljesítése a bé-
keharc szerves részévé. Mindnyá-
junk ügye Csongrád megyében is a 
begyűjtés és a békéért vívott harc 
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Á termelés é s a t u d o m á n y 
d o l g o z ó i n a k e g y ü t t m ű k ö d é s e 

A szovjet nép. melyet a kom-
munizmus nagv eszméi lelkesíte-
nek, sikerrel harcol a háborúutáni 
sztálini ötéves terv határidöelőtti 
teljesítéséért. 

A legkorszerűbb technikai be-
rendezéssel ellátott szovjet ipar 
hihetetlen mértékben fejlődik. A 
szovjet dolgozók milliói sajátítják 
el a tudomány és technika eredmé-
nyeit és a,kalmazzdk ezeket az 
eredményeket mindennapi gyakor. 
lati munkájukban. A technika ha-

ladásáért folytatott harcban részt-
vesznek a munkások, mérnökök és 
tudósok A tudomány és a terme-
lés embereinek szoros együttmű-
ködéséből mind újabb ós újabb 
olyan eredmények születnek, ame-
lyek emelik a munka termelékeny-
ségét. melyeknek segítségével 
nyersanyagot lehet megtakarítani 
és javítani lehet a termelés minő-
segét. 

A n3gy Sztálin azt tanítja, hogy 
valóban élenjáró tudománynak 
csakis azt a tudományt lehet tar-
tani. amelyik „nem zárkózik el a 
néptől, nem tartja tdéol magát a 
néptől, hanem kész a népet szol-
gálni. kész átadni a népnek a tu-
domány valamennyi vívmányát..." 

A szovjet tudomány valóban 
ilyen tudomány. A Szovjetunióban 
a tudomány minden vívmánya az 
egész nép tulajdona. A szovjet tu-

dósok munkája előmozdítja a szo-
cialista haza felvirágzását, gazda-
sági, technikai és kulturális hala-
dását és a dolgozó tömegek jólé-
tének további fokozódását szolgál-
ja. A szovjet tudósok és termele-
munkások között elszakíthatatlan 
kapcsolat van és egymást kölcsö-
nösen támogatják. 

A munkások és a tudósok még 
szorosabb együttműködéséért indí-
tóit mozgalom, — mely a techni-
kai haladást, a kommunista építés 
•területén újabb sikerek elérését 
tűzte ki céljául — a leningrádiak 
kezdeményezése. Ezt a kezdemé-
nyezést az egész ország számos 
más városában is magukévá tették 
a dolgozók. 

Ez a fokózott együttműködés 
két irányban történik. Egyfelől a 
gyakorlati munkások, a termelési 
újítók résztvCsznek a tudományos 
intézetek munkájában, másfelől a 
tudósok felkeresik a gyárakat, üze-
meket és segítséget nyújtanak a 
munkásoknak feladataik megoldá-
sában A S-ov lel unióban nem meg. 
'epő. Iia sztahánovisták előadáso-
kat tartanak n főiskolai hallgatók, 
sőt professzorok előtt, vagy hogy 
a sztahdnovistdkat konzultációra 
hívják meg a tőiskoldk tanszékei-
nek ütésére. 

A közelmúltban az azerbajdzsáni 
ipari főiskola kőolajipari tanszé-
kén a hallgatók és a tanárok 
nagy érdeklődéssel figyelték A-
Rogirov és A. Kalarov Sztáün-

díjas újítók beszámolóit az olajte-
lepen általuk kezdeményezett és 
hevezetett komplex munkamegszer-
vezts eredményeiről, az olajfúrók 
két javítás közötti időszaka növe-
lésének módszereiről Ugyanennek 
a főiskolának gépészeti tanszéke 
PadzsSf Mahmud öntőmester be-
s ámolóiát a kőolajfúrási tanszék 
pedig F. Mtóatov a gyorsfúrás 
mesterének beszámolóját hallgatta 
n.Cg. 

A tudósok, a mérnökök és a 
munkások egyesitett erőfeszítése 
nagyszerű eredményeket hoznak. 
A tudományos és termelő munká-
sak még szorosabb együttműködé-
sét segíti e'ő a tudósokat és üzemi 
munkásokat egyesítő üzemi tech-
nikai tanácsok megalapítása. 
Moszkva, Leningrád, a Donyec-
medence, Ural és számos más ipari 
központ válalatainál komplex-bri-
gádokat létesítenek tudósokból, 
mérnökökből, technikusokból és 
sztahanovistákból-

A főiskolák. a tudományos kí-
sérleti intézetek védnökséget vú'-

,ólnak n gyárak, üzemek és az épi. 
tési szervezetek fölött, segítik őket 
a sztálini ötéves terv határidöelőtti 
teljesítésével kapcsolatos időszerű 
feladatok megoldásában. 

A sztahánovisták és az újítók ki-
magasló hazafias kezdeményezései, 
a 'zovjet munkás kulturális és 
i elinikni színvonalának szakadat-
lan emelkedése, a tudósok és az 
ipari "munkások állandó alkotó 
együttműködése. — mindez a 
kommunizmus látható megnyilvá-
nulása. 

HAZÁM 
(Jóamef Attila emlékéra Alkotmányunk ünnepén) 

1. 
,,Az éjjel hazafelé mentem", 

aludt a város, néma volt, 

én dudorásztam s elmerengtem 

— megnyújtotta árnyam a hold. 

Léptem zajára egy-egy verset 

idéztem innen, onnan is, 

amit legtöbben jól ismernek 

a munkások s parasztok is.  8  

Kalapács sújtott, szúrt a villa, 

értünk halt meg József Attila: 

u/ána nőtt egy nemzedék 

fiatal, erös. élj dal fakad 

az izzó vörös csillag alatt; 

elfoglalta helyét a nép! 

2. 
Gondos anyáknak édes terhe 

domborodik, nagyon siet 

a diadalmas szép jelenbe: 

oh anyák, anyai szivek! 

Az élet megtelt értelemmel, 

az élet tágul, egyre több 

nevetős, üde, apró ember 

játéka közt gügyög, gügyög 

És munkálkodnak, mint a nagyok, 

s úgy látod, a homok-gyárak 

mintha mindjárt dohognának, 

Ez in épít, az fúr-farag ott. 

a másik mér, ez tervező: 

itt van előttem a jövö! 

3. 
A városon túl szuszog a föld, 

kalászát mind levágták rég, 

gép vágta és rend rendre dóit 

s megszegtük már az új kényért. 

öt évnél több, hogy jól kimérték 

okos parasztok a földet. 

Kik ezer évig mindig kérték, 

most művelik a közösét 

s meghdnyják-vetik éltük sorsát, 

mit termelt a szövetkezet, 

és azt, mennyit tett értük a Párt 

és hány új tag jelentkezett: 

va kultúrházat ide szánjak, 

itt volt a grófék kúriájuk . .." 

4 
Nem régen láttam egy levelet 

tengerentúlról jött {de; 

.A Délmagyar szerkesztőjine' 

Európa Csongrád megye," 

Szekeres András és neje, 

volt uradalmi két cseléd, 

jönnének haza, ha lehetne. 

„Van-e még föld, kapnánk-e még? 

Huszonöt éve irtjuk a fát 

és meggyűlöltük Amerikát. 

Testvérek! hogyha még lehet, 

jóvá teszem a bűnömet 

Tegyetek értünk valamit 1  

mert éhen fordulun£ föl itt,.," 

5. 

Holdfény öleli át a gyárat, 

elöl ötágú csillaga, 

sok ablakából a tény árad, 

— a hold csak P'slog egymaga. 

Éjjel is Ionnak, megy a munka, 

ez itt a híres kombinát. 

Ötszáz munkáslány most tanulta 

meg a szövést és a fonást. 

Kíváncsi szemmel kérdezem: 

elvtársnők, hogy megy a gépetek? 

mert Sztálin küldte a gépeket. 

Ezer szem csillog fényesen 

s válaszul mind arra tekint, 

hol képből néz le Rákosink. 

6. 
Az osztályharc nem buborék, 

ütnöd kell s tudnod is hova! 

A munka nagyja hátra még, 

hátra van még az iskola. 

Munkás, paraszt, hát vedd be végre 

az utolsó bástyákat is! 

Mérj végsőt a burzsuj fejére; 

törj be az egyetemre DISz! 

Tanulj nyelvtant és történelmet, 

tanulj tervezni, tanulj nyelvet; 

tudd meg, mi volt, mi van s mi k gft~' 

Tanuld meg Lenin, Sztálin nyelvét 

s a Bolsevik Párt történelmét, 

s tudj gyűlölni gyűlölettel! 

7. 

Hazám, Hazám, te boldog ország„ 

milliókkal köszöntlek én! 

Arcod hiába ostorozzák 

gaz árulók a földtekén, 

Egész enyém vagy drága Hazám, 

az életünk jogos pecsét 

dolgos mindnyájunk Alkotmányán: 

alkot és igazgat a nép! 

Ha kell, fegyverrel megtartalak 

s elpusztítom a banditát, 

ha kezet mer emelni rád. 

Hazám, Hazám! a népakarat 

iszonyú erőt ád nekem, 

s védlek mert van mit védenem 
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Budapestre érkezett Hiang Cen, 
a Kinai Népköztársaság budapesti nagykövete 

Szombaton déhitán Buda-
pestre érkezett Hiang Cen 
nagykövet, a Kínai Népköz-
társaság budapesti nagykö-
vetségének képviselője. Kísé-
retében érkezetf meg a nagy-
követség több tisztviselője. 
Fogadására a Nyugati pálya 
udvaron megjelentek: fíerei 
Andor külügyi államtitkár, 
Sík Endre rendkívüli követ 
és meghatalmazott miniszter, 
a külügyminisztérium politi-
kai főosztályának vezetője, 
Nczvál Ferenc. Budapest Fő 
város Tanácsa Végrehajtó 
Bizottságának elnökhelyettese, 
Mátékovics Endre vezérőr-
naev vezetésével honvédtiszti 
küldöttség, a külügyminiszté-
rium több vezetö tisztviselője. 
A szovjet követség képvisele-
tében Szminrnov nagykövet-
ségi tanácsos je|ent meg, ott 
voltak a koreai, román, cseh-
szlovák. lengyel, bolgár, al-
bán követségek vezetői, vala-
mint a Német Demokratikus 
Köztársaság diplomáciai misz-
sziójának vezetője. 

Hét óra előtt néhány perc-
cel futott bc a vonat a feldí-
szített Nyugati-pályaudvarra. 
A kocsiból kiszálló nagyköve-
tet elsőnek Berei Andor kül-
ügyi államtitkár, utána Sík 
Endre követ. Szmirnov szov-
jet nagykövetségi tanácsos, a 
baráti ál lamok. megjelent kép-
viselő'. Nezvál Ferenc, Buda 
pest Főváros Tanácsa Végre-

hajtó Bizottságának elnökhe-
lyettese s a honvédtiszti k ü u 

dö'tség vezetője üdvözölték. 
A nagykövet feleségének az 
MNDSz-asszonyok díszes vi- hajtatott. 

rágcsokrot nyújtottak át. 
Hiang Cen szívélyesen vi-

szonozta az üdvözlést, majd 
kíséretével együtt szállására 

Augusztus 15-ig Korea területének 
90 százaléka és a koreai nép 92 százaléka 

szabadult fel 
Kim-Ir-Szen elvtárs, a Koreai 

Demokratikus Népköztársaság 
néphadseregének főparancsnoka 
bejelentette, hogy a koreai nép-
hadsereg másfél hónap alatt Dél-
Korea területének túlnyomó ré-
szét felszabadítót a. Korea terü-
letének tíz százaléka, a koreai 
nép nyolc százaléka áll már csak 
az imperialisták zsarnok uralma 
alatt. A néphadsereg megsemmi-
sítette, megsebesítette, vagv fog-
lyulej ette az amerikai behatolók 
és a Li Szin-Man bábkormány 
hadseregének 70.000 katonáját. 

Kim-Ir-Szen elvtárs, a phen-
jani népi tanácsnak azon az ün-
nepi ülésén tette ezt a bejelen-
test, amelyet augusztus 15 elő-
estéjén tartottak meg Phenjan-
ban a koreai felszabadulási nap 
tiszteletére. Beszéde után T. Sti-
kov, szovjet nagykövet, Kuo-Mo-
Zso. a kinai nép küldőt ségének 
vezetője. Simics Sándor magyar 
nagykövet és Jamsaran Sambul 
mongol nagykövet mondott üd-
vözlőbeszédet. 

A nagygyűlés üdvözlőtáviratot 
küldött I. V. Sztálinnak, a koreai 
nép legjobb barátjának és a vi-
lág dolgozó népe nagy vezetőjé-
nek. 

A phenjani nagygyűléssel egy-

idejűleg országszerte ünnepsége-

ket rendeztek, hogy megemlékez-

zenek Koreának a Szovjet Had 

sereg által történt felszabadítá-

sának 5. évfordulójáról. 

Jó munkával köszönjük meg 
a lengyelországi üdülést 

A Lengyel Népköztársaságból 
iram levelem, ahol 25 úttörő 

pajtásommal üdülök. Csak pár nap-
ja vagyunk itt, de máris kimond-
hatatlan sok szépet és érdekesel 
idttunk- Amikor elindultunk, tud-
tuk, rajtunk keresztül ismerik majd 
meg a lengyel dolgozók az úttörő-
mozgalmat, így ítélik meg, helyes 
irányba fejlödik-e a mozgalom, s 
milyen szellemben nevel bennünket. 

A lengyel halárnál küldöttség fo-
gadott bennünket- Soha nem felejt-
jük el azt a boldog és szeretetteljet 
fogadtatást, amelyben részesítettek. 
Másnap a lengyel pajtásokkal Szt-

lézidn keresztül a táborba utaztunk, 
amely egy 1400 méter magas hegy 
aljában van• A táborhelyen a D". 
maszkov-környéki pajtások dobszó. 
vai s vidám indulókkal üdvözöltek. 
Egy magyar és egy lengyel pajtás 
bardtt kézfogással köszöntötte egy„ 
mást a rögtönzött kis ünnepélyen. 
Akiket hosszú időn keresztül egy-
más ellen uszítottak és elnyomtak, 
ölelték meg egymást s mondották: 

— Egy közös célunk van, dolgoz. 
ni a koreai nép győzelméért s har-
colni minden eszközzel a világbéke 
megszilárdításáért. 

/ tt-tartózkodásunk alatt vala-
mennyien annak örültünk leg. 

jobban, hogy résztvehettünk a len. 
gyei nép felszabadulásának 6 évfor-
dulóját ünnepiő gyűléseken s azo. 
kon a megmozdulásokon, amelye-
ket a lengyel dolgozó nép rendezd 
nagy nemzeti ünnepén. Zárt sorok-
ban s egyenruhában, vidám ének-
szóval ajkukon vonultunk fel a i\*. 
rös Rákosi-zászló alatt. E zászlót 
még a Szabadsághegyi előkészítő 
táborban kaptuk. E zászló minden„ 
kor a legfegyelmezettebb magatar. 
tásra kötelez bennünket_ 

Mosf pajtások, megírom még azt, 

ami legjobban megragadott. Ez egy 

termelöcsoport. 11 hónapja alakulta 

csoport s 38 tagja van. Tizenegy hó. 

nap rövid idő s ezek a dolgozó pa-

rasztok máris komoly eredménye-

ket értek el. Hatvan családból álló 

méhese, üvegháza van a csoportnak. 

Ami kicsit meglepett, itt még csak 

most aratnak, ez természetesen az 

éghajlat miatt van (gy. Az aratást 

itt ts géppel végzik. Ami külön ér-

dekesség a termelőcsoport életében, 

kovács, és asztalosműhelyük van, 

amelynek szamunkásait a termelö-

csoport fizeti. A csoportnak van 

kultúrháza, zongorává] s teljes fel-

szereléssel. Most rendeznek be mun-

kaidőn túl egy napközi otthont és 

egy iskolát. Az iskola nemcsak az 

ifjúság részére nyújt kellemes és 

kényelmes otthont, hanem a felnőt-

tek részére is, mert a csopor foko-

zott figyelmei szentel a tehetségek 

felkutatására. Legutóbb az államtól 

kapott a termelőcsoport az iskola, 

hoz négy zongorát s komoly anyagi 

támogatást is 

A lengyel nép igyekszik min-

dennel megismertetni bennün-

ket. Például egy pár nap múlva Var. 

sóba, majd onnan a BalU.tengtr. 

partra megyünk kirándulni. A sok 

szépet és jót, ha hazamegyünk, mind 

elmondjuk úttörő pajtásainknak, szü-

leinknek, hogy raj'tunk keresztül 

ök is megismerjék a baráti lengyel 

népet. Tudjuk, a Pártnak, Rákosi 

pajtásnak s egész dolgozó népünk-

nek 8 további jó és alapos mun-

kánkkal köszönhetjük meg ezt a 

mindannyiónk részére felejthetetlen, 

szép lengyelországi üdülést. 

Ütiörö üdvözlettel: 
Strack Anna, 

Lengyelország. 

Szeptember 1-én megkezdődnek az MHK 

második időszakának próbái 

Mint ismeretes. Szeged dolgo-
zói a Munkára Harcra Kész 
sportmozgalom e'ső időszakának 
próbáit július végén befejezték. 
A 76.6 százalékos eredmény or-
szágos viszonylatban igen jónak 
mondható. Az eredmények ki-
értékelése után most rövid szü-

net következett, hogy annál na-

gyobb lendülettel induljanak 

majd meg a második időszak 

próbái szeptember 1-én. Hogy a 

próbák minél sikeresebbek le-

gyenek, a próbázok az edzéseket 

már a jövö héten megkezdik. 
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A szegedi üzemek dolgozói köszöntik 
az e g y é v e s Alkotmányt 

A szeged; üzemek dolgoséi is lelkesen csatlakoztak ahhoz a moz_ 

galomhoz_ amely arra irányul, hogy Alkotmányunk évfordulóját új, még 

az eddigieknél is nagyobb termelési sikerekkel ünnepeljük, a béketábor 

újabb győzelmi napjává tegyük Magyarországon augusztus 20.át: as 

Alkotmány napját. A koreai műszak sikere után a dolgozók lelkesedésé_ 

böl fakadtak ások a felajánlások, melyek igen nagy jelentőségűek. Je_ 

lentik a koreai műszak eredményeinek állandósítását, továbbvitelét és 

túlszárnyalását. Jelentik azt. hogy az Alkotmány ünnepe üzemeink 

munkaversenymosgalmában ismét jelentős határkő, jelentik azt hogy 

dolgozóink még az eddiginél is szorosabban akarnak felzárkózni a Párt, 

az élcsapat mögé, mely eddigi eredményeinket szervezte és biztositéka 

[övendő győzelmeinknek. 

A DÉMA cipőgyárban igy ünnepeinek 

„Üzemünkben a koreai műszak 220 
niunkafelajánlója vállalta, hogy a 
műszakban elért eredményeit még 
tovább emeli és jóminőségi mun-
kával hozzásegíti népgazdaságun-
kat az ötéves terv időelőtti befeje-
zéséhez". — írták levelükben a 
DÉMA Cipőgyár dolgozói. Ebben 
az üzemben is tisztában vannak a 
dolgozók azzal, hogy a koreai mű-
szak eredményei nemcsak egy hétre 
szólnak, hanem azokat állandósí-
tani, sőt túl kell szárnyalni. Az 
Alkotmány ünnep jelentette alkal-
mat igen jól kihasználták és a 
felajánlások teljesítése során igen 
#zép eredmények születtek. 

Szöllősi Sándor a koreai hét 

során 25 százalékkal túlszárnyalta 
felajánlását és 156 százalékos át-
lagot ért el. Alkotmányunk évfor-
dulójának tiszteletére 4 százalék-
kal túlszárnyalta ezt a eredményét. 
Szóráth András, aki a koreai mű-
szak során elérte a 200 százalékos 
teljesítményt is, most tovább fokoz-
za 179 százalékos átlagát. Császár 
Ferenc 164 százalékos átlagát 3 
százalékkal fokozta. YVittmann Jó-
zsef pedig 159 százalégos átlagát 
fokozta. 

Az üzem dolgozói igen szépen 

feldíszítették munkahelyeiket s az 

| újjászervezett kultúrgárda igen 

inagy sikerrel mutatkozott be. 

Hatalmas mértékben bontakozik a többgépes 
mozgalom a Magyar Kenderben 

A Magyar Kenderben közel 800-
pn tettek felajánlást az Alkotmány 
ünnepére. 'A'z egyéni felajánlásokon 
kívül 15 brigád tűzött maga elé 
konkrét célokat A brigádok vállal, 
ták, hogy a szövő üzemrészben 
mutatkozó szűk keresztmetszeten 
segítenek úgy, hogy a lehető leg-
minimálisabbra csökkentik a gép-
áliások idejét. 

Az Alkotmány ünnepének tisz-
teletére hatalmas lendületet vett 
ebben az üzemben a többgépes 
mozgalom. Varga Ferencné II, aki 
a nehézponyva szövőgépen dolgo-
zik, a koreai műszakra vállalta, 
hogy 2 géppel dolgozik. Most az 
Alkotmány ünnepére 3 gép keze-

lését vállalta. Kopornyai József 
eddig egy gépen dolgozott. Most 
V'arga Ferenc példája nyomán ő 

s is 3 gép kezelését kezdte meg. 
Felajánlásuk nemcsak az Alkotmány 

| ünnepére vonatkozik, hanem azon 
túl is. Zsigmond Józsefné egy gép 

; kezeléséről két gép kezelésére tért 
; át. 

Az előkészítő üzemrészben a 
koreai hét győztese, Tóth Jánosné, 
végleg elvállalta 260 orsó keze-
lését. 'A'z ő példáját követték Szögi 
Rozál, Dékány Szilveszterné és 
Miklós Józsefné akkor, amikor 
úgy fejezik ki köszönetüket az Alkot-
mányért, hogy 100 orsó kezelésé-
ről 200 orsó kezelésére térnek át. 

Jó felvilágosító munkával 
a dolgozók fegyverként tudják 
forgatni az uj munkakönyveket 

Amikor Gerő elvtárs május 31-i 
beszédében felvetette az új munka-
könyvek kérdését, ez a probléma az 
öntudatos dolgozók osztatlan he-
lyeslésével találkozott. A dolgozók 
ezernyi érvvel támasztották már 
eddig is alá az új munkakönyv 
szükségességét, üzemeikből vett 
példákon keresztül vizsgálták meg, 
mit is jelent számukra az új mun-
kakönyv. Legfontosabb az, hogy az 
új munkakönyv jelentős mérték-
ben megszilárdítja a munkafegyel-
met és 

igen jó fegyver 

lesz az öntudatos dolgozók kezében 
az ellenség, a jobboldali szociál-
demokraták, a klerikális reakció 
ügynökei, a lógósok, munkakerülök 
ellen. 

llven fegyverként értékelik az új 
munkakönyvet a Szegedi Julafonó-
.gyár dolgozói is Valamennyi üzem-
részben már nagyon várják az új 
munkakönyvet, mely — mint mond-
ják — egyúttal kifejezője lesz annak 
az új viszonynak, mely őket az 
üzemhez, a munkához fűzi. Igy 
beszél lléjja János elvtárs is, a 
varroda dolgozója: 

— Nem lehet az. hogy továbbra 
ís az a régi munkakönyv legyen 
az ilyenirányú kapcsolatunk az 
üzemmel. Hogy jegyeznék be ebbe 
a régi munkakönyvbe a szocializmus 
énítésében elért eredményeinket? 
Hiszen ebbe a munkakönyvbe az 
van bejegyezve, hogy sztrájkolt 
vagy béremelést követelt a tőkéstől 
a munkakönyv gazdája. A hátulján 
azok a törvénycikkek vannak fel-
tüntetve, melynek alapján az ilyes-
mikért el lehetett ítélni a munkást. 
Ez a régi munkakönyv a tőkéseké 
volt. 'A'z új munkakönyv a miénk 
lesz. Az amelyik ugyanazt mondja 
el számunkra, amit 

hogy képzett szakmunkás segéd-
munkás beosztást kapjon, hanem 
odaállítják, ahol szakképzettségé-
vel a legtöbbet tud használni a 
szocializmus építésében. 

A Sxegedi Jutafonógyárban 

tudják a dolgozók, hogy az új 
munkakönyvek kiosztása után nem 
fordulhat elő olyan dolog, hogy 
valakit az egyik üzemből, mint 
ellenséges elemet eltávolftsanak s 
ugyanakkor a másik üzembe, mint 
vezetőembert alkalmazzák. A nép-
nevelők, bizalmiak tudatosítják az 
egész üzemben, mi a jelentősége 
ennek az új fegyvernek. Sajnála-
tos azonban, hogy ez a népnevelő 
munka a Szegedi Jutafonógyárban 
eddig csak ötletszerűen folyt, nem 
adtak neki szervezett keretet. 
Nagygyörgy elvtárs, a pártszer-
vezet titkára arra hivatkozik, hogy 
eddig „fontosabb" elfoglaltságuk 
volt. Persze ezeket a „fontosabb" 
elfoglaltságokat össze lehetett vol-
na kapcsolni az új munkakönyvvel 
kapcsolatos problémákkal. Szüksé-
ges is lett volna, hiszen ezzel a kér-
déssel kapcsolatban — ha nem is 
ellenséges — de 

Öntudatlan hangok 

ax Alkotmányban 

úgy fogalmaztak meg, hogy „a mi 
társadalmi rendünk alapja a munka, 
mely nem kényszerű robot többé, 
hanem becsület, dicsőség dolga." 

Tóth Mihály pártonkívüli dol-
gozó is hasonló lelkesedéssel várja 
az új munkakönyvet. Mint mond-
ja. így tudják majd helyesen meg ' 
állapítani mindenütt, hogy a dol-
gozónak milyen képességei vannak 
és ezeket a képességeket a leg-
megfelelőbb munkaterületen hasz. 
nosítják. Nem fordulhat ezután elő, 

nem is egyszer elhangzottak az 
üzemben. Néhány öntudatlan mun. 
kás a beszélgetések során sajnál-
kozását fejezte ki, hogy a régi 
munkakönyveket elégetik. Olva.i 
formában kerülték meg a kérdést, 
hogy „hátha jó lenne még az 
valamire." 

Nem helyes tehát az a feltevés, 
hogy szeptember elsejéig, amikor 
kiosztásra kerülnek a munka-
könyvek, van elég idő. 10—12 nap 
sok idő, de nem elegendő arra, 
hogy maradi, visszafelé kacsintgató 
nézeteket megváltoztassunk. A dol-
gozók többsége tisztában van az 
új munkakönyvek jelentőségével. 
Ezt mutatja az irodai dolgozók lel-
kes munkafelajánlása, melynek ke-
relében vállalták, * hogy 26-ig az 
ezzel kapcsolatos valamennyi ad-
minisztrációt elvégzik. Ha ezt a 
lelkesedést jó felvilágosító munká. 
val is alátámasztják a Jutagyár-
ban, nem kétséges, liogy az üzem 
dolgozói jól tudják majd forgatni 
a munkakönyvek jelentette új 
fegyvert. 

A mángorló üzemrészben nemes 
vetélkedés indult meg Mondovics 
János brigádja és Tóth Vilmos 
brigádja között. A versenyből Mon-
dovicsék akarnak győztesként ki-
kerülni. éppen ezért 20 százalék-
kal túlteljesítik az Alkotmány 
tiszteletére a koreai műszak átlagát. 

Kiemelkedő eredmények 
a MAV-nfl l 

A MÁV dolgozói a többi üzemek 
dolgozóival együtt vállalták, hogy 
a koreai hét átlagát megtartják. 
Vállalásuk teljesítésében már igen 
jó eredményt értek el, a Rókusi 
állomáson Göndös Béla, aki 300 
százalékra teljesítette normáját és 
Szekeres Béla, aki 110 százalékot 
ért el. A feladási áruraktárban 
Fazekas Imréné 280 százalékra tel 
jcsítette munkáját, Koszó Béla 
190 százalékot ért el. A kocsi ki 
és berakómunkások közül Vásár 
helyi Pál és Nagy István 150 szá-
zalékkal ünnepelnek. 

A Szegedi Kenderfonó-
gyárban fokozzák a koreai 
műszak eredményeit 

'A' Szegedi Kenderfonógyárban az 
egész hét az ünnepi készülődés je-
gyében zajlott le. 23 békegyűlés! 
larjottak az üzemben, szombaton 
este pedig műsoros ünnepséget 
melynek keretében megjutalmazták 
a koreai műszak élenjáróit. Nem 
csak külsőleg öltött ünnepi díszt 
az üzem, hanem belsőleg is, a 
munka, a termelés frontján. 500 
nál több dolgozó tett felajánlás1 

hogy a koreai műszakban vállalt 
kötelezettségüket tovább fokozzák 
Kiemelkedő felajánlásokat tettek 
Gcra Sándor.né, Dönczi Júlia. Csikós 
Mihályné, Rózsa Jánosné, Lengye! 
Andrásné és Buza Istvánné. 

Csökkentik a selejtet 
a Deuisch-vasöniöde 
dolgozói 

Igen Jólsikerült termelési érte-
kezleten határozták el a Deutsch-
vasöntőde dolgozói, hogy üzemük 
ben kimagasló ünneppé teszik az 
Alkotmány napját. Egyöntetűen 
megfogadták, hogy a koreai mű-
szak eredményeit ezután is tartják 
sőt fokozzák. E mellett irányt 
vesznek a selejt további csökken-
tésére, mely öntödéinknek még 
mindig égető kérdése. Kimagasló 
egyéni teljesítmények is születtek. 
Juhász János, Vincze József, Kasza 
István a koreai műszak 141 szá 
zalékos átlagát 40 százalékkal fel 
emelték, s 181 százalékos ered-
ményt értek el. Calbert Ferenc 236 
százalékos eredményt ért él a kore-
ai műszak során most még ezt 
is túlteljesítette 240 százalékra 

Diadalra viszik az úi 
normákat a Kefe- és 
Ecsetgyérban 

A Kefe- és Ecsetgyár dolgozói 
111 százalékos üzemátlagol értek 
el a koreai műszak során. El-
határozták, hogy ezt az átlagot 
pontos, lelkiismeretes és szorgal-
mas munkával állandóan emelik. 
Ennek az elhatározásnak jelentős 
állomása az Alkotmány ünnepe. 
Sorra bebizonyították az üzem dol-
gozói, hogy több, jobb munkával 
akarnak alapot adni ennek az el-
határozásnak. Egymásután teljesí-
tették túl jelentős mértékben az új 
normákat. Berta Istvánné 134 szá-
zalékos átlagot ért el. Fonyó Rókus 
136 százalékra teljesítette új nor-
máját, Mondok Etelka 131 szá-
zalékos teljesítménnyel ünnepeik 
a százötvenes brigád tagjai 125 
százalékukkal mondtak köszönetet 
az Alkotmányért. 

* 
Lehetne sorolni sorba a többi 

szegcdi üzemeket is. Mindenütt 
több, jobb munkával köszöntötték 
a dolgozók az Alkotmány ünnepét. 
Általában minden üzemet gyönyö-
rűen feldíszítettek erre az ünnep-
re a dolgozók és a kultúrgúrdák 
nívós műsorral igyekeztek emelni 
az ünnepségek fényét. 'A' termelés 
frontján lezajlott csata ismét győ-
zelmet hozott. Azt nem lehet mon-
dani, hogy bezárult, mivel min-
denütt az a törekvés, hogy a koreai 
műszak és az Alkotmány ünnepének 
eredményeit, győzelmeit állandósít-
sák, ezeknek a termelési csaták-
nak a tapasztalatait felhasználva 
még további, egyre nagyobb sike-
reket érjenek el a szocializmus épí-
tésében. Az üzemek általában el-
kerüllek a kampányszerííségnek 
még a látszatát is, hiszen tudják, 
hogy egy-két napos eredményekkel 
csak saját magukat áltatnák. Csak 
a termelés állandó emelése, az elért 
eredmények továbbfejlesztése lehet 
a biztosítéka a szocializmus sikeres 
építésének, az ötéves terv győzel-
mes befejezésének. 

KÖSZÖNETÜNK, HÁLÁNK KIFEJEZŐJE: 
A LENiN-SZTALIN-SZOBOR 

Öt éve elmúlt má r annak, 
hogy a magyar dolgozó nép, 
a szegedi dolgozók is élhetik 
szabad, zavartalan éle ükét. 
Övék lett a gyár, övék lett a 
föld, az ő gyermekeiké az is-
kola, a fasiszták ál tai lerom-
bolt híd helyén ú j hid karcsú 
íve feszül a Tisza fölött, sor-
ra épülnék számukra a gyönyö-
rű munkáslakások, szorgos 
kezek szépítik számukra a vá-
rost. Nap min i nap lát ú j a t 
maga körül az ember, olyat, 
ami még tegnap nem volt, 
olyat, ami jobbá, szebbé, ké-
nyelmesebbé teszi az életet. U j 
villamosvonalak épülnek, vil-
lany gyul ki a peremrészeken, 
vízvezetékhálózatok; ú j v utak 
épülnek, olyan üzemek nőnek 
ki a földből egyik évről a má-
sikra, mint a Texti lkombinát . . 
és lehetne ezt a felsorolást 
szinte vég nélkül folytatni. 

Honnan indult el ez a mi 
egyre szebbé váló életünk? 
Ezerszer megtalá l tuk má r rá 
a választ: a dicsőséges Szov-
jet Hadsereg nagyszerű győ-
zelme tet'e lehetővé, hogy mi 
szabadon, félelem nélkül, eev-
re nagyobb eredményekkel épít-
hetjük a m i országunkat, a m i 
jövőnket, a szocializmust. A 
szegedi dolgozók is nem egy-
szer megtalálták az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjanak a 
Szovjetuniónak, Sztá l in elv-
társnak mindezekért. Elég ha 
visszagondolunk a sztálini mű-
szak, vagy az április 4-i mű-
szak nagyszerű hőstetteire. A 
dolgozók legjobbjaiban azon-
ban felmerült a gondolat, váj-
jon elegendő-e, ha csak ma-
gunkba, befelé fordulunk ezzel 
a soha el nem muló há láva l? 
Erre a kérdésre azonnal meg 
is adták a feleletet, amikor 
kijelentették, hogy a dolgozók 
azt szeretnék, ha külső jelek-
kel is, kifejezésre jut tatnánk 
itt, Szegeden is. azt a soha 
el nem muló szeretetet és há-
lát, ami Szegpd <Jolgozó né-
pét a Szovjetunióhoz és annak 
nagy vezéréhez, Sztálin elv-
társhoz fűzi. Egy művészi szo-
bor formájában kifejezésre 
jut tatnánk rendíthetetlen hű-
ségünket Lenin-Sztálin tanítá-
saihoz, ahhoz a 800 milliós tá-
borhoz, amelynek élén mind-
annyiónk bölcs tanítója, a sze-
retett Sztá'in ált. 

Felszabadulásunk ötödik év-
fordulóján helyeztük el ennek 
a szobornak az alapkövét 3 
egyik neves művészünk dolgo-
zik azon, hogy ez a mű méltó-
képpen kifejezze azt az egyre 
mélyülő hálát , mely a szívünk-
ben él. Természetesen tudatá-
ban vannak dolgozóink annak, 
hogy ez a szobor csak úgy fe-
jezi ki Szeged valamennyi dol-
gozójának érzéseit ha vala-
mennyiünk közös áldozatkész-
ségében is megnyilvánul ez a 
hála és szeretet. Ezért indult 
meg már egyes üzemekben az 
a spontán gyűjtés, melynek 
célja az, hogy biztosítsa a szo-
bor létesí éséhez szükséges 
anyagi fedezetet. 

A Sztálin-szobor bizottság 
most elhatározta, hogy szer-
vezett keretet ad ennek a 
spontán mozgalomnak. Dolgo-
zóink kérésére szervezetten 
megkezdik az üzemekben, hi-
vatalokban, kereskedelmi nem-
zéti vállalatoknál a szoboralap 
bélyegeinek a terjesztésé:. A 
bélyegek terjesztése ilyen ke-
retek között 21-én kezdődik 
meg a dolgozóink eddig is meg® 
nyilváriult áldozatkészsége biz-
tosíték arra, hogv ez a moz-
galom sikerrel zárul. 

Igy még fokozottabb mérték-
ben magáénak érzi Szeged min-
den dolgozója a Pár bizottság 
székházával szemben felállítan-
dó Lenin-Sztálin szobrot. A 
szobornak ez az elhelyezése ki-
fejezésre juttat ja , hogy a Párt 
volt az, amely lehetővé tette, 
hogy élni tudjunk a Szovjet-

uniótól kapott szabadsággal A 
Pá r : következetes, megalku-
vás nélküli harca biztositolta 
eredményeinket, verte vissza 
ellenségeink támadásait és ve-
zet bennünket egyre nagyobb 
győzelmek felé, a boldog j övő : 
a szocializmus felé. Most, ami-
kor mindannyiunk áldozat-
készségéből megépít jük Sze-
geden a köszönet és a hála 
szobrát, amikor a kőbe vésett 
művészi munka nyelvén is kö-
szönetet mondunk népünk nagv 
barát jának, Sztálin elvtársnak, 
egyben köszönetet mondunk a 
mi nagy Pártunknak is, melv 
a Bolsevik Párt példája és ú t . 
muta 'ása nyomán biztos kéz-
zel irányította eddig is sorsun-
kat s vezet bennünket ú j si-
kerek. ú i srvőzelmek felé. 

Elég volt a küzdelmes, nehéz életbőt 
Számos lózsef.telepi dolgozó paraszt lépett be a termelő-

csoportba 
József-telepen parasztgyülés-

re hívták össze a dolgozó parasz-

tokat. A parasztgyülésen a ter-

melőcsoportok jelentőségét tár-

gyalták meg. A termelőcsoportok 

iránti érdeklődését mutat ja, hogy 

a gyűlésen 150 kisparaszt jelent 

meg. 

Makra Mihály elvtárs beszé-

dében kijelentette: 

— Rákosi elvtárs kecskeméti 

beszédében megjelölte az egye-

düli utat, amely a dolgozó pa-

rasztság felemelkedéséhez vezet. 

Hogy valóban a dolgozó paraszt-

ság jobb életét biztosit ja a ter-

melőcsoport, konkrét tények 

mutat ják — hangsúlyozta — 

1948-ban még csak öt termelő-

csoport működött a szegedi já-

rásban. 1949-ben már 40 terme-

lőcsoportot alakítottak dolgozó 

parasztjaink. 

A nagyüzemi gazdálkodás je-

lentőségét méltatva Makra elv-

társ felhozott egy pár konkrét 

adatot. Az A lkotmány termelő-

csoport félévi elszámolásánál 

40 forint esett egy munka-

egységre. 

Igy Nagy Sándor, akinek 205 

munkkaegysége volt, nyolcezer 

forintot kapott, 10.400 forintot 

kapott Kudjer Antal állatgondo-

zó, 260 munkaegységért. A Tán-

csics termelőcsoportban Rácz 

Anta l 72 éves csoporttag 3200 

forintot kapott a félévi elszámo-

lásnál. 

— Ezeket az eredményeket — 

hangsúlyozta Makra elvtárs — 

a Szovjetunió példája nyomán, 

Pártunk vezetésével tudtuk el-

érni. A termelőcsoportok ered-

ményeivel szembeállította az 

egyénileg gazdálkodók küzdel-

mes, nehéz életét. A dolgozó pa-

rasztok igazat adtak Makra elv-

társnak, hiszen ők is ezt a küz-

delmes életet járták eddig. 

— De ebből elég volt ! — pat-

tant fel Kispéter Agostonné, 

majd kijelentette: 

— Férjemmel együtt 

belépek a termeiőesoportba, 

mert látom a termelőesoport elő-

nyét és eredményeit. 

Még Kispéterné le sem ült, 

már id. Kószó Imre 4 holdas 

kisparaszt vette kezébe a belé-

pési nyilatkozatot és a munká-

tól fáradt, remegő kezével alá-

irta. Mindenki érezte azt a nagy 

fordulatot, amely az egyénileg 

dolgozó kisparasztok életében 

most történt. Id. Kószó Imre 

után ifj. Kószó Imre, Demeter 

Mihály, Horváth János, Rebák 

István, Kispéter Ágoston, Hegyes' 

Péter irta alá a belépési nyilat-

kozatot. 

A jelenlévők még törték a 

fejüket, gondolkodtak ratja, ho-

gyan is volna jobb? Talán egy 

pár nap múlva már ők is olyan 

nagy lelkesedéssel irják alá a 

belépési nyilatkozatot, mint azok 

a dolgozó parasztok, akik meg-

győződtek már a nagyüzemi, 

társas gazdálkodás előnyeiről. 
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P Á R T EL E T 

Feladataink a beindítás előtt álló párloklalás] évvel kapcsolatban 
pártunk előtt áKó hatalmas 

feladatok, az ötéves terv 
megvalósítása, az imperialistael-
lenes békeharc győzelmes megví-
vása feltétlenül megkövetelik, hogy 
pártok-tatásunkat eredményesebbé 
tegyük- Pártbizottságainknak és 
pártszervezeteinknek fokozottabb 
gondot kell fordítani az oktatási 
munka helyes megszervezésére, 
eszmei, politikai Irányítására, 

Clözö évi oktatási munkánkat 
értékelve, megállapíthatjuk, hogy 
sikerrel kapcsolódott az oktatás a 
Párt előtt álló hatalmas feladatok 
megoldásához. Üzemeinkben és me-
zőgazdasági szocialista szektora-
inkban az oktatásban résztvett elv-
társaink kezdeményezték, szervez-
ték a munkaverseny kiszélesítésé-
ért folytatott hnreot. Személyes 
példamutatásuknak nagy jetentősé-
gük volt abban, hogy a sztáMni-
müszakban 10.520 versenyző, az 
április 4-1 munkaversenyben 11,526. 
a május l_f versenyben már 12.072 
és a koreai műszakban pedig 
14.297 dolgozó vett részt. Hasonló-
képpen elöljártak termelöcsoport. 
jaink szervezésében, megerősítésé-
ben. az egyenlősdi felszámolásában 
a pártiskolát és szemináriumot 
végzett elvtársaink. 

Q:<tató kádereink dőntó töhb-
sége átérezte, milyen fele-

lősségteljes munkát Jelölt meg szá-
mukra a Párt, amikor rájuk bC-ta 
párttagjaink politikai színvonalá-
nak emelését. Oktató kádereink en-
nek megfelelően végezték munká-
jukat. Igyekeztek mindjobban ősz-
szekapcsolni az elméletet a sryn" 
korlattal és ez többé-kevésbbé si-
került is- Sikerült szorosabb egy-
séggé kovácsolni párttagságunkat, 
mozgósítani a dolgozókat • mun-
kaversenybe való bekapcsolódásra,. 
amit a fentt számok is mutatnak. 
Sikerült párttagjaink meglévő jó-
tulaldonságait felszínre hozni, a 
hibákat nagyrészt kiküszöbölni, a 
tagság kommunista nevelését elő-
segíteni. Megértették az elvtársak, 
hogy nemcsak az oktatás a föl-
adatunk, hanem a nevelés, a kom-
munista emberré formálás is. 

Párttagjaink nagy többsége is 
magáévá tette " Politikai Bizott-
ság 1949 október 20-1 határozatát 
és lelkesen tanult a szemináriumo-
kon. Az ott tanultakat hasznosí-
totta a termelésben és az osztály-
ellenséggel vívott harcban, 

yá^z elért eredmények azonban 
nem szabad, hogy megté-

vesszenek bennünket, komoly fo-
gyatékosságai is voltak oktatási 
munkánknak az eredmények mef-
lett Legdöntőbb hiányosság votl a 
nem megfelelő eszmei politikai irá-
nyítás. Nem adtunk kellő segítsé-
get oktatási kádereieanek. Nem 
eszmei, politikai, hanem :nkább 
technikai stkon ellenőriztük oktatá-
sunkat. Igy va't e/ különösen a Já-
rásokban. Pártbizottságaink nem 
használták fel ízt a tanulási vá-
gyat, amely párttagtainknál n Po-
litikai Bizottság október 20-1 ha-
tározata után megnyilvánult. Meg-
mutatkozott ez döntően abban, hogy 
elhanyagoltuk az Oktatási káder-
hálózat alapos kiépítését Nem for-
dítottunk gondot meglévő oktatási 
kádereink kellő továbbképzésére. 
Több esetben előfordult, például 
Csongrádon, hogy az előadói érte. 
kezlet vezetője felolvasta a bros-
surát s így az előadói értekezlet, 
amely hívatva lett volna az anyag 
alapos megvitatására, nem tölt-
hette be hivatását. Ez a felolvasási 
módszer fokozottabban megnyilvá-
nult a szemináriumokon • Ennek 
tudható be, hogy több szemináriu-
munkon a tavaszi munkák meg-
kezdésével nagyarányú lemorzsoló-
dás következett be Pártbizottsá-

gaink opportunista módon azt a 
magyarázatot adták, hogy a le-
morzsolódd! a tavaszi munkák 
miatt van. Azokon a helyeken, ahol 
a szemináriumok vezetői átérez-
ték feladatukat és megfelelően fel-
készültek a szeminárium levezeté-
sére, a tagok mindig együtt ma-
radtak. Természetes, ha a szemi-
náriumi vezető nem tudja hall-
gatói érdeklődését felkelteni, ak-
kor azok mindenféle kifogással 

igyekeznek elmaradozni szeminá- I Ugyanakkor mutassanak rá arra is, 
riumainkról-

RA ilyen feladatok állanak tehát 
pártbizottságaink előtt az új 

oktatási évadban? Értékeljék kl az 
elmúlt oktatási év .eredményeit, 
hibáit és hiányosságait. Vizsgálják 
meg, melyik területen, melyik alap-
szervezetnél volt a legnagyobb a 
hiba és elsősorban ezeknek nyújt-
sanak legnagyobb támogatást még 
az oktatás megkezdése előtt. Gon-
doskodjanak a politikai iskolákra 
megfelelő számú és képzettségű 
előadókról- A politikai iskolák 
hallgatóit n« bürokratikusán, az 
irodákból irják ki, hanem a tizes-
bizalmljaink, népnevelőink győzzék 
meg parttagjainkat az oktatás, po-
litikai tanulás szükségességéről. 
Beszéljenek minden egyes párttag-
gal, tagjelölttel és győzzék meg 
őket a tanulás fontosságáról. 
Konkrétan magyarázzák meg, hogy 
milyen hátránya származik az 
üzemnek, vagy tszcs-nek abból, 

hogy egy-egy üzem, tszcs, vagy 
akár egyénileg dolgozó paraszt, 
vagy értelmiségi, milyen eredmé-
nyeket tud elérni a szocializmus 
építésében a marxismus-leninizmus 
alapos áttanulmányozásával. Párt-
bizottságaink már készítsék elő a 
megfelelő ellenőrzést és a beindí-
tott tanfolyamok előadóinak, hall-
gatóinak nyújtsanak támogatást. 
Tartsanak előadást a Pártbizottság 
tagjai a tanfolyamon és adjanak 
he'.yi politikai, vagy termelési ada-
tokat a tanfolyam anyagához. 
Ugyanekkor mutassanak rá hibá-
ikra. s adják meg a szempontokat 
ezeknek a kijavításához. 

pártbizottságaink állandóan 
tartsák szem előtt a Politi-

kai Bizottság tavaly októberi ha-
tározatát és eszmei politikai irá-
nyítást végezzenek, több támoga-
tást nyújtsanak propagandistáink-
nak- Gondoskodjanak megfelelő 
képzésükről. Igy az elkövetkezendő 

A Z A L K O T M A N Y Ü N N E P E 

A D O L G O Z Ó N O K Ü N N E P E I S 

ha párttagjaink nem tudnak tájé- j oktatási évben még Jobban bele-
kozódni különféle kérdésekben, kapcsolódik a Párt az előttünk álló 

Nem kell már a kulákhoz fordulnuk vizért 
A Víziműtelep koreai munkafel-

ajánlása gondolkodóba ejtette s 
egyben elhatározásra ösztökélte 
az alsóvárosi dolgozókat. A Do-
bó-utca sarkán egy hosszú idő 
óta nem használható kút volt. 
A környék dolgozói a kút hiánya 
miatt, sokszor kénytelenek voltak 
a kulákoikhoz fordulni vizért. 
Láttuk, ez tűrhetetlen helyzet. 
Amikor a Vízműtelep koreai 
munkafelajánlását elolvastuk., 
küldöttséget szerveztünk és fel-
kerestük a vállatat vezetőségét. 

És mi történt? Huszonnégy 

órán belül a Dobó-utcai kút 
frissen ontotta az egészséges, jó 
vizet. 

A gyors és váratlan örömért 
köszönetünket fejezzük ki a Víz-
műt elep dolgozóinak azért a 
munkáért, amelyet felajánlásu-
kon felül teljesítettek Alsóváros 
dolgozói érdekében A Vízműte-
lep dolgozói bebizonyították, 
hogy a Párt vezetésével minden-
ben a dolgozók érdekeit szolgál-
ják. 

Alsóvárosi I. pártszervezete 

Vállalatunk minden dolgozója küld 
szeretetcsomagot a koreai harcosoknak 

(Tudósítóuktól) Örömmel és lel-
kesedéssel fogadták el a TÜZÉP 
dolgozói a Magyar Textilipar Rá-
kosi ifjúsági női brigádjának felhí-
vását. Gyűlésünkön, amelyen felol-
vastuk a „Megvédjük a békét" moz-
golam Országos Tanácsának felhívá-
sát, több dolgozónk szólalt fel. Min-
den felszólalás arról a kemény és 
szilárd elhatározásról szólt, hogy 
a koreai műszakban e'ért eredmé-
nyűnket megtartjuk, tovább fokoz-
ztók, hogy ezzel is támogassuk ko-
reai szabadságharcos testvéreinket. 

Egyöntetűen határoztuk el azt is. 
hogy valamennyien küldünk szere 

hogy mi, magyar dolgozók is mel-
lettük vagyunk s jelenleg a munka 
frontján, de ha kell, fegyverrel a 
kézben Is megálljuk helyünket a 
Szovjetunió vezette béketáborban. 

U. N.-né. 

M é h á n y napja fejeződött be az 
• * a győzelmes műszak, melyben 

a munkásosztály újabb győzelmet 
aratott, bebizonyítva együttérzését 
a koreai szabadságharcosokkal, be-
bizonyítva, hogy öntudatos építője 
a szocialista jövőnek. A koreai hét 
során a dolgozók a termelésben el-
ért kiváló eredményekkel álllak 
ki a béke nagy ügye mellett, ezek-
kel az eredményekkel mértek csa-
pást csapás után a háborús úszí-
lókra. az imperialistákra, akik i 
koreai nép békés élete ellen támad 
lak, meg akarták akadályozni to-
vábbi építőmunkájukat. Ebből 
harcból, a békéért folylatolt nagy 
termelési csatából üzemi MNDSz 
asszonyok is kivették részüket 
Magukévá tették Pártunk útmuta-
tását, megértették, hogy a norma-
rendezés és az alapbérek emelése 
a dolgozók érdekében történik és 
elengedhetetlenül szükséges további 
fejlődésünk érdekében. 
JVA egértették a dolgozó nők, hogy 

a laza norma gáljává vált a 
fejlődésnek. Megértették például a 
Magyar Kender MNDSz asszonyai, 
akik Kávai Anlalnét bízlak meg, 
bogy nevükben még a Miniszterta-
nács határozata előtt kérje a nor-
mák rendezését. Pártunk felvilágo-
sító munkája igen jó talajra talált 
a Szegedi Cipőgyárban is, ahol Né-
meth Vilmosné járt élen a Minisz-
tertanács határozatának tudatosítá-
sában és az új normák túlteljesíté-
séért folyó harcban is. Az üzemi 
termelési értekezleten egymás után 
álltak fel az MNDSz asszonyok és 
munknfclajánlásokat tettek a koreai 
hét sikere érdekében. Megfogadták, 
bogy túlteljesítik az ú j normájukat, 
fellendítik a munkaversenyt, töb-
bet, jobbat termelnek a szocializmus 
építésének meggyorsítása érdeké-
ben. Egyszerű szavakkal fejezték 
ki a dolgozó nők, hogy így akarnak 
harcolni a békéért, így akarják 
támogatni a koreai nép hősies 
szabadságharcát. 

Nemcsak a felajánlásokban mu-
táltak példát az MNDSz asszonyok, 
hanem példát mutatlak a felaján-
lások teljesítésében is. A Gyufagyár-
ba í Ábrahám Ferencné 125 száza-
lékot ért el a koreai-műszakban, 
Sípos Ferencné pedig 137 százalé-
kot Igen jó eredményt értek el 
az MNDSz asszonyok a Szegedi 
Jutafonógyárban is. Márta Károly, 
né 131, Vida Pétié 115. Nyári Já-
nosné 109, Ungi Sándomé Jié, 
Bihari Istvánné pedig 132 szá-
zalékra teljesítette ú j normáját. 'A' 
Szegedi Cipőgyárba.! az MNDSz 
szervezet R4 egyéni vers mvzövel 
kapcsolódott bele a koreai hét si-
keréért folytatott harcba. Duna 
Jánosné 186 százalékos, Juhász 
Lajosné 160 százalékos, Tasnádi 

Egyesült a szentesi „Szabadság" 

és a cserebokényi „József Attila" 

termelőszövetkezet 

Csütörtökön ünnepélyes kere-

tek között tartotta egyesülését a 

tetcsornagot a koreai barcö'sokttak. | ««ntesi Szabadság és a csere-
hogy ezzel is bebizonyítsuk és meg- bökényi József Attila termelő-
crősffsiik bennük azt a tudatot,' szövetkezeti csoport. Az egyesü-

lésnek a főindoka: az állatte-

nyésztésüket minél nagyobb mé-

retekben tudják' fejleszteni, ami 

most lehetővé válik. 

Német pionírok a baktói/fAlkotmány"l-ermelőcsoportban 
Már messziről hallatszott a német úttörők dala 

és szinte váratlanul fordult be a nagy autó a baktói 
„Alkolmány" termelőcsoport udvarába. Az úttörők 
leugráltak a kocsiról. Az első pillanatban még ta. 
nácstalanul néztek körül, azután amint látták, hogy 
a csoport elnöke és az ő vezetőjük szívélyesen ke-
zefráz, ők is bemutatkoztak. A kislányok szeretet-
tel csókolták össze a termelőcsoporti kisgyerekeket, 
ölelgetve, nevetve mutatkoztak bo egymásnak. Nem 
tudtak egymás nyelvén beszélni, dc a tekintetek 
szeretetet, barátságot árultak el. 'A' termelőcsoport 
tagjai már reggel óta készültek erre a találkozásra. 
Az asszonyok felvették ropogós új ruhájukat. Talás 
életükben ez az első ruha, amit most a jó búza-
termésből vásároltak, hiszen azelőtt az urak cse-
lédei voltak. 

A bemutatkozás után a gyerekek kíváncsian 
nézlek körül és szinte egyszerre tódultak ahhoz az 

érdekes gépezethez, amely a csoport háza mögött 
áll Ez a csoport öntözőhajója. A termelőcsoport 
néhány tagja rögtön megindította az öntözőberen-
dezést és prüszkölve folyt a víz egyik oldalon a 
paprikára, másik oldalon a piros paradicsomra. A 
német pionírok ámulattal nézték a nagyszerű be-
rendezést, azután tovább indultak, új eredményeket, 
érdekességeket kerestek 

Az uborka levelet már sárgulnak, mint egy ludáj 
tők, akkora sárga mag-uborkák villantak elő a le-

velek közül. Kezükkel magyarázva mutatták a cso-
port tagjai, hogy 70.000 forintot árultak az uborka-
termésből és ebből a pénzből berendezéseket, mo-
dern gépeket vásárolnak A káposzta és karalábfőid 
helyén már csak r csonkok állnak, ezt is nemso-
kára elszántják. 'A kis úttörők nem értetlék, hol 
van itt a termés. Az egyik csoporttag, aki tud né-
metül, megmagyarázta nekik, hogy nagyon szép ter-
mésük volt káposztából és karalábból, aminek az 

zében ott piroslott egy pár szegedi paprika. A tá-
volból traktor berregése hallatszott, A csoport el-
nöke a tolmácsnak magyarázta, hogy milyen nagy 
segítséget kapunk a Szovjetuniótól 

— Szovjetúnió? — szólt közbe Elvira Rajcher. 
— Mi is ezer darab traktort kaptunk a Szovjet-
úniótól, hogy megindulhasson a német mezőgazdaság. 

Gazdag és szép termésű dohány mellett halad-
nak el a csoport másik tanyájához, ahol a termelő-
csoport állatállománya van. Az istállóban 22 marha 
és 8 borjú eszi az illatos szénát. A pionírok sze-
retettel simogatják meg a tehenek orrát, csalogat-
ják magukhoz a kisborjúkat. Az istálló mellett van 
a modern malacól, amelynek egyik részében 17 
anyakoca, másik részében pedig 70 darab malac 
van és éppen párét rágcsálnak. 'A' gyermekek cso-
dálkoznak azon, hogy ilyen sok eredményt tudtak 
elérni a csoport tagjai, hiszen náluk, — amint Mar-
tin Dalmis az úttörők vezetője mondja, — még 
nincsenek termelő csoportok; A kis úttörők azt pró-
bálják megmagyarázni a csoport tagjainak, hogy ha 
ezt a sok szép eredményt elmondják Németország-
ban, szinte el sem hiszik majd 

Már nem szaladgálnak szét kíváncsian érdek-
lődve a vendégek, nagy darab földet bejártak, fá-
radtak, pedig a csoport tagjai még sok mindent 
szeretnének nekik megmutatni, összegyűlnek az 
autó mellett, Günter Fridrich búcsúbeszédet mond. 
A gyermekek gondolatait fejezi ki, amikor ezeket 
mondja: 

— Nagyon örülünk hogy meglátogathattuk a 
termelőcsoportot. Ha hazamegyünk, elmondjuk, hogy 
itt milyen nagy rendet és tisztaságot találtunk El-
mondjuk hogy a közös gazdálkodással milyen szép 
eredményeket tudtak elérni a magyar dolgozó pa-
rasztok. Látjuk, hogy mindkét nép példaképünk, a 
nagy Szovjetunió útján halad, a mi drága vezé-

Ilona pedig 148 százalékos ered-
ményt ért el, mert munkáját azzal 
a tudattal végezte, hogy a koreai 
nép ügye a mi ügyünk és a világ 
minden becsületes dolgozójának 
ügye. A jó eredményt csak úgy 
tudták elérni a dolgozó nők, hogy 
mindenben magukévá tették a 
Párt iránymutatását és az MNDSz 
szervezetek a Párttal karöltve 
mozgósították újabb és újabb ered. 
mények elérésérc az MNDSz asz-
szonyokat. 

D olgozó nőink ismételten foga-
^ dalmat tettek amellett, hogv 
élen akarnak járni abban a harc-
ban, amely az ú j háború gyűjtoga. 
tói ellen folyik, abban a harcban, 
amely arra irányul, hogy a hábo-
rút megakadályozza. A szegcdi 
dolgozó nők is tudják, hogy a há 
borút a népmilliók akarata elle-
nére nem lehet kirobbantani, hogv 
a dolgozó millióknak van akkora 
erejük, hogy megtudják fékezni 
a háborús gyujtogatókat. A dolgozó 
nők tudják, hogy a harcot szívó-
san és állandóan folytatni kell 
Fppen ezért nem akarnak megállni 
azoknál az eredményeknél, melyeket 
a koreai hét során elértek Üzeme-
ink dolgozó női elhatározták, hogy 
az eredményeket tovább fokozzák 
és Alkotmányunk elsőéves évfordu-
lóját új, kimagasló eredményekkel 
teszik a békeharc hatalmas ünne-
pévé. A Gyufagyár MNDSz asszo-
nyai elhatározták. felvilágosító 
munkával oda hatnak, hogy a dol-
gozó nők a koreai hét során elért 
eredményeket továbbra is meg-
tartják, sőt az Alkotmány ünnepére 
túl is teljesitik. Hasonló szempon-
tok vezetik a Délmagyarország 
Nyomda NV MNDSz asszonvait is. 
ök is tartani akarják az 'Alkotmány 
ünnepére a koreai műszakban el-
ért eredményeket. Szabó Vera a 
koreai műszak 112 százalékát az 
Alkotmány ünnepének hetében is 
teljesítette. Vastagné most is tartja 
108 százalékát, Kopasz.ié 119 szá-
zalékot teljesít, Farkasné 197 szá-
zalékos teljesítménye most sem 
csökkent és Biczókné I I I százalé-
két ér el. 

Az üzemekben az MNDSz asz-
s;.onyok minden dolgozó nőnek meg. 
magyarázzák, mit Jelent a nők szá-
mára az Alkotmány. Tudósítják a 
dolgozó nARféen azokat nz eredmé-
nyeket, amelyeket egy esztendő alatt 
elértünk. Ezalatt az egy év alatt 
gyakorlatban bebizonyosodott a nők 
egyenjogúsága, a dolgozó '.lők az-
zaí bizonyították ezt be, bogy 
mindenütt megállják helyüket. A 
termelő munkában éppúgy, mint a 
politikai életben. A dolgozó nők 
saját életükön keresztül érzik mit 
jelent az Alkotmány. Ennek adott 
kifejezést a Lemezgyárban Sánla 
Jánosné kétszeres élmunkásnő, nki 
244 százalékos teljesítményét az 
'Alkotmány évfordulójának tisztele-
tére 15 százalékkn! túlteljesíti. 

Az üzemi MNDSz szervezetekhez 
hasonlóan a dolgozó asszo-

nyok a kerületi MNDSz szerveze. 
tekben is készülnek az Alkotmány 
megünneplésére. Dekorációs versenyt 
indítanak különböző csoportok kö-
zött A Belváros I. csoport példá-
ul á Kossuth Zsuzsá.ina csoporttal 
versenyez a külső és belső dekorá-
ció készítésében. A felsővárosi cso-
port, a Martos Flóra, a kecskéstelepi 
és a fodortelepi asszonyok elha-
tározták. hogy Alkotmányunk év. 
fordulójára megszervezik a „Rákosi 
per" olvasómozgalmat. 

Minden szegedi dolgozó nő 
Igyekszik munkája legjavát adni, 
hogy kifejezésre juttathassa Pártunk 
iránti szeretetét és azt. hogy a 
dolgozó nők mind a béke meg 
védéséért folytatolt harcban, mind 
,1 klerikális reakció elleni küzde-
lemben követik Pártunk útmutatá-
sát. A koreai műszakban n terme-
lés vonalán elért eredményeket to. 
vábbfcjlcsztik, s ezzel is bizonyít-
ják, hogy egységesen, erőben nap 
mint nap gyarapodva sorakoznak 
fe! a Szovfetúnió-vezette erős béke-
tábor mellé. 

Márki Andrásné 
MNDSz szervező titkár. 

ára már a bankban fekszik, majd beruházásokra fűnk. Sztálin elvtárs irányításával 
fordítják. Magyarul mondják, mig kezet ráznak a cso 

Egy hatalmas tábla pnprikaföldőn szétszóród- port tagjaival: „Szabadság". Az autó berregve indul 
tak a német vendégek, jellegzetes szegedi paprikát el és sokáig látszik a kék nyakkendővel integető 
kerestek, hogy majd emlékül viszik. Mindegyik ke- kis csoport. 

MSZ1-HMEK 

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. 

x HALÁLOZÁS Csongor Árpád 

bankigazgató 59 éves korában el-

hunyt Teme-lése hétfőn délután 6 

órakor lesz a belvárosi temető ku-

polacsarnokából. 3305 

Komoly gyakorlattal rende'kező 

eviifist könyvelit 
ksfk* hcr ' r rn v:ív»». j i t 
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A% USA a koreai háború kisxélesitésére 

és nem a békés rendezésre törekszik 

— mondotta Malik elvtárs a Biztonsági Tanács augusztus 17-i ülósén 

X Biztonsági Tanács csü-
törtöki ülésén Malik elvtárs 
bejélentette, hogy a Tanács 
zárt ülésén, melyet a nyílt 
ülés előtt tartottak, a Tanács 
tagjai kicserélték véleményei-
ket az előző ülésen felmerült 
kérdésekkel kapcsolatban. Rá-
mutatott, hogy a Tanács tag-
jai továbbra is célszerűnek 
tartják az ilyen eszmecserék 
folytatását. 

Ezután Alvarez, kubai kül-
dött megismételte ugyanazo-
kat az érveket, amelyeket 
Austin, az USA képviselője 
és Jebb, Anglia képviselője 
korábban felhozott. 

Alvarez beszédét, amely a 
Szovjetunió ellen irányuló 
több rágalmazó kijelentést 
tartalmazott, a koreai kérdés 
békés rendezésére előterjesz-
tett szovjet javaslat elutasítá-
sával fejezte be. 

A következő szónok, Aus-
tin. az Egyesült Államok kép-
viselője, kifejtette az ameri-
kaiak szempontjait a koreai 
kérdés olyan rendezésére, 
mely kielégítené az imperia-
listákat. Lényegében elismer-
te: arra törekszik, hogy mind 
Észak-, mind Dél-Koreát az 
Eyyesült Államok alá rendel-
je. Austin igyekezett a Szov-
jetunióra hárítani a felelőssé-
get a koreai háborúért. 

Utána a Kuomintang-kiil-

dött szólalt fel, aki beszédé-

ben több aljas, a Szovjetunió-

val szemben ellenséges kije-

lentést tett. Sunde, Norvégia 

képviselője ismét felvetette az 

ügyrendi kérdést azzal kap-

csolatban, hogy Li Szin Man 

képviselőjét bocsássák be a 

Tanács ülésszakára. 

Koreában vér folyik, 
nök, gyermekek és öregek halnak meg 

Malik elvtárs ezután vála-
szolt Austin beszédének egyes 
következtetéseire. Hangoztat-
ta. hogy Austin kikerülte és 
még csak nem is érintette az 
alapvető tényt: az USA ag-
resszióját a koreai nép ellen. 
Nem adott választ a szovjet 
küldöttség által felsorolt té-
nyekre és következtetésekre. 

Malii; elvtárs rámutatott, 
bogy Austin felszólalásában 

arra törekedett, hogy a nem-
zetközi közvélemény és a 
Biztonsági Tanács figyelmét 
elterelje a jelenleg Koreában 
végbemenő valód' események-
ről- Koreában vér folyik, nők. 
gyermekek és öregek halnak 
meg, a nép vagyona pusztul, 
a barbár amerikai bombázás 
következtében — jegyezte meg 
Maiik elvtárs. 

A Biztonsági Tanács előtt 
— folytatta Malik elvtárs — 
a koreai kérdés békés rende-
zése á|l és ezt a kérdést meg 
kell oldani. Az Egyesült Álla-
mok azonban nem akarja a 
kérdést megoldani. Az Egye-
sült Államok küldöttsége meg-
hiúsítja a Szovjetunió javas-
latát a koreai kérdés békés 
rendezésére. Az USA a mar 
shallizált országok támogatá-
sával — melyekre nyomást 
gyakorol — blokád alá vette 
a szovjet javaslatokat. 

Az Egyesült Államok akadályoz-

za mindkét fél meghallgatását a 
koreai konfliktusban. 

Feltette ezután a kérdést: hogyan 
lehet békés rendezésről beszélni, ha 
nem hallgatják meg a konfliktusban 
résztvevő mindkét fél véleményét. 
Az Egyesült Államok azonban ezt 
ellenzi. Az Egyesült Államok ag-
resszív javaslatot terjeszt elő, 
amely a háború kiterjesztésére irá-
nyul. dicsekszik a szándékával, 
hogy Koreába még több csapatot 
küldjön, még több embert indítson 
a halálba, csak azért, mert az 

Egyesült Államok uralkodó körei 
ezt [gy kívánják. 

E körök agresszív szándékainak 
leplezésére az USA küldötte ismét a 
Szovjetunió befolyásáról beszél. A 
Szovjetunió azonban nem használja 
fel befolyását amerikai módon ah-
hoz hasonlóan, ahogy Acheson gya-
korolt befolyást Li-Szin-Manra a 
májusi választások idején. Malik 
elvtárs emlékeztetett arra, hogy a 
szovjet küldöttség kinyilvánította 
készségét, hogy résztvesz a koreai 
kérdés békés rendezésében a Biz-
tonsági Tanácsban, de az USA kor-
mánya. az amerikai küldöttség meg-
hiusítja a Szovjetunió javaslatát a 
koreai kérdés békés rendezésére és 
blokád alá veszi az arra vonatkozó 
szovjet javaslat elfogadását, hogy 
kongassák meg mindkét felet. 

A Szovjetunió — folytatta Malik 
elvtárs — kész tevékenyen részt-
venni a koreai kérdés békés rende-
zésben a Biztonsági Tanács útján, 
az Egyesült Államok azonban ezt 
nem akarja, mivel az USA a háború 
kiszélesítésére és nem a békés ren-
dezésre törekszik. 

Malik hangsúlyozta, Hogy az alap-
okmány értelmében a Biztonsági 
Tanács az általános béke fenntar-
tására szolgáló alapvető szerv és 
felhívta a tanácsot, teljesítse köte-
lességét és biztosítsa a dolgok bé-
kés rendezését Koreában. Ezek a 
javaslatok azonban annak az el-
lenállásnak a falába ütköznek, ame-
lyek az Egyesült Államok és ha-
tókörébe tartozó országok emeltek. 

A következő ülést augusztus 22-
én, kedden tartják. , _ 

Malik elvtárs a Biztonsági 
koreai agresszióját igazoló doku 

Tanács ülésén felmutatja az USA 
mentumokat. 

Szeressétek és becsüljétek a Pártot, 

Rákosi Mátyást, kormányzatunkat 
Felavatták a z uttörő-vasut H ü v ö s v ö i g y i g ter jedő uj s z a k a s z á t 

Szombaton delelőt/ többezer fő-

nyi közönség gyermekek és úttörők 

gyűllek össze a Hűvös.völgyben az 

úttörő vasú/ most elkészült hármas 

szakaszának felavatási ünnepségére. 

Az úttörők sorfala között egymás-

után érkeznek a meghívottak: Ró. 

nai Sándor elvtárs, az Elnöki Ta-

nács elnöke, Zsolinyec Mihály elv-

társ, nehézipart miniszter, Kiss Ar. 

pád elvtárs, könnyűipari miniszter, 

Szabó Piroska elvtársnö, az Elnöki 

Tanács titkára, Drahos Lajos elv-

társ, az országgyűlés elnöke Szűcs 

Lajos elvlárs, a DISz és Donkó Zol. 

tán elvtárs, az úttörő mozgalom fő-

titkára, a vasú/ és a vasút politikai 

osztályának vezetői. 

10 órakor az úttörők felvonulásá-

val kezdődői/ meg az ünnepség. 

Ének- és dobszóval úttörő vasuta, 

sok díszszázada nyitotta meg a me-

netet. Utána vörösnyakkendös úttö-

rők díszszázada vonult fel a tribün 

előtt, 

A DIVSz-induló hangjai után Fáb-

rik Tibor, a DISz nagybudapesti tit. 

kárhelyettese, a DISz országos in-

tézőbizottságának tagja tartott meg_ 

nyitó beszédet. 

— Ez az úttörő vasút, amelynek 

meghosszabbítása dolgozó népünk 

újabb győzelmét jelenti, bizonyítéka 

annak, hogy népköztársaságunk kü-

lönös gondot fordít ifjúságunk ne-

velésére, fejlődésére, vidám, gond-

talan életére, A mi úttörőink itt a 

vasúton megtanulják a nehézségek 

legyőzését, a munka iránti felelős-

ségérzetet, azt, hogy mindenkor né. 

pünk érdekében cselekedjenek, dol-

gozzanak és harcoljanak. 

Az úttörő vasút építői nevében 

Szigeti István élmunkás vasbeton, 

szerelő mondott beszédet^ 

Vincze István mérnök, építésve-

zető az úttörő vasút építésének mű-

szaki munkáiról számolt be, majd 

Bebrits Lajos közlekedés_ és posta-

ügyi miniszter tartotta meg beszé. 

dét 

— A népi demokrácia, az épülő 

szocializmus tervszerűen neveli a 

gyermekeket és készíti elő a jövő 

feladatokra, gondját viseli a fiatal 

magyar nemzedéknek. 

— Örüljetek ennek a vasútnak, 

úttörő pajtások, becsüljétek meg és 

szeressétek a népi demokráciát, 

amely igy gondoskodik rólatok; 

szeressétek és becsüljétek a Pár-

tot és Rákosi Mátyást, kormányza-

tunkat, amely szüntelenül javatokat 

igyekszik előmozdítani. Háláljátok 

ezt meg azzal, hogy még többet ta-

nultok, még jobban nekifogtok a 

még alaposabb tudás megszerzésé, 

hez. Háláljátok meg azzal, hogy 

igyekeztek jó magyar hazafiakká 

válni népi demokráciánk jó és hű 

harcosaivá, a DISz méltó tagjaivá. 

Bebrits Lajos befejezésül arról 

beszélt, hogy a vasút építésénél a 

példaképet a moszkvai és más szov-

jet városok gyermekvasulaitól ver-

ték. 

A kitüntetések kiosztása után az 

egyik kitüntetett úttörő vasutas kö-

szönte meg a vasutat; 

— Ígérjük — mondotta —, hogy 

méltók leszük ehhez az ajándékhoz. 

Tudjuk, hogy tanulásunkkal és jó 

munkánkkal  m i is segítjük a koreai 

nép igazságos harcát. Ezért mj út. 

törő vasutasok elhatároztuk, hogy 

mind az 500-an szeretetcsomagot 

küldünk Koreába, 

Az úttörők kórusának énekszá-

mai és szavalatai után megidultak 

a lelkesen integető úttörők sorfalai 

között a felvirágozott, Rákosi Má-

tyás arcképével és Népkörtársasá-

gunk címerével feldíszített külön-

vonatok a Ságvári-liget felé. 

Kenyérgabona begyűjtését országosan teljesítette 
a dolgozó parasztság 

rA belkereskedelmi minisztérium jelenti: Mindszent ét 
Szegvár község felhívása nyomán dolgozó parasztságunk 
országszerte vállalta, hogy Alkotmányunk első évfordulóiá-
ra az október 2-i Qabonabegyüjtési előirányzatot augusztus 
20-ra teljesíti. A kenyérgabona-begyűjtés előirányzatát or-
szágosan teljesítettük is. Fokozni kell  a takarmánygabona 
begyűjtését az összes megyékben, továbbra is szorgalmazni 
kell a kenyérgabona begyűjtését, különösen a versenyekben 
lemaradt megyékben és közséfJekben. A belkereskedelmi 
minisztérium a megyék begyűjtési versenyének végleges 
sorrendjét néhány nap múlva közli. 

A Béke Hívei Állandó Bizottsága elnökségének 

felhívása a Biztonsági Tanácshoz és kiáltványa 

az emberiséghez 
X Béke Hivei állandó bizott-

ságának elnöksége prágai ülésén 
elhatározták, hogy a Béke Hivei 
IL világkongresszusát ezév no-
vember 13. és 19. között Nagy-
brrtanniában tartják meg. 

Az elnökség a Biztonsági Ta-
nácshoz felhívást intézett, mely-
ben felkéri, kövessen el mindent, 
hogy a koreai konfliktust a ko-
reai nép kívánságának megfele-
lően megoldják, vonják ki az 
idegen csapatokat és hallgassák 
meg mindkét érdekelt felet. 

Az elnökség kiáltványt inté-

zett az emberiséghez s ebben be* 
jelenti, hogy a Béke Hivei tovább 
folytatják akciójukat az atom-
fegyver betiltásáért. A Béke Hi-
vei követelik, hogy a Biztonsági 
Tanács az öt nagyhatalom tör-
vényes képviselőinek részvételé-
vel foglalkozzék a koreai kérdés 
békés megoldásával és követelik 
a háborús propaganda betiltását 
az egész világon. A kiáltvány vé-
gül felhívja mindazokat, akik 
szivükön viselik a világbéke 
ügyét, hogy vegyenek részt • 
feladatok megvalósításában. 

A helyi tanácsok tagjai választásához 
szükséges névjegyzék összeállítása 

A helyi tanács tagjainak 
választásához szükséges név-
jegyzék összeállítási munká-

latai az egész országban au-
gusztus 21-én megkezdődnek. 
Az összeíró biztosok házról-
házra járva fogják kiosztani 
az összeírólapokat mindazok 
között, akik folyó évben a 20. 
életévüket elérik, vagy ennél 
idősebbek. Az összeírási mun 

Íróiatok augusztus 25-ig tar-
tanak. Minden állampolgár 
demokratikus kötelessége, 
hogy az összeírólapot helye-
sen kitöltse és határidőre a z 
összeíró biztosnak visszaadja, 
mert csak így kerülhet a név-
jegyzékbe. ami feltétele an-
nak. hogy a helyi tanácsok 
tagjainak választásánál vá-
lasztójogát gyakorolhassa. 

A bolgár külügyminisztérium jegyzéke 

a szófiai jugoszláv nagykövetséghez 

A Bolgár Népköztársaság kül-
ügyminisztériuma jegyzéket in-
tézett a szófiai jugoszláv nagy-
követséghez, amelyben tiltakozik 
ártatlan bolgár polgárok jogta-
lan fogvatartása ellen, a jugo-
szláv börtönökben és táborok-
ban. A foglyok a legszörnyűbb 
viszonyok között élnek. A Bol-
gár Népköztársaság külügymi-

nisztériuma erélyesen felhívja a 

jugoszláv hatóságokat, hogy is-

mertesse a letartóztatott bolgár 

állampolgárok nevét, engedjék 

meg, hogy a bolgár nagykövet-

ség képviselője tárgyalhasson a 

fogvatartott személyekkel és te-

gyék lehetővé visszatérésüket a 

Bolgár Népköztársaságba. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
kibővített elnökségi ülésén tiltakozott 
az amerikai imperialisták koreai rablá-

hadiárata ellen 
A Magyar Tudományos 

Akadémia kibővített elnökségi 
ülést tartott szombaton déj-
eíőtt a Tudományos Akadé-
mia kis üléstermében. Rusz 
nyák István elvtárs, a Ma 
gyar Tudományos Akadémia 
elnöke megnyitója után az 
ülés elhatározta, hogy tilta-
kozó táviratot küld az ENSz 
Biztonsági Tanácsához. A táv-
iratban az Akadémia elnöksé 
ge és tagjai tiltakozásukat 

Vasárnap érkezik 
a Román Népköztársaság belügy-

minisztériumának 200 tagu művészegyüttese 
A Kultúrkapcsolatok Infé 

zetének meghívására augusz-
tus 20-án délután érkezik meg 
Budapest Nyugati pályauri 

varra a Román Népköztársa-
ság belügyminisztériumának 
kétszáztagú népi zene-, éuelc 
és táncegyüttese. 

Coca-Cola gyáros lesz 

az USA első vatikáni nagykövete 

Az USA-kormány — mint 

az Avaréi közölte — állandó 

diplomáciai képviseletet léte-

sít a Vatikán mellett. Az USA 
első vatikáni nagykövetévé 
James Farley-t, a Coca-Cola 
tröszt elnökét nevezik ki. 

fejezik ki az amerikaiak ko-
reai kegyetlenkedései ellett, 
majd így folytatódik a táv-
irat: 

Mi, magyar tudósók, akik 
megismertük, mit jelent a 
szabad tudományos munka, 
akik minden képességünkkel a 
dolgozó nép javát akaijulc 
szolgálni, nem tudunk bele-
nyugodni abba, hogy a föld 
egy másik részén a fegyveres 
banditizmus lelkiismeret és 
felelősségrevonás nélkül irtja 
az embereket, az ártatlan, bé-
kés asszonyokat és gyermeke-
ket. Követeljük ezért az ame-
rikai haderő koreai kegyetlen-
kedéseinek azonnaji megszün-
tetését, követeljük a békés 
lakosság kínzására parancsot 
adók felelösségrevonását. kö-
veteljük az idegen hódító 
amerikai csapatok azonnali 
kivonását Koreából. 

Népnevelőink munkáját 
segíti elő 

Népnevelő 
füzet o lvasása 
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Ml ÍÖRIÉNI ES M. TÖRTÉNIK? 

I D Ö J Á R Á S J E L E N T É S 

Mérsékolt . időnként élénkebb 

északnyugat i , északi szél. válto-

zó felhőzet , többfelé záporeső, 

z ivatar , a hőmérséklet nem vál-

tozik lényegesen. 

V Í Z Á L L Á S J E L E N T É S 

A Tisza Tiszabecsig árad . má-

sut t apad , igen alacsony vlzállá-

8ú. Vizének hőmérséklete Szeged 

nél 2 3 . 3 fok. V ízá l l ások : Szol-

nok — 1 3 0 cm ( 1 0 száza lék) , 

Csongrád — 2 0 0 ( 1 2 ) , Szeged 

•—112 (11 ) . 

N A P I R E N D 

M O Z I 

Belvárost (fél 5, fél 7, fél 9) Nagy 

Péter. 

Korzó (4, 6, 8) Négy szfv. 

Fáklya: Nyári szünet. 

A Fáklya Moziban ma délelőtt 

10 órakor fllmmatlné. Bemutatásra 

kerül; „Vigad az erdő" című szovjet 

Ilim. 
• 

Ma este 7 órai kezdettel az üj-

gzcgedl szabad'lérj színpadon műso. 

fos est, az Alkotmány első évfordu. 

lója alkalmából. 
• 

Az Egyetem) könyvtár olvasóter-

mei augusztus hó folyamáo éltalá. 

nos takarítás, rendezés és tatarozás 

miatt tárva Kónvvkólcsőnzés ked 

den és péntrkeD 8-461 1 óráig 

A Somogyi-könyvtár nyitva dél-

előtt 9.161 délután 2-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak) 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

zál-tér 9 Telefon- 35—63 

Leinzinger órőkösök: Horváth ML 

hály-uica 9 Telefon: 32—13 

Pósa Balázss Kálvária-utca 17. 

Salgó Éva k. dr. Tlchy B.; Má . 

tyás-tér 4. 

Sclmeczl Béla; Somogyi-felep IX. 

489. 
• 

S Z E G E D Város i Tanács végre-

ha j t ó b izo t tsága I I I . i gazga tás i 

osztá lya Bé rhá z fö ldsz int 2. sz. 

Telefon V — 2 . 

FELVÉTEL A DOLGOZOK 

ÁLTALÁNOS ISKOLAJABA 

A Margit. (Gutenberg) utcai Ál-

talános Leányiskolában működő Dol. 

gozók Általános Iskolai tanfolya. 

mára a felvételek megkezdődtek Az 

Iskolának őt tagozata van. Az frás. 

tudatlanok számára: analfabéta ta-

gozat, a négy eleminél kevesebb vég. 

zeltséggcl bírók számára; előkésritő 

tagozat, az V., VI elemi, vagy nép-

iskolai végzettségű dolgozók számá. 

ra az a) tagozat, végűi az ennél ma. 

gasabb előképzettségű, de az általá-

nos Iskola VI I I , osztályánál keve. 

sebb végzettséggel rendelkező dol-

gozók számára a b) és cl tagozat 

Tanitás hetenként háromszor a z esti 

órákban tellesen díjtalanul. A ta-

nulmányi Idő minden tagozatban öt 

hónap Felvételre jelentkezni lehet 

az Iskola Igazgatót irodájában: Mar . 

glt-utea 25 szám alatt, a nap bár. 

mely órájában. Igazatóság. 

Szeged váro'-ü tanács Végreha j tó 

Bizo t t s ága I I I . Igazgatóság i osz-

tá lya 

Bérház, földszint 2 sz. Telefon V/2. 

5250—230/1950. I I I . 

Felkérem a város lakólt és háztu-

lajdonosait, hogy folyó hó 20-án, 

Népköztársaságunk Alkotmánya tör. 

vénybe iktatásának első évforduló, 

ján a házakat lobogózzák fel 

Szeged, 1950 augusztus 18, 

Dénes Leó, 

a Szeged Városi Tanács vb. elnöke. 

Szakszervezeti hirek 

Érdekes spartesemények Alkotmányunk évfordulóján Szegeden 

KARÁCSONYI ISTVÁN 
papucskészltö mester 

Szeged. Nagy Jenő utca. 

c s o ö r b é l a 
divatárú kereskedő. 

Szeged. Károlvi-ufea. 

KOSNEK JÓZSEF 
VltlafiVíxerrtö mester. Lenin 11. 

I IOELE KEZTYUS 
Divatüzlet. Klauzál.tér. 

KÁTKAI SÁNDOR 
papucskészltö. Kölcsey-utca. 

SANOOK BÉLA 
italárúiizlet tulajdonos és dolgo. 

zói a Főposlánál. 

SZÁNTHO MIHÁLY 
cipökereskedö, Lenin-u, 10, 

SzOT természettudományi előadá. 

sok: Magyar Kender és Lenipari NV 

augusztus 2l-én délután fél 1 és ne. 

gyed 3 órakor (Hazslinszky; Az egy. 

sejtűtöl az emberig), augusztus 

21.én délután 6 órakor Magyar Köz. 

alkalmazottak városi szervezet ( J ó . 

sa; Az ember származása), Textilfu. 

házat! Dolgozók Szakszervezete 

augusztus 22-én délután 5 órakor 

( G . zsó: A Föld kialakulása és fej-

lődése), kiskundorozsmai Pamutszö. 

vő NV augusztus 24_én délután 2 

órakor (Pap: A termelőeszközök 

fejlődése), DISz Diákszervezet aug 

25-én délután fél 7 órakor (Gallé; 

Az ember átalakítja a természetet). 

HIRDETMÉNY 

a helyi tanácsok tagjainak válasz-

tásával kapcsolatban a választól 

névjegyzék összeállításáról. 

A helyi tanácsok tagjainak vá-

lasztásáról szóló 1950. évi 31. számú 

törvényerejű rendelet 1. paragrafusa 

szerint azokról az állampolgárokról, 

akiknek választójogosultságuk van, 

választól névjegyzéket kell készf. 

fent. 

Ezzel Összefüggésben a kővetke-

zőket közöljük: 

1. Választójoga van minden ma-

gyar állampolgárnak, aki 20 élet. 

évét már betöltötte, vagy az 1950. 

évben betölti, A törvényes kizáró 

okokat az összelrólap (2, pont) tűn-

teti fel. 

2. A választói névjegyzék össze-

állítása összelrólapokkal történik. 

Az összeírást az alullrt hatóság ál* 

fal kiielölt összelróblztosok végzik. 

3 Az ósszefróbtztosok az 1950. 

évi augusztus bő 21. napjától kez. 

dődóen a működést területükön lévő 

épületek azon lakói részére, akik 20. 

életévöket betöltötték, vagy az 1950, 

évben betöltik és akiknek ott állan-

dó lakásuk van. összeirólapot osz-

tanak kl. Az összeirólapot haladék, 

talanu] ki kell tölteni úgy, hogy azt 

az ósszeiróbiztosok kitöltve legké-

sőbb augusztus hó 25. napján be-

szedhessék 

4. Az összeirólaoot az érdekelt 

személy saiátkczüleg köteles aláír-

ni, vagy kézjegyével ellátni. Azok 

helyett, akik testi fogyatkozás miatt 

vagy más okból (kórházi ápolás, 

üdülés, utazás, stb.) az ósszefróla. 

po4 nem Írhatják alá, azt helyettök 

— az akadályozó körülmény meg-

jelölésével — a viszonyaikat ismerő 

hozzátartozójuk, munkaadójuk, al. 

kalmazottjuk. vagy szomszédjuk is 

kitöltheti és aláírhatja. Az össze-

(rólan bármilyen hazai élő nyelven 

kitölthető 

5 A választól névjegyzék ősszeál. 

litása szavazókőrönként történik A 

szavazókőrök beosztása az alulirt 

hatóság hirdetőtábláján van kifüg-

gesztve, 

6 Az ősszelrólapok alapján ősz-

szeállitelt Ideiglenes választói név-

jegyzéket az alullrt hatóság hivata-

los helviségében az 1950. évi szep-

tember hó 5.. 6 és 7 napján reggel 

8 órától este 8 óráig közszemlére 

tesszük. Az Ideiglenes névjegyzé-

kei ezenfelül az alulirt hatóság a 

hirdetőtábláján kifüggesztett hir-

detményben felsorolt helyeken is 

kifüggeszti. 

7, A névj egyzékből történt tör. 

vényellenes kihagyás miatt a kiha-

gyott személy a névjegyzékbe tör-

tént törvényellenes felvétel miatt 

pedig bármelyik választó felszóla-

lással élhet A felszólalást az >q50. 

évi szeptember hó 5 naojátől kéz. 

dődően szeptember hó 13. napjáig 

bezárólag lehet beadni az alullrt 

. hatóságnál Ha a kihagyás miatt 

olyan személy él felszólalással, aki 

a folyamatban lévő eljárásban ösz-

szeirólapot még nem adott be. az 

alulirf hatóságnál kapható öásze-

ifólap kigőltésével kérheti a név-

jegyzékbe való felvételét. A felszó-

lalás Illetékmentes. 

8 A felszólalások elbírálása után 

összeállított végleges választól név-

jegyzéket az alulirt hatóság hivata-

los helyiségében az 1950 évi szep-

tember hó 27 . 28. és 29. napján 

reggel 8 órától este 8 óráig köz-

szemlére teszi, ezenfelül i 5. pent* 

ban említett helyeken is kifüggeszti. 

1950 évi auguSríus hő 19. napján. 

708 Városi tanács vb. 

A lko tmányunk első évforduló-

j á t nagy lelkesedéssel ünnepl ik 

meg a sze.Sedi sportolók ls. A 

KASE-pá l y án fél 10 órátó l röp-

labdamérkőzések, fél 11 órá tó l 

kard- és térbemutatók, m a j d utá-

na sú lyemelő és ökö lv ívó bemu-

tatók következnek, 

A nap kiemelkedő sportesemé-

nye az ú jszegedi SzSzMTE pá-

lyán dé lu tán 4 órai kezdettel nz 

SzSzMTE—Tatabánya i Tárná 

idényny i tó N B l-es labdarugó 

mérkőzés, amelv előtt az SzSzM-

T E tornászni t a l a i t ó rnabemu 'a tó t 

tar tanak. E lőmérkőzés 2 órakor. 

Szegedi Dózsa—Szentes i SzTE 

N B III-as mérkőzés, negyed 1 

órakor SzSzMTE I I — B a t t o n y a I 

osztá lyú ba jnok i mérkőzés1. 

A z ú jszegedi versenyuszodá-

ban 6 órá tó l kerü l lebonyolí-

tásra Szeged város úszóbajnok-

ságainak. ezzel p á rhuzamosan 

Szeeed—Pécs úszóv iada lnak má-

sodik nap ja , melynek keretében 

Szeged éa Pécs v íz i labdázói is 

összecsapnak. 

A Szabadság-téren fél 5 órakor 

K isvasút Szentesi V S K I. o. baj-

noki l abdarugó mérkőzés kerül 

le já tszásra . 

K i lesz a győztes? 

A l k o t m á n y u n k első évforduló-

j á n a k ün.neDén a Nemzet i Baj-

nokság m i ndhá rom osz tá lvában 

megindu lnak a küzdelmek. A z 

SzSzMTE első ellenfeléül a Ta-

tabánya i Tá rna jóképességű 

együttesét kapta . A szegedi csa-

patot a je lentős erősítésben bal-

szerencsés körü lmények gáto l ták 

meg E z a mérkőzés lesz n t 

SzSzMTE első komoly erőpróbá-

ja és ez a ma i fo rdu ló lesz az 

eeész m a g v a r l abdarúgásban a 

•játékos cserés" bemuta tó . A Ta-

tabánya i Tá rna az SzSzMTE szá-

má r a . .sötét" ellenfél, amelynek 

képességeivel nem lehelnek tisz-

tában. Ezért a szegedi f i ú knak 

a mérkőzés első percétől az utol-

sóig nagv lelkesedéssel és teljes 

erő-bedobással kell küzdeniük, 

hogy megnyerhessék má r az cl-

Ső ba jnok i mérkőzésüket is. Te-

kintve azt , hogy a b a j noks ág 

egyfordulós, a csapatnak — hogv 

az N B I-ben bent maradhasson 

— feltét lenül m e g kell minden 

i thoni mérkőzését nyernie. 

A z N B Il-es szegedi csapatok 

m a idegenben mérkőznek. A 

Honvéd a Budapes t i L o k o m o t i v 

va l j á tsz ik Budapesten, a szegedi 

csnpat egyén i l e j k i t űnő j á t ók fi 

sokból á l l , de a csapatrészek még 

nem eléggé egységesek és nem 

elég cAszefüggÓek, ezért meg le-

he tünk elégedve, h a a dönte t len t 

sikerül k iharcoln iok Budapesten . 

A Szegedi Lokomo iv s z i n t é i a 

fővárosban j á t s z i k a Goldberger 

SE-vel. A vasutas csapat jelen-

leg j ó f o rmában van és pont szer-

zési esélyekkel veszi fel a küz-

delmet. A z Sz, Texti l a Szolnoki 

Lokomot ivva l j á t sz ik Szolnokon. 

A text i les csapatnak sok a be-

tege és a sérült je, ezért erősen 

tar ta lékos együttessel vesz* fel 

a küzde lmét és pontszerzés! le-

hetőségük nagvof i csekély a baj-

nokje lö l t szolnoki csapatta l szem® 

ben. A Szegedi Pos tás első N B 

III-as mérkőzését K i skun fé legy 

h á z á n v ív ja a K S z M T K ellen. A 

mérkőzés nyi l t . 

Nyofc szegedi úszóba jnokság 

az első nnpon 

Szeged város úszóbajnokságainak 

első napján á köveíkezö nyolc sze-

gedi úszóbajnokság született; 100 m 

fiú gyors: Lugosi 1.18, 100 m nöi 

mell; Bánkuti 1.35, 400 m gyors. 

Fazekas 5.23 100 m nöi pillangó; 

Lábdi II. 1.40, 100 m hát; Bánkuti 

1 21.4, 100 m ifi pillangó: Barcs 

1.19.6, 3x100 m nöi vegyesváltó: 

SzSzMTE „ A " 4.48, 4x100 m Ifi 

gyorsváltó: SzSzTE 4.54. A pécslek 

két bajnokságot nyertek, a 100 m 

Ifi gyorson Füzesi 1.10 és a 100 m 

fiü mellen Pálfí 130 

Szeged vizilabdacsapala 10:2 (4:0) 

arányban győzött Pécs ellen. 

Pos tás sportolók v idéken 

A Szegedi Pos tás kosár labdá-

zói vasárnap Vásá rhe lyen az Al-

f ö l d i K u p a küzdelmeiben vesz-

nek részt két fér f i és két nő i csa-

pat ta l . 

Ntiffv küzdelemben e r ő z ö ' t 

az É D O S z M ó r a 

É D O S z M ó r a — M a k ó i V S K 2 : t 

( 0 : 0 ) . A z első fé l időben mind-

két csapat sok helyzetet h a ? v ki. 

A másod ik fé l időben megérde-

melten j u t kétgólos vezetéshez á z 

É D O S z Török és Sebestyén ré-

vén. A M V S K a 35, percben szé-

pít, s a 44. percben kiegyenlít-

hetné. azonban a rosszul helye-

zett labdát T i m á r k ivédi . J ó k ! 

R a y i n u r d . Sebes'vén. Török . 

MNDSZ-HÍREK 

22-én, kedden délután 5 órako* 

központunk kultúrtermében, buda-

pesti előadóval sajtóértekezletet tar-

tunk, amelyre a Nők Lapja olvasóit, 

csoportok sajtófelelőseit meghívjuk. 

22.én délután 5 órakor üzemi és 

kerületi ügyvezetők és szervezők ré-

szére vezetőségi ülést tartunk. 

Móravárosi általános iskola hél. 

főn este fél 7 óra) kezdettel szülői 

értekezletét tart. 

A P R O H I R D E T E S E K 
EGY mángorlógép és két szekrény 
eladó. Érdeklődni Kossuth-utca 19 
s*ám. 3336 
DÁNDOG, patkányfogó tacskó, ki 
sebb, nagyobb házőrzők, fiók cicák 
jó gazdái keresnek. Kálvária vám-
mal szemben. 3335 
5 ÉVES paripalő, féderes kordé el. 
adó. Trágya szalmáért elcserélhető, 
Pulcz utca 14. 3337 
HÁROMLÁNGU gáztűzhely sütővel, 
egy benzinknnna eladó. Sztálin-
körút 41, földszint bal, Melegkút-
rtál, 3338 
J ó állapotban lévő kombinált gye-
rekszoba szekrény, rácsos gyermek, 
ágy matraccal, 2 fotel, zsúrasztal-
kával, redóhvös íróasztal, nagyféL 
jesltményü „Héber" kályha, modern 
csillár olcsón eladó. Megtekinthető 
Dózsa Gy. utca 22 sz. földszint 1. 
Vasárnap délután 2—5-ig, hétköz-
nap 9—11 ig. 3316 
ELADÓ üzletberendezés, 7 méteres 
pitit fiókkal. Érdeklődni Ofoszlán-
utca 6. 3339 
FEHÉR sporlkocsi jó állapotbab el-
adó Újszeged, Jobbfasor 29 sz. 3344 
SINGER bobinos varrógépet vennék 
kifogástalan állapotban Cím a ki-
adóban. ' 3343 
ÜVEG, porcellán, díszműáru, ház-
tartási és játékárút bizományba 
elvállalok Harsányiné, Sztálin kör-
út 34. 3342 

B E L V Á R O S ! M O Z I 
1 TELEFON: 40-2B . .. .. 

Szerdáig 

NAGY P E 7 E R 

K O R Z Ó M O Z ( 
= = TELEFON: 33 44 = 

Augusztus 22-ig keddig: 

Négy szív 

Széchenyi FŰ KLYfl filmszínház 

—re TELEFON: 34-77 

Nyári szünet 
Előadások kezdele a Belvá-

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

Előadások kezdeté a Korzó 
Moziban: hétköznap B és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4, B és 8 órakor. 

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

ELADÓ fehér szekrény, paradicso-
mos, uborkás üvegek, rongysző-
nyeg, nyugágyvéz, 45 ös férfi, 37-es 
női cipő Appónyi-utca 23. 3264 

KÉTSZEMÉLYES rekamiét, két ru. 
gós ágybetétet, modern székeket ve-
szek. .Kifogástalan" jeligére, 3263 
MAKÓN eladó fél ház, érdeklődni 
lehet Jókal-u. 1 sz. 3307 

HASZNÁLT bútorokat, sezlont, dí-
ványt, rosszat is, megveszek Klein, 
Párisi körút 45, Marx-tér sarok. 

3334 
KOMBINÁLT konyhakredenc eladó. 
Szatymaz u 15, Gázgyárnál föld. 3. 
10 órától. 3333 

KÉTSZOBÁS összkomfortos lakást 
keresek költségmegtérfléssel sürgő, 
sen, „Egy héten belül" jeligére. 

3332 
ELCSERÉLNÉM háromszobás clső-
emeteli belvárosi összkomfortos la-
kásom kétszobás budapestire. Jel-
ige: „Pestrchélyezés'. 3331 
HASZNÁLT ablakok, faanyag, tégla, 
hódfarkú cserép, szabóaszlal eladó. 
Vasasszentpéter-ulca 9/a. 3231 
GÁZRESÓT vagy tűzhelyet keresek 
megvételre, Cím Papp, Valéria tér 
10 szám, I. emelet. 3230 
AZ UJSZEGEDI Fűrészgyár és az 
Ujszegedi Kendergyár között a ko-
csiról ágynemű egybekötve, dunna, 
párna kettő és dunnahuzatok, va-
lamint iratok leestek Kéfem a be-
csületes megtalálót, hogy jutalom 
ellenében értesítsen Tokai Mihály 
címre Újszeged, Alsótiszaparti Bér-
földek 381, . 3236 
BOROSHORDÓK, 5—7 hektolitere-
sek bérbeadók Vagy eladók. Érdek-
lődni délben házfelügyelőnél, Püs-
pök utca 11/b 3255 
HÁROMLÁNGU gáztűzhely eladó. 
Cím Gém ulCa 10 sz. Szikszay. 

3256 
ELVESZETT bársony kiskahát Kör. 
möczi Márton névre szóló iratok-
kal, A megtaláló 'adja le Rókusi Fe. 
keteföldek 35 szám alá magas ju-
talom ellenében 3257 
NAGYOBB szobát, vagy 2 kisebb 
helyiséget keresek költségmeglérí-
tésrel. Újszegeden laboratórium cél-
jára. ' Egy különbejáratú főbérleti 
szobát adhatok cserébe. Újszeged, 
Főfasor 50 szám 3261 
KÉTSZOBÁS lakást keresek költ-
ségmegtérltéssel Újszegeden, vagy 
egvsZobást adháfok cserébe ráfize-
téssel. Újszeged, Főfasor 50 sz. 

3260 
EGY jó állapotban levő kis gyer. 
mekágv eladó Tátra-tér 7 sz. Fo. 
dor-teíep. 3259 
ELADÓ szürke férfi öltöny, női fe-
kete kabát kisebb alakra. Holló-
11 tea 10 szám. 3262 

HASZNÁLT konyhaberendezés és 
függöny eladó. Újszeged, Székely, 
sor 11. 3330 
ZONGORA rövid acélvázas, kereszt-
húros eladó. Cím a kiadóban. 3258 
BAJCSY.Zsilinszky.u. 10. számú 
albérleti lakásom elcserélném ráfi . 
zetéssel főbérlefiért. 3265 
ELADÓ jókarban lévő fehér elöszo-
baszekrény. Megtekinthető 'hétfőtől 
Korda-sor 12 
I OLDM OVESSZÖVETKEZETEK 
figyelmébe: Szövetkezelek részére 
rendkívül alkalmas kifdgáslalan üz-
letberendezés eladó. Szeht László, 
utca 17 szám. 

500 -as oldalkocsis motorkerékpár Cl. 
adó, Róniai-körút 26. Megtekinthető 
vasárnap délután 2 óráig. 3192 
MAGÁNYOS özvegy elvállalna egy v. 
kél iskolás leányt teljes, esetleg 
részbeni ellátással. Belváros, Dózsa 
György u. 22, földszint. 3191 

HGYSZOBA, konyhás lakásom mel-
lékhelyiségekkel elcserélném egy bu-
dapesti külvárosi hasonlóért. Cím a 
kiadóban 3163 

BELVÁROSI kétszobás lakásom el-
cserélném belvárosi egyszobás, kony. 
hásra. „Szept 1" jeligére. 3163 

KÉTSZOBÁS összkomfortos lakást 
keresek szeptemberre költségmegié-
fíléssel. Ajáblatot „Tiszta" jeligéié 

3170 
Egy mély gyermekocsi eladó, Sze-
ged, Holló u. 8. 3154 
N'AGYÁLLOMÁS közelében szoba, 
konyhás, speizos utcai jószágtarfá-
sds lakásom hasonlóért elcserélném, 
körúton belüliért. Érdeklődni Fodor-
ulea 12/b. 3177 
SZORGALMAS 35—40 év körüli fér. 
jet keresek, aki üzletemben is se-
gédkezet nyújtana. „Megbízható" 
jeligére 3174 
VILLANYSZERELÖT, vagy hosszabb 
gyakorlattal rendelkező segédmun-
kásokat felvesz a szegedi Vilany^ 
szerelő üzeni, Apponyi-u. 1. 3188 
ÍRÓGÉPET irodait, vagy táskát köl-
csön, vagy megvételre keres, szegedi 
Villanyszerelő üzem, Apponyi utca 
1., Telefon: 41-47, 3187 
TIZENNÉGY darabból álló háló-
szoba eladó és egy hatlámpásos 
Telefunken rádió. Felsőtiszapart 24, 
emelet 3147 

1 EGYSZOBÁS összkomfortos lakáso^ 
mat hasonló földszintes kél bárom-
szobásért elcserélném. „Tanító" jel-
igére 3136 
HÁLÓSZOBÁKAT és mindenféle b ú . 
torokat vesZ és elad Singemé, Tö-
rök-u 6, kapuval szemben. 3128 
HASZNÁLT épületgerendák, 60 lile. 
res bekötött üveg, motorkerékpárta-
karó eladó. Liszt-utca 19. 
EGY erős négykerekű kézikocsid, 
adó Szabadsajtö-utca 47. 3290 

C s ü t ö r t ö k ö n 
e s t e Harsányi (Hurikén) együttes, a Hungáriában 
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A tápéi Hajójavító NV dolgozói vegyenek példát 
a hosszúlejáratú versenyszerződések kötésében 

a Dohánygyár dolgozóiról 
Mintegy két és fél hónap telt el azóta, hogy üzemi pártszervezeteink 

a Központi Vezetőség határozata alapján fokozottabb népnevelő, felvilá. 

gosltó munka alkalmazásával szervezni kezdték a hosszúlejáratú verseny, 

szerződések kötését. Annak a nagy munkának volt ez a kezdete amellyel 

Pártunk rendet teremtett üzemeink munkaversenyében. 

Számos példa volt arra, hogy üzemeink dolgozói közül az utóbbi 

időben már gokan nem ismerték ki magukat a különböző versenyek, így 

a brigád, páros és egyént versenyek vonalán, Nem tudták potosan, hol tar. 

tanak vállalásaik teljesítésével. Nem tudták ellenőrizni, hogy eleget tettek-e 

Pártunknak és dolgozó népünknek tett ígéreteiknek Teltejesttették-e fel. 

ajánlásaikat. Ebben az időben általános bizonytalanság mutatkozott meg 

a dolgozók körében s ez pedig nagyban befolyásolta a termelés növekedését. 

Meg kellene kölni a hosszúlejáratú versenrszerződéseket 
Ezt a hibát már nagy általános-

ságba.) több, mint két hónappal 
ezelőtt felismerték üzemi dolgozó-
ink. Ezt bizonyítja az is, hogy 
már akkor tömegesen kötötték meg 
új hosszúlejáratú versenyszerződései-
ket. Ezeknek keretében most már 
zavartalanul folytathatják egyéni, 
brigád- és párosversenyüket is. 

'Annak ellenére, hogy Szegeden 
ma már sok olyan dolgozó van, 
aki nemcsak, hogy megkötötte ver-
senyszerződését, hanem már a ben-
ne foglaltakat teljesítette is, még 
olyan üzem is van, mint a tápéi 
Hajójavító NV üzeme, ahol az elv-
társak még csak most szántak rá 
magukat arra, hogy meg kellene 
kötni a hosszúlejáratú verseny-
szerződéseket, ezzel kapcsolatban 
„valami agitációt" is kellene kifej-
teni. 

Hogy miért hanyagolták el ezt 
a termelés emelkedése szempontjá. 
ból fontos munkát, erre Nagy elv-
társ, az üzem telepvezetője így 
válaszol: 

— Mi karbantartó jellegű üzem 
vagyunk, nálunk rapszódikus a ter-
melés, egyszer ezt, máskor azt csi-
nálunk, dolgozóink ezért nem tud-
tak felajánlást tenni. Nem tudták, 
hogy mit vállaljanak a hosszúlejá-
ratú versenyszerződésben. Különben 
is, amikor ennek ideje lett volna, 
üzemünkben stagnált a munka, nem 
volt elegendő javításra kerülő 
hajó. — 

De mégis felvetődik a kérdés, 
vájjon mit csináltak az üzem dol-
gozói egy hónappal ezelőtt? Kide-
rült, hogy javítás valóban nem sok 
volt, de ugyanakkor homokkiter-
meléshez szükséges új elevátorokat 
és egyéb kotrókészülékeket gyár-
toltak és javítottak. Egyszóval a 
dolgozók túlnyomó többsége a fize_ 
tését ekkor is teljesítménybérben 
számolta el, S minden lehetőség 
megvolt, hogy a dolgozók normáikra 
felajánlást tegyenek. De ez nem ju-
tott itt eszébe senkinek. 

Mi olyan felajánlást se tehetünk 
'— mondja Nagy elvtárs —, hogy 
ennyi vagy annyi százalékkal csök-
kentjük a selejtet, mert nálunk nem 
igen van selejt, mert ha az anyag 
nem felel meg az egyik célra, be-
dolgozzuk olyan helyre, ahol meg-
felel. Igy hulladékba kevés vas-
anyag megy. Jól állunk az anyag-
kihasználás terén is, termelésünket 
is a legmagasabbra fokoztuk, min-
den tartalékerőnket kimerítettük, 
fgy hát nem tudtak mit felajánlani 
a dolgozóink. 

Ezt mondja Kiss István elvtárs, 
az üzemi pártszervezet titkára is. 
Közben ő is többszörösen hivatko-
zik az üzem javttójcliegére. 

Csoda történt? 
Annak ellenére, hogy Kiss elvtárs 

szerint ezek az aggályok már az 
üzem fennállása óta megvannak, 
egy héttel ezelőtt mégis valami 
„Isten csodája" történt itt. Akadtak 
dolgozók akik belátták, hogy mégis 
csak lehet itt hosszúlejáratú ver-
senyszerződéseket kötni, s alig né. 
hány nap alatt tizenegyen ajánlották 
fel, hogy az év végére általánosság-

ban 2—5 százalékkal emelik ter-
melésüket. 

Valóban „Isten csodájn" volt ez? 
Dehogyl Az esztergamühely dol-
gozói a felvilágosító munka segítsé-
gével ráébredtek, hogyha nem kö-
tik meg sürgősen hosszúlejáratú 
versenyszerzödéseiket, a szocialista 
munkaversenyben sereghajtókká 
lesznek, csiga mójára járnak hátul, 
mig más üzemek dolgozói tömege-
sen érnek el sztahánovista ered-
ményeket. 

Hiányos versenyszerzödéssk 
De mivel hiányzott az üzemből 

a jó népnevelő és felvilágosító 
munka, ezek a versenyszerződések 
sem sikerültek. Az öt és két száza-
lékos felajánlásokon kívül semmit 
sem határoztak meg. A telepvezető 
és a párttitkár elvtárs versenyszer-
zödéseiktől kezdve végig ilyeneket 
olvashatunk: A selejtet minimálisra 
csökkentem, megjegyzésül Nagy 
elvtárs mondásához, hogy a selejt 
már most is minimális, gépeket, 
szerszámokat rendben tartom taní-
tom a fiatalabb szaktársakat. — 
Ennyi az egész. — 

A tápéi Hajójavitó NV dolgozói 
azonban többet akarnak. 

Vannak az üzemben olyan nép-
nevelők, akik beszéltek ugyan ar. 
ról, hogy kellene hosszúlejáratú 
versenyszerzödéseket kötni, de kü-
lönböző nehézségeket felhozva ők 
maguk sem kötöttek versenyszerző-
dést. A gyenge agitációs munka, a 
pártszervezet gyengeségére s hibás 
munkájára vall. A pártszervezet 
vezetősége sincs kellőképpen tisz-
tában azzal, miért is fontos a hosz-
szúlejáratú versenyszerződések kö-
tése. Ez art bizonyítja, hogy elha. 
nyagolták az elvtársak itt a tanu. 
lást, még csak a Központi Vezető-
ség idevonatkozó határozatát sem 
tanulmányozták át kellőképpen. Hogy 
a hibáikat rövid időn belül jóvá 
tudják tenni, fontos az, hogy ko-
molyan tanulmányozzák a szocia-
lista munkaverseny célkitűzéseit s 
eredményeit, hogy ne legyen a dol-
gozók között többé olyan hangu-
lat, mint például az egyik javftás 
alatt álló hajón dolgozó rozsda-
tisztítók között: Lényegében nem 
is fontos a hosszúlejáratú ver-
senyszerződés, mert egyébként Is 
mnnkaverseny van nálnnk — gon-
dolták. 

Példa: a Dohánygyár 
A hibák kiküszöbölése érdeké-

ben ajánlatos lenne, ha a vezető 

elvtársak tapasztalatcserére menné-

nek például a szegedi Dohány-

gyárba, ahol a termelés kötöttsége 

miatt hasonló akadályokkal küzde-

nek a dolgozók, mégis jól meg tud. 

ták szervezni a hosszúlejáratú ver-

senyszerződések kötését. Eddig már 

az üzem dolgozóinak több mint 

hetven százaléka az új verseny-

szerződésben vállalt kötelezettsé-

gét teljesíti az ú j normával. A 

dolgozók saját maguk írták meg 

versenyszerződéseiket, (nem pedig 
a művezető elvtárs állítja ki, mint 
a Hajójavító NV-ben), s fgy olyan 
vállalásokat tudtak tenni, amelye-
ket kis észszcrűsitéssel, vagy na-
gyobb gyakorlottsággal könnyedén 
hajtanak végre, mert ők legjobban 
ismerik a munkaterületet, ahol 
még nagyobb eredményeket lehet 
tlérni a termelésben. 

Igy néz kl a 16 versenyszarzédés 
Hogy is néz ki egy jó verseny-

szerződés? Nézzük meg például 
Bánsági Imrénéét a kézicsomago-
lóból. Az űrlap belső oldalán ol-
vashatjuk: „Vállalom, hogy ezévi 
tervemet december 31 helyett de-
cember l-re elvégzem, százszázalé-
kos minőségi munkát végzek. 
Vállalom, hogy a verrseny tdeje 
alatt munkahelyemről sohasem fo-
gok késni, szakmailag és ideoló-
giailag állandóan képzem magam. 

Az ilyen versenyszerződések nem 
a versenyiroda valamelyik íróasz-
talának fiókjában rejtőznek, ha-
nem magukkal hordják a dolgozók 
s a versenyfelelős időközönként 
feltünteti, hogy tulajdonosaik a 
vállalásaikból mennyit valósítottak 
meg. Az ilyen versenyszerzödés se-
gítette hozzá például Császár An-
talnét ahhoz, hogy az egész évre 
tett felajánlását már teljesíthette s 
ma már 19 nappal áll előre terve 
teljesítésében. 

Ha a Hajójavító NV vezetői kö-
vetik a . Dohánygyári dolgozók pél-
dáját a hosszúlejáratú versenyszer-
ződések kötésében, nem kétséges, 
hogy rövid időn belül hasonló 
eredmények születnek a munkaver-
seny terén ebben az üzemben is. 

A termelés fokozásával köszönöm meg 
a Pártnak a csehszlovákiai üdülést 

A sa j tón keresztül i s köszö-

netemet fejezem ki a Ma-

gyar Dolgozók Pár t j ának és a 

Szakszervezetek Országos Taná-

csának, hogy lehetővé tette szá-
momra a kül fö ld i csereüdülést, 

A magyar élmunkások, kiváló 

munkások és sztahánovisták 

Csehszlovákiában üdü lő első cso-

port jában vettem részt. Sohasem 

volt módom arra. hogy üdülés-

ben, főleg kü l fö ld i üdülésben 

résztvehessek. A z a csodálatos 

út , élmények, amellyekkel meg-

ajándékozott a Párt , egész éle-

temben felejthetetlen emlékem 

marad. 

Q sohszlovákiában Marienske 

Lázne üdülő jében töltöt-

tünk két hetet. Meglátogattuk 

Csehszlovákia ipari gócpontjai 

közül Kár lovy Váryt , Pilsent és 

Prágá t . L á t t uk a csehszlovák né-

pi demokrácia alkotó erejét, a 

nehéziparban, a könnyűiparban 

és a mezőgazdaságban, va lamint 

építőiparukban. Módunkban volt 

beszélni a z ott üdü lő lengyel, bol-

gár és román elvtársakkal , to-

vábbá a francia 1948-as bányász-

sztrá jk legjobb kommunistá ival , 

akiket a csehszlovák népi demo-

krácia meghívott üdülésre. Ta-

lá lkoztam a hős kinai nép és a 

Német Demokrat ikus Köztársa-

ság kiküldötteivel is, akik a Kár-

lovy Váryban és Marienske Láz-

neban megtar tot t f i lmfestiválra 

jöttek el. Amikor az elvtársak-

kal beszéltem, éreztem, hogy 

mindannyian egy cél felé hala-

dunk, a szocializmus felé. Ami-

kor a nemzetközi napot tartot-

tuk meg a „Len ingrád" emléke-

zetére elnevezett Márienske Láz-

nei kastélyban, éreztem „a vi lág 

proletárjai egyesüljetek" eszmé-

jét, amikor a felsorolt nemz:tek 

ott lévő dolgozói különböző nyel-

ven, de egy szívvel énekelték az 

Internacionálét. 

A cseh népi demokrácia 

eredményei mellett l á t tuk 

a barbár fasizmus pusztításainak 

nyomai t is. A hitleri fasizmus 

ádáz gyűlölettel és a legkegyet-

lenebb módon irtotta ki Csehszlo-

vákia felszabaduTiását megelőző 

napokban Lidice, Prágá tó l 30 

kilométerre fekvő város férf i la-

kosságát . A nőket elhurcolták 

németországi táborokba, a erver-

mekeket pedig Nyugat-Németon* 

szág területére vitték el. A Szov-

jetun ió segítségével a cseh dolgo-

zók a régi Lidice romja i mellett 

rövid idő mú lva felépítették a* 

ú j és szebb Lidicét, ahol boldog 

és szabad életet élnek ma m á r 

a dolgozók. 

Polit ikailag, szakmailag meg* 

gazdagodva és kipihenve érkez-

tem vissza csehszlovákiai üdülé-

semből. ígérem, az ott látotta-

kat és tapasztaltakat továbbadom 

dolgozó társaimnak és a terme-

lés fokozásával köszönöm meg a 

Pár tnak a csehszlovákiai üdülést. 

Szilber Iván , 

k ivá lómunkás , TÜZÉP . 

Átadom nektek a Szovjetunióban szerzett 
tapasztalataimat a jobb éstöbb eredmények eléréséért, 

szocialista mezőgazdaságunk megteremtéséért 
A kora-esti szürkületben autó 

robogott be Derekegyháza házsorai 

közé. Innen már csak egy pár perc-

nyi volt az út a Nagymágocs felé 

vivő országút mentén elterülő kis 

tanyáig. Az ultas kiszállt s ringó 

léptekkel haladt át a tanyaudvaron, 

Még egy pár perc s a kinyitott ajtó 

mögül előtódul a család apraja, 

nagyja. 

— Itt van, megérkezett — ujjong-

ták. S örömkönnyeket ejtve borult 

az érkező nyakába az anya. Az apa, 

az öreg Kérdő pedig csak állt az aj-

tófélfánál, bajusza remegése elárul, 

ta a betoppanó vendég érkezéséből 

fakadó örömet 

Mert nem kis dolog tőrtént e pil-

lanatban, A család szemefénye; Kér-

dő Mária, a 200 tagú parasztkül. 

döttség egyik tagja érkezett haza 

tanulmányútjáról a Szovjetunióból. 

Mondd el nekünk Kérdő Márta.~ 

A h(r gyorsan szétfutott. Mindenki 

elsónek akart beszélni a szovjet föl-

dön járt Kérdő Máriával Minden-

kinek volt egy.egy megválaszolat-

lan, magában még eléggé nem tisz-

tázott kérdése. Választ vártak erre. 

— Mondjad már — kérte Magyar 

Károly —, hogyan él a kolhozpa-

raszit, milyen a háza, a lakása? 

— 'Látni kell azt, mert szinte el 

sem tudom úgy beszélni, ahogy van 

— adta meg a választ Kérdő Mária. 

— Kiszámítottuk, hogy körülbelül 

500 rubelt keres egy-egy tag ha-

vonta. Ezenkívül megkapja kenyér-

fejadagját ls. 

— . • . hogy mire telik ebből az 

ósszegböl? Amint láttuk, saját sze-

münkkel meggyőződtünk róla, a 

kolhozparasztnak gondtalan megél, 

hetést nyújt. Teszem föl: melyíkőnk. 

nek van a magunkfajta parasztok 

között háromszobásos lakása; kü-

lön hálója, ebédlője s gyermekszo-

bája. Mindez berendezve szép, ú j . 

fajta bútorokkal, csipkefüggönyök, 

kel. Na, ugye, hogy még egyikünk-

nek sem A kolhozparasrtok mind 

ilyen házakban laknak, legtöbbjének 

fürdőszobája is van, éppúgy, mlnt-

ahogy a , . . 

— Jó, jó, nekünk is gondolatunk, 

ban van a szövetkezés — mondotta 

Holmán Sándorné 4 gyermekes pa. 

rasztasszony, amikor Kérdő Mária a 

társas gazdálkodás Sozvjetunióban 

látott előnyéről beszél —. de mit 

csinálnék én a csoportban négy 

gyermekemmel? 

— Erre is feleletet tudok adni a 

látottak alapján. A kolhozokban 

modern felszerelésű szülő, és gyer. 

mekotthonokait láttunk. Nem gond, 

öröm ott a gyermek. Nyugodtan me. 

het a szülő dolgozni. — S a szó 

csak úgy folyt Kérdő Máriából, 

ahogy kitüzesedett arccal a szovjet 

ember ragyogó életéről beszélt, — 

Még sokat tudnék beszélni az ot-

tani kiváló terméseredményekről, á l . 
lattenyésztésről. Gyűléseken majd 

mind elmondom maguknak. 

— Ott leszünk, mindannyian el. 

megyünk — felelték egytől-egyig 

az érdeklődő dolgozó parasztok; 

Magyar Károly, Holmán Sándorné, 

meg a többiek. — Hisz ősszel már 

ml is közösen akarunk gazdálkodni. 

Becsülettel állták meg helyüket 

Folyton beszélt, magyarázott a 

hazaérkező boldog küldött, mig első 

útja céljához: az állami gazdaság-

hoz nem ért. Innen küldték ki — 

mint az egyik legkválóbb dolgozót 

— a Szovjetunióba Tarsolyában 

sok.sok tanácsot, útmutatást, ta-

pasztalatot hozott nekik. Itt ismét 

kezdődölt a kérdezősködések hosszú 

sora. 

— De először én kérdezek — 

mondotta Kérdő Mária. — Hogyan 

dolgozgatok, teljesítettétek-e köte-

lességeteket ti, még én távol vol-

tam? 

Jóleső érzés töltötte el a hazaér, 

kező küldöttet, mikor megtudta, 

hogy a kláramajori állami gazdaság 

dolgozói, munkástársai becsülettel 

áll'ták meg helyüket. 

— Az elsőnek végeztük el nem-

csak a cséplést, hanem a termény, 

begyűjtést is Befejeztük a tarlóhán. 

tást, a másodterményü növények 

ve'tését — válaszolták. És Kérdő 

Mária tlthonmarad munkacsapata? 

A mult héten átlag 307 százalékot 

teljesített a paprikaszedésnél De el. 

érték már az 500 százalékot is. A 

többiek sem vallottak szégyent tá_ 

volléte ala'tt. Goda Sándor munka-

csapata lucernakaszálásban 152—200 

százalékot teljesített. 

— Köszönöm munkástársaim —* 

mondta Kérdő Mária. — Ezt is vár. 

tam tőletek mint azoktól az élhar-

cosoktól, akik a Szovjetunió dolgo. 

zóinak boldog életéhez hasonló élet 

megteremetésén fáradoztok. Sok. 

mindent tanultam, jegyzeteltem. 

Mindezeket átadom nektek a jobb 

és több eredményekért, szocialista 

mezőgazdaságunk megteremtéséért. 

Moszkvától Derekegyházáig 

Látott, tanult, tapasztalt Kérdő 

Mária, a derekegyházi kláramajori 

állami gazdaság dolgozója a Szov-

jetunióban. — Láttam, hogy miként 

alakul, formálódik a Bolsevik Párt 

vezetésével a szovjet ember s te-

remti meg a tudomány, a modern 

technika felhasználásával az em. 

berhez Illő, legboldogabb éltet — 

mondja. — Szovjetunióban való tar-

tózkodásom ideje alatt érlelődött 

meg bennem, hogy nekem is idehaza 

e jobb jövő megvalósításáért küzdők 

élcsapatához kell tartoznom. Ezért 

felvételemet, tagjelöltségemet kérem 

a Magyar Dolgozók Pártjába. 

Hosszú volt az út Moszkvától De-

rekegyházáig, amelyről Kérdő Mária 

mint új ember tért haza Derekegy-

házára. A szovjet emberek meleg 

baráti fogadása, vendéglátása, az 

ott látottak, tanultak tették azzá. 

Kérdő Mária, az új szovjet tanít, 

vány, tapasztalatainak átadásával, 

tudásának hasznosításával mint kom. 

munista dolgozó vezeti rá az ittho-

niakat a szovjet parasztok derűs 

élete útjára 

immlls 

í jüKft-ra, OSzH-ra, részletre is kapha'.' 
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A p r ó h i r d e t é s e k 
I F O G L A L K O Z Á S | 

GÉPÉSZTECHNIKUS nagy gyakor-
Jatial elhelyezkedne közhasznú sze-
mély — tehergépjármű vezetői jogo. 
sítvány van Megkeresést „Gépész" 
technikus" jeligére a kiadóba. 3156 
BENNLAKÓ mindenes főzőnőt 
könyvvel felvesz Török gyógysze-
rész, Csongrádi-sugárút 14 sz. 

3272 
FrATAL fözömindenes elsejére fel-
vétetik. „Gyermekszeretö" jeligére. 

3267 
SZEMÉLY- és tehergépjárművezetö 
jogosílvánnyal segédvezető állást 
vállalok. Cim a kiadóban. 3266 

A D Á S - V É T E L I 

KERÉKPÁR varrógép, Írógép javí-

tása szakszerűen Rádió OKA utal-

ványra, kerékpárgumik, alkatéazek 

kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 

11 szám. 

LEGSZEBB bizsutériák. dísztárgyak 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzés'* 
vállalok. Ólomkristályt veszek. Sze-
lemé, Kelemen-u. 7. sz. 
IfASZNALT és tőrt ezüstöt, régi 
eziis"! pénzt veszek Bárdóczky ezüst-
műves, Nagy Jenó-utca á. 
BŐRKABÁT javttás vízhatlan fes. 
téssel szakszerűen készül Csordás 
bőrruhakészitő mesternél Szent 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött. 2748 

Fényképezőgép! 
VÉTEL, CSERE, ELADÁS 

SZEMŰ VEG JA VITÁSOK! 

LIEBMANN, KELEMEN-U. 12. 
Telefon 48 53 

HASZNALT zsebórából divatos kar. 
órát készítek. Órajavitásokat válla 
lok, 1 évi jótállással, szerkezetet 
vásárolok. Koltai órásmester, Sze-
ged, Kiss Menyhért-utca 1 szám 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponyi-utca 21. Olcsó könyvvásári 
3+l-es rádió eladó. Széchenyi-tér 
8 sz. I. cm. 10 ajtó, második lép. 
csőház 3215 
NAGYFEKETÉN 2 hold kukorica-
szár talpon eladó. Tud. Püspök-ut-
ca 7 szám. 3210 
GÁZRESÓ, gyermek vaságy, két-
szárnyas új üvegajtó és ablak tokba 
beépítve eladó. Báró Jósika-utca 
26—28 sz. Földszint 3 ajtó. 3217 
WERTHEIM kassza, íróasztalok, 
iratszekrény, székek, vaskályha, iro-
dai lámpák, létra, 1000 kg-os má-
zsa súlyokkal eladók. Megtekinthető 
Wilheim Testvérek fatelepén, Mik-
száth Kálmán-utca 24 sz. kizárólag 
délelőtt 8—12 óráig. 3218 
EGY bőtejü törzskönyvezett tehén 
eladó Nagy Imrénél, Szeatmihály. 
telek. 3220 
EGY kisfias tehén eladó Kazi Ist-
ván. Szentmihálytelek 838 sz. 3228 
JÓKARBAN levő cserép és nikkele-
zett samottos kályha alkalmi áron 
eladó Nemestakács.utca 8 sz. 

3222 
ELKÖLTÖZÉS miatt eladó búto-
rok Megtekinthetők minden nap 4 
-6-ig, vasárnap délelőtt 10—12.ig 
is. Kiss-utca 1 sz I. em. 3225 
EGY jó hasas tehén eladó. Tápé, 
Lele József, Ady Endre-utca 9 sz. 

3227 
KOMBINÁLT szobabútort elsőrendű 
kivitelben vennék. „Készpénz" jel-
igére 3208 
NÉGYLÁNGU fekete gáztűzhely el-
adó Megtekinthető vasárnap dél-
után, hétköznap délelőtt Széchenyi-
tér 8 szám I. emelet 9. 3102 
KILENCHÓNAPOS süldők eladók. 
Röszkci-utca 12. 
NÉGYCSÖVES Philips rádió olcsón 
eladó. Megtekinthető Csányinál, 
Bajcsv Zs.-utca 22 sz. 3097 
EGY "ebédlőbútor és egy t0.es szá. 
mii jó állapotban lévő kötőgép el-
adó Ószentiván, Vöröshadsereg ut-
ca í 25 szám 3098 
JÓKARBAN lévő Ardie motorke-
rékpár jó gumikkal szabadkézből el-
adó. Érdeklődni Dobó-utca 41 sz.. 
Asztalosnál 3131 
EGY rádió eladó Retek utca 29. 
KIFOGÁSTALAN prima Singer var. 
rögépet veszek ' „Singer" jeligére. 

6 v 3146 
F.T.SÖ osztályú 4 éves kis fins te 
hén eladó Kovács Péter, Felsővárosi 
Feketofö'dek 213 sz. 3148 
SZEGED Pelöfi-tclen 7. utca 371 
számú ház eladó Tudakozódni 372 
szám a'att. M M 
\Z FTSEDY-féle tanyában Kulso 
Csongrádi sugárút 153 sz. alatt 2400 
darab hódfarkú tetőcserép eladó 

3123 
RÖSZKF.I utca 16 számú ház el-
adó Tudakozódni Paprika utca 47 
szám. 3144 
EGY diófaszínű hálószoba modern 
kivitelben eladó. Festőműhely, Ná-
dor utca 1. 316 
KARÓRÁT, kisméretű zsebóraszer-
kezetet vásárolok Zsebóráját kar-
órára nlakitom. Szelei, Oroszlán-u. 

\5 szám 3183 
VAROSBAN vagy Petőfi telepen há-
zat vennék pénzért, vagv tartásért, 
vagy életjáradékért Megbízottam Er-
délyi ügyvéd. Marx-tér 17. 3169 
JÓ ÁLLAPOTBAN levő Nációnál 
pénztárgépet készpénz mellett ve-
szünk. „Nációnál ' jeligére, 3106 

ELADÓ gyönyörű férfiszoba, köny-
vek, festmények, tükrök, Unió 
kokszkályha (Mária.üveges) szőnye-
gek. Gutenberg-u. 19 sz. 3269 
ELADÓ asztalok, divány, székek, 
szekrények, könyvszekrény; reka-
mié, vitrin, konyha stb. Gutenberg, 
utca 19 szám. 3268 
BERKSHIER kanokkal fedeztetek. 
Kisebb-nagyobb Berkshier süldők 
eladók. Tarján, Szűcs-tanya 3270 
SZEKRÉNY, függönyök eladók. Áp-
rilis 4 útja 16 sz. földszint 1 

3295 
EGY bőtejű fejöskecske eladó. 
Damjanich-utca 11 sz I. em 3296 
PERZSASZÖNYEG összekötő és fu-
tó sürgősen olcsón eladó. Sztálin-
körút 14 sz., földszint 2 3297 
FEHÉR zománcos fürdőkád eladó, 
Szent László-utca 16/a 3298 
GAZPALACKOT MAORT Shell, 
gyártmányút vennék. 'Ajánlatokat 
Postafiók 45-re kérek. 3299 
TISZTA gyapjú sötétszürke férfi-
ruha magas alakra és ballonkabát 
eladó. Juhász, Sztálin körút 7 sz. 

3300 
IGEN szép faragott fekete fróasz. 
tai eladó. Szobrász munka. Petőfi 
Sándor-sugárút 44/b 
KIFOGÁSTALAN minőségű Standard 
hármas Szuper rádiókészülék el-
adó. Érdeklődni Batthyány (Zer-
ge) utca 4 sz. I. em. 4. 3275 
BEKÖLTÖZHETŐ magánházat ve-
szek ,,'Ázonnali fizetéssel'' jeligére. 

3209 
FÜSZERÜZLET berendezés eladó. 
Hunyadi-tér 3 szám 3212 
EGY jó állapotban levő 250 köb-
centis motorkerékpár eladó. Tuda-
kozódni Csongrádi-sugárút 38 sz. 

3213 
VERSENYKERÉKPAR prima, Ku. 
deth Speciál eladó. Megtekinthető 
vasárnap délelőtt Szent Mihály u. 
3 szám. 3200 
ELADÓ keményfaháló szobabútor, 
féderes kocsi, 500 kg-os tizedes 
mépleg és vizes hordók. Rákóczi-u. 
33 szám. 3195 
KISSÉ használt kombinált szobabú-
tort keresek „Használt" jeligére, 

3199 
KISFIAS tehén eladó. Petőfi Sán. 
dor-telep XII. utca 813 szám. 3197 
ELADÓ konyhabútor, előszobabú. 
tor, konyhabútordarabok. Wirlh 
festő, Sztálin-sétány 2 sz. Múzeum, 
mai szemben. 3247 
EGY szép modern hálószobabútor 
eladó. Újszeged, Csiki utca 6. 3249 
440 négyszögöl telek eladó. Érdek-
lődni Vásárhelyi-sugárút 98 sz. 

3248 
EGY kisfias tehén eladó. Csonka-
utca 4/a. szám. 'Alsóváros. 3250 
HASZNALT ablakok és gazdasági 
kosarak eladók Szent István-tér 3 
szám 3251 
VENNÉK egy önhajtós betegtoló 
kocsit Török-utca 7 sz., rézműves 
műhely. 3253 
TIZ darabból álló modern ebédlő-
bútor eladó Kossuth Lajos-sugárút 
19 szám. I em. 1 sz. 3233 
HARMASSZEKRÉNY, szekrény, két-
ajtós jeges, szétnyitható kártyaasz-
tal, 270x170 használt perzsa, kézi-
mángorló eladó Arany János-utca 
10 sz földszint 2. Megtekinthető 10 
—12 közölt. 3229 
HAROMLANGU gázlűzhely eladó. 
Tisza Lajos-utca 33/a. szám. 3238 
GYERMEKKOCSI, mély. kifogásta. 
Ián, olcsón eladó. Szivárvány-utca 
9 szám. 3239 
GYERMEKKOCSI, rácsozott, mat-
raccal, fotelek, mérleg, tükör, óra; 
konyhaedények és apróságok olcsón 
elndók Arany János-utca 10 föld. 
szint 1. 3240 
EGY szép világos politúros szek. 
rény eladó. Gutenberg János (Mar. 
oit)"-utca 30 szám, házfelügyelőnél. 

3242 
SZÉP választási és 6 hónapos sül-
dők eladók. Petőfi 80 sz. 3241 
GYERTYAS csillár, hosszú buklé 
futószőnyeg eladó. Újszeged, Táro. 
gató-utca 14 sz. 3243 
SZÉP világos hálószobabútor el. 
adó Érdeklődni Petőfi-sugárút 23 
sz., trafik. 3300 
MEGVÉTELRE keresek kertes ma. 
gánházat Újszegeden vagy Klebe's 
horg telepen. „Ház" jeligére. 3712 
F.REÓLO eladó. Érdeklődni dél-
előtti órákban, Röszkei-utca 15 sz-

3312 
FŰRÉSZPOROS kályha, rekamié 
mellé való barna politúros szek. 
rénvke. falraszerelhető polc eladó. 
Érdek'ődni Sztálin-körút 58/a I. em. 
1. Délelőtt 8—10 ig. 3288 

5 ÖL szalma és polyva eladó. Ér-
deklődni lehet Szőreg, Petőfi ulca 
152 szám alatt. 3301 
KIFOGÁSTALAN állapotban lévő 
hordók mindén nagyságban olcsón 
eladók Cim a kiadóban. 3304 
HASZNÁLT férfikalapokat veszek 
Dugonics tér 2 szám. Kalapfestést 
olcsón vállalok. 3306 
SZÉP szilbunda, fiókos gvermekágv 
matracokkal, kombinált félháló el-
adó. Dózsa György-utca 11 szám. 
földszint 3. 3289 
EGYPÁREVEZŐS Dollila nevű csó-
nak jutányosán eladó. Érdeklődni 
Béke Csónakházban". 3292 

"A'RDTE 125 kbc. motorkerékpár úi 
gumikkal eladó. Katona műszaki 
üzlet, Bajcsy Zs" "nszy-u. 16, (volt 
Fekctcsas-u.) 3157 

ELADÓK 1 darab autótrf 110/220 
v. 1 kw„os, modern fehér sportko-
csi, új festetlen faváza, asztalosok-
nak való fenyőfaanyag, üzleti szek-
rények, ajtók. Szent Antal-u. 8 sz. 

3282 
EGY nagy önspanolós kovács fúró, 
egy petrofór eladó. Damjanich-utca 
11 szám I emelet. 3293 
ELADÓK 3 égős zománcos gáztűz-
hely, 3 részes, tükrös ruhaszek-
rény, ebédlőbútorok, férfiszoba gar-
nitúra, egy üveges ajtó tokkal, egy 
fürdőkád stb. Megtekinthető hétfő-
től 1 és 3 óra között. Mátyás tér 
4/b. szám. 3276 

KÉTSZOBÁS beköltözhető magán-
házat veszek „Tizenhatezer" jeligé. 
re. 3278 
4+l-es Standard rádió eladó. Ke-
resztutca 32 sz. (Csillag térnél) 

3281 
ELADÓ tölgyfaszekrény, ágyak be. 
tétlel, konyhakredenc, csőmenetvá. 
gó, éjjeli szekrények, páncélszek-
rény, kerékpár. Dózsa Gy.-utca 16/a 
szám I. emelet 14. 
HALÓSZOBABUTOR, 3x2 m per-
zsaszőnyeg eladó. Bocskay-utGa 6. 
II. em. 11. 3283 

KOMBINÁLT szekrény, kis könyv-
szekrény, lámpa eladó. Dugonics-
tér 11 sz. II. em. 10. 3280 
UJ konyhabútor, bőrgarnitúra tám-
lásszékek, diófa asztalok eladók. 
Deák Ferenc-utca 2 sz. 8—10 ig, 
este 7—9 ig, 3286 
KERESEK jókarban levő dió gnr. 
derobszekrényt készpénzért, ugyan-
ott jókarban lévő fehér sportkocsi 
eladó, Arva-utca 19 szám. 3309 
ÍRÓGÉP nagy Mercédes, falióra, 
szép konyhakredenc, vaskályha, 
függőiámpa, nagy erős létra, kony-
hamérleg, férfiöltöny, nutriabunda, 
felöltő eladó. Berkes, Dugonics-tér 
11 szám. 3320 
ELADÓ 1000 darab elsőrendű prés. 
tégla. Megtudható Füredi-utca 10 
szám 3314 
HASZNÁLT épülclgerendák eladók. 
Érdeklődni hétfőtől Bokor-utca 10 
szám. 3328 
H'A'SZNALT asztalok, székek és pad 
eladó Londoni-kőrút 8 sz. udvar, 
ban. 3319 
EGY gyümölcsszállftó kocsi eladó. 
Baktói kiskertek 13 szám, Rácz 
András 3329 
CIPÉSZEK figyelem! Olcsó férfi, 
női és lányka kaptafák eladók. De-
ák Ferenc-utca 25 szám. Bárkánvi 
cipész. 3321 
ELADÓ vörösrézfürdőkályha. Ér-
deklődni Jósika-utca 6/a. sz. Víz-
vezetékszerelőműhely. 3323 
KÜLFÖLDI összerakható gumika-
jak eladó. Megtekinthető Szabadság 
Csónakházban. Kerékpárért is cse-
rélhető. 3322 
KÉT darab 4 kerekű kézikocsi és 

1 darab 2 kerekű féderes hordár, 
kocsi, jó állapotban levők alkalmi 
áron eladók. Kálvária.utca 19 sz. 
alatt. 3324 
ÖSZI salátamag 10 gramm 1 Ft. 
Vegyes árvácska 10 gram 10 Ft. Ke-
reső kertészet Makó, Gyöngytvuk-
utca 1. 3325 
TÁSKA frógép .eladó Széchenvi tér 
17 szám Sportüzlet. ' 3326 
MODERN ebédlő, jó állapotban lé-
vő jutányosán eladó. Megiekinlhető 
Bécsi-körút 1/b sz. négyóra után. 

3327 
KOMBINÁLT szekrény fényezett, 
2 + 1 rádió, női haskötő eladó. Má-
tvás-tér 23 szám. 3359 
ÍRÓASZTAL eladó Gyertyámos.utca 
3 sz Megtekinthető vasárnap 11 ig. 

3360 
MAGANHAZ eladó Róna-utca 38 sz. 
Érd. Apponyi 'Albert-utca 21 szám. 
Bitséknél az udvarban. 3355 
4 + 2 es Blumpunkt világmárkás va-
rázsszemes rádió eladó Polgár-utca 
21/a. földszint 3. 3353 
PFAFF univerzális nagy szabóvar-
rógép eladó. Vár-utca 7 sz., szabó-
üzlet. 3352 
EGY fehér mély gyermekkocsi ol-
csón eladó Veresács.utca 10/a. 

3357 
! EGYPÁREVEZŐS csónak, zeneszek-
rénynek alkalmas szekrény, talaj-
hőmérő, manóméter eladó. Széche-
nvi-tér 17 sz. II. em. 16. 3356 
EGY szép sötét kombinált szobabú-

| tor eladó Széchenyi tér 16. II. em. 
I 5 ajtó. 3358 
. HALÓ-, ebédlő- és konyhabútor el. 
, adó Külső Csongrádi-sugárút 29 sz. 
Érdi vasárnap délutántól, 3351 

I REKAMIÉ olcsón és egy 5 oktávos 
' tanuló zongora eladó, Sztálin.körút 
24/a. I. em. 10. 
ELADÓ 40 mázsát hordó stráfkocsi. 
Mura-u 7 sz. (Tűzérlaktanya mö-
götti. ' 3346 
MODERN hálószoba, konyhabútor 
és 6x8 méteres pumpa eladó. Tö-
mörkény-utca 3 sz. 3347 
VIKTÓRIA 100 as Sachs motorke-
rékpár és női Csoda kerékpár el-
adó. Ilona-utca 25 szám. 3349 
EGY sportkocsi és egy iker kuli-
kocsi eladó. Rajnai, Deák F—utca 
20 szám II emelet 2. ajtó. 3345 
H'ALELESÉG, Tubifeksz és Dafnia 
hal kapható. Kálvária-utca 42 sz., 
Balogh. 

200-as DKW eladó. Megiekinlhető 
szerdától a Csepel Servicében. 3340 
NÉGY darab ablakszárny és ablak-
tok (vörös fenyőből) eladó. Lomni. 
czi utca 20 sz." Gcdónál. 3341 

I » l ( A < 

EGYSZOBÁS, összkomtortos szen-

tesi lakásomat elcserélném szegedi-

vel. „Szentes" jeligére válaszokat 

kérek a Délmagyarország kiadóhi-

vatalába. 

BELVÁROSBAN egészséges, tiszta, 
háromszobás társbérleti lakásom 
költségtérítés mellett átadom. Jel. 
ige: „Egészséges". 3219 
FŐPOSTA' mellett ulcai szoba, elő-
szoba, konyha, speiz, villany; viz, 
gáz. I. emeleti főbérleti lakásom el-
cserélném földszintes, egyszobás ut. 
cai lakással. „Tisza' jeligére 3223 
MAGASFÖLDSZINTES szoba, kony-
hás, fásszín, jószáglartással, hason, 
lóért elcserélném, Móra-utca 59 sz. 

3226 
ELCSERÉLNÉM földszinfes belvá-
rosi főbérleti 2 szobás lakásom 
ugyancsak belvárosi egyszobás össz-
komfortosért, „Féregmenles" jeligé. 
re. 3224 
KÉTSZOBÁS lakást keresek Felső-
városon magas < költségmegtérítéssel. 
Tiszai. Debreceni .utca 18/c. 2826 
SZOB'Á konyha speizos, magasföld./ 
szintes lakást keresek a Kálvária 
utca, Vásárhelyi-sugárút vagy Fo-
dor-utca környékén. Költségeit 
megtérítem. Cím: Kovácsáé, Re-
mény utca 7. 
KÉT vagy négyszobás összkomfor-
tos lakást magas köllségmcglérílés-
sel keresek. „Szeged" jeligére 

3151 
DIÁKLÁNYNAK bútorozott szoba 
kiadó ellátással. Csongrádi-sugárút 
10/a emelet. 3150 
MAGÁNHÁZBAN lévő szép szoba-
konyha. speizos lakásom elcserél-
ném Dóm-tér környékivel, lehet für-
dőszobás is „Emeleti' jeligére 

3274 
SZŐREGEN Szegfű-utca 31 számú 
háromszobás családiház beköltözhe. 
tőséggel eladó 3273 
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo. 
ha egy, vagy két férfinek kiadó. 
Kálmán-utca 4 sz. földszint 2 ajtó. 

3210 
KERESEK egy- vagy kétszobás 
összkomfortos lakást Belvárosban. 
„I.akás" jeligére. 3198 
BELVÁROSI utcai szoba-konyhás 
lakásomat elcserélném hasonlóért 
„Olcsóbérü" jeligére. 3206 
BÚTOROZOTT szoba magányos 
férfinek, vagy nőnek kiadó. Külön-
bejáratú, Szent László.utca 19 sz. 

3215 
BÚTOROZOTT szoba fürdőszobával, 
esetleg konyhahasználaltal kiadó. 
Párisi körút 43/b. 3246 
BELVÁROSI komfortos 4 szobás 
lakásomat átcserélném megfelelő 
kétszobásra, vagy átadom. „Átcse-
rélem" jeligére. 3252 
EGYSZOBÁS lakást keresek, költ-
séget megtérítem. Baranyai Béla, 
Lengyel utca 5 sz. 3235 
VIDÉKI költöztetésért vagy költség-
megtérftésért lakást keresek. Ma-
gvarné, Teréz utca 44 3237 
ELCSERÉLNÉM felsővárosi szoba-
konyhás, speizos lakásom nagyobb-
ért, vagy kétszobás hasonlóért. Gál-
utca 17 szám. 3303 
KERESEK szoba, konyhás, speizos 
lakást. Minden költséget téritek. 
Gál-utca 17. 3302 
BÚTOROZOTT szoba kiadó fürdő 
szobahasználattal, különbejárattal. 
Gutenberg János-utca 28 szám. 

3291 
SZOB'A*. konyhás lakásom elcserél-
ném két szoba, konyhás, előszobá-
sért. Árva utca 9 szám. 3277 
SZOBA, konyhás, speizos lakást ke-
retek költségmegtérítéssel. Alsóvá-
ros, vagy környékén. „Száraz" jel 
igere. 3315 

OLCSÓBÉRÜ szép emeleti szoba-
konyhás, speizos lakásom elcserél-
ném földszintes előszobással. költ-
régmegtérítéssel. „Földszintes" jel-
igére. 3316 
ELCSERÉLNÉM olcsóbérű szép szo-
ba-konyhás, speizos emeleti lakáso. 
mat hasonló előszobással, költséget 
megtérítem. „Mindenhez közel" jel-
igére 3317 
KERESEK főbérleti, társbérleti la-
kásokat, bútorozott szobákat igény-
jogosultaknak. Lakásközvetitő, Köl-
csey utca 10 sz. 3348 
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MIELŐTT nagytakarit. hozassa 
rendbe redőnyeit Javítások és új 
redőnyök szakszerűen és olcsón ké-
szülnek. Kiss István, redőnyüzemé-
btn, Tisza Lajos (Délibáb-u.) 2—4. 
Telefon 46 39 3172 
AUTÓMÜSZ'A'KI intézet 21-én indu-
ló gépjármüvezetőképző tanfolyam, 
ra jelentkezni még lehet. Rendőrpa-
lota II. em 12. 3084 
LACZKÓ órás Széchenyi-tér. Zsó-
tér-Wz. Órák Javítását olcsón ké-
szítem, használt órákat és szerke-
zeteket veszek. Zsebórájából diva-
tos karórát készítek-
RETIKÜLŐK. bőröndök, irattáskák 
a legjobb minőségben készülnek 
Szekszárdinál. Lenin-u. 3. szám 
(Kárász-u.) 
BANKOV László asztalosmester 

műhelyét Gutenberg János (volt 

Margit)-utca 24. szám alá helyezte 

á t 

FÜRDŐRUHÁK készen as bozott 
anyagból, divatos formákban ké-
szülnek Paulusznénál. Lenin-u. 20l 
iv Kárász-u.) 
SZÉP menyasszonyi ruha és fátyol 

kikölcsönzése. Erzsébet kalapsza-

lon. Lenin-utca 16. (Kárász-utca). 

HASZNALT kar. és zsebórákat, éb-

resztőórákat meglepő magas áros 

veszek Fischer órás 

ÖRDÖGH ruhaüzleiét Széchenyi-tér-

ről Klauzál-tér 3 szám alá helyez-

te át. 

KARÓRÁK megkopott tokját, csú-

nya számlapját tökéletesen lelújL 

tom Fischer órásmester, Klauzál, 

tér 3. 

H'ARASZTHV festékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin-körút 49, 
a Püspök bazár épületbe, Mérey ki-
térővel szemben 
SZENT GYÜRGY-térnéi a villamos, 
megállónál találtak egy nagy kul-
csot. Igazolt tulajdonosa átveheti a 
kiadóban. 
KET hold föld kiadó, Felsővárosi 
Feketeföldeken. Felsőváros, Halász, 
ulca 23 szám 3214 
TALÁLT TÁRGYAKI Boros 'András 
névre szóló iratok, 2 darab sze.pi-
üveg, női pénztárca. Kis Mária név-
re szóló vasúti • igazolvány, tagsági 
könyv, Frank Antal névre, Rózsa 
György vasúti igazolvány. Ifj, Mo. 
soiygó Dezső névre segédlevél, Du-
dás János névre szóló személyazo-
nossági igazolvány, parkőr szalag, 
anyakönyvi kivonat Lajtár Mihály 
névre. Igazolt tulajdonosok átvehe-
tik a kiadóban. 
OLCSÓN zsírbarakom kerékpárját, 
varrógépjavftás, zománcozás jótál-
lással. Trébitsch műszerész, Bajcsy-
Zs.-utca 15 sz (volt Feketesas-ut-
ca). ' 2630 
FRÁTER müköszörűsnéi ollók, bo-
rotvák, kések, hajnyirógépek kö-
szörülése, eladása. Mikszáth Kál-
mán.utca 5 szám. 3127 
29 ÉVES dolgozó elvált asszony 
vagyok, ismeretség hiányában ez-
úton keresek 35—40 évig jólelkű 
dolgozó férjet. „Berendezett ottho-
nom'' jeligére. 
25 ÉVES 170 cm magas, szőke, sze-
rény, házias leány megismerkedne 
házasság céljából intelligens iparos 
fiúval 36-ig „Kis faluban" jeligé-
re ' 3167 
HÁZASSÁG céljából 44 éves dolgo. 
zó férfi megismerkedne hozzáillő 
nővel. „Megértő élettárs" jeligére 

3196 
EGY-KÉT diákfiú, vagy leány la-
kást, ellátással kaphat. Érdeklődni 
lehet Pusztaszeri fodrásznál, Kele-
men-utca 12 szám. 3354 
MAGÁNHÁZAT bérbevennék „Azon. 
nal beköltözhető" jeligére. 3254 
„UNOM A MAGÁNYT" jeligére le. 
vél érkezett. Kérem átvenni a ki-
adóhivatalban 3211 
KASZÁLÓ kb fél hold kiadó. Érd. 
Kisfaludyutca 11 sz. 3244 
ZÁSZLÓK, zászlószalagok hímzését, 
kötést jutányosán vállal Udvary 
Margit kézimunkaüzlet, Kigyó utca 
8 szám 3311 
DIÁKLÁNYT, vagy fiút, tanítónő 
teljes ellátásra felvenne. „Diáklány" 
jeligére. 3287 
KERESEK vályogverőket. Cim a 
kiadóban. 3285 
HÁZASSÁG céljából 34 éves elvált 
asszony megismerkedne hozzáillő 
férfivel. „Boldogság" jeligére a ki-
adóhivatalba 3173 
TELJES ellátással idősebb egyén 
gondozását elvállalnám, Oltvánvi-
utca 4 3186 
ELVESZTETTEM Csóti János név 
re szóló irattárcámat: a megtaláló 
a Hungáriában adja le, a pénzt 
megtarthatja. 3294 
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KEZDŐ gyors. és géplrőtanfolya. 

mok kezdődnek szeptember 5-én dr 

Rosenbergné gyorsíróiskolájában 

Sztálin-sétány 1. Múzeummal szem-

ben. 

MAJOR gyorsíró iskola nj tan-
évét szeptember lO.én megnyit® 
Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-
utca 4. 2472 

FRANCIA, olasz; latin, német lecke, 
órákat adok Kezdőknek oroszt, an-
golt is. Sztálin-körút 83. 3109 
KATONA Lászlóné gyorsíró és gén 
(róiskolájába (Kölcsey.utca 10) az 
új tanévre a beiratkozások megkez 
dődtek. 3074 
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