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ALKOTMÁNY UNKAT ÜNNEPELTE 

AZ OBSZÁG DOLGOZÓ NÉPE 

Hatalmas tömegek vettek részt mindenütt a műsorokon, ünnepségeken 

A dolgozók boldogan, vidá-
man, lelkes hangulatban ünnepel-
ték Népköztársaságunk Alkotmá-
mányának első évfordulóját min-
denütt az országban. Hálával 
fordult népünk a felszabadító 
Szovjetunió, a nagy Sztálin elv-
társ felé és ünnepelte a Pártot s 
vele a magyar dolgozók bölcs 
vezérét: a mi Rákosi elvtársun-
kat. Ünnepelt a magvar dolgozó 
nép, de egyben készült a holnap-
ra, arra a harcra, amely még 
előtte áll és amelyet a nagy 
Szovjetunió példája, a bölcs 
Sztálin utmutatása nyomán a 
Párt, Rákosi elvtárs vezetésével 
meg kell vivnia. Az ünneplés 
nemcsak eddigi eredményeinknek 
szólt, hanem eljövendő győzel-
meknek is. Minden dolgozó meg-
fogadta ezen a napon, hogy Al-
kotmányunk vívmányait, szo-
cialista építésünk sikereit min-
den erejével megvédi és mindent 
elkövet, hogy továbbhaladjunk a 
megkezdett uton, a szocializmus 
győzelméig. 

Budapest minden kerületé-
ben térzenét rendeztek a Bé-

ke Bizottságok. 
Délután a Városligeti tó mellett 
felállított színpadon a fővárosi 
zenekar, majd a rádió szimfó-
nikus zenekara szórakoztatta a 

ha'almas közönsévet. Ünnepsége-
ket rendeztek a Városligetben, a 
Népligetben, az Állatkertben, a 
Vidám Parkban, a Margitszige-
ten és a legtöbb üzemben is szín-
vonalas kultúrműsorokkal ünne-
pelték az Alkotmány napját. 

Alkotmányunk .ünnepének 
előestéjén nyilt meg ismét a 
nyári szünet irtán az újon-
nan felszerelt kibővült Ráko-
si Mátyás kulturház. Vasár-

nap a deszki délszláv kultur-
csoport szerepelt nagy siker-

rel a kultúrházban. 

A műsor előtt a délszláv kultur-
csoport vezetője beszédében han-
goztatta: „Szabadon élünk, dol-
gozunk, munkánkért ugyanazt a 
bért és elismerést kapjuk, mint 
a magyar dolgozók. Az Alkot-
mány biztosítja számunkra a 

munkához, az üdüléshez, a mű-
velődéshez való jogot." 

A Margitszigeten a Buda-
pestre érkezett kétszáz tagu 
román művészegyüttes sze-
repelt a közönség lelkes ün-

neplése mellett. 
Az Állatkertben különösen az 
úttörők fordultak meg igen nagy 
számban és a Népművelési Mi-
nisztérium bábszinházelőadásá-
ban gyönyörködtek. A Városliget 
különböző pontjain feldíszített 
szabadtéri színpadok várták a 
közönséget. 

Szines, vidám képet nyújtott 
egész nap, minden felé a fő-
város: ünneplő, vidám em-
berek töltötték meg az ut-
cákat, parkokat, szórakozó-

helyeket. 
A' vidám forgatag este sem 

szűnt meg, a dolgozók a főváros 
különböző pontjain megtartott ut-
cabálakra siettek. A Hősök te-
rén rendezett utcabálon eddig 
még soha nem látott hatalmas 
tömeg gyűlt össze. 

A dolgozók tömegei min-
denütt az utcabálakon zené-
vel, dallal, tánccal ünnepelték 

Alkotmányunkat. 

Budapest dolgozóihoz hasonlóan 
az ország minden dolgozója ilyen 
boldog örömmel köszöntötte Al-
kotmányunk első évfordulóját. 

Debrecen dolgozóit is kultur-
csoportok, ének- és zeneka-
rok, népi tnáccsoportok szó-

rakoztatták, 

s ezen a napon nyilt meg a Dé-
ry-Muzeumban a debreceni kép 
zőművészek kiállítása. Diósgyő-
rött a Vasgyár székházának Sza 
badság-kertjében felállított sza-
badtéri szinpadon szórakoztatta a 
gyári zenekar a dolgozókat. 

A diósgyőri szakszervezeti 
székházban az Állami Opera-
ház Hacsaturján-brigádja lé-

pett fel. 

A gyár szinjátszócsoportja Pav-
lenko „Boldogság" cimü darab-
jából mutatott be jeleneteket, a 
diósgyőri kulturcsoport pedig a 
„Tulipánosláda" cimü színdara-
bot játszotta. 

Veszprémben a város három 
pontján felállított színpado-
kon zene- és énekkarok, 
szavalatok szórakoztatták 

egész nap a dolgozókat. 
Á legnagyobb sikere a dunántuli 
Népszínház művészegyüttesének 
volt. 

Ozd dolgozói lelkes hangula-
tu tömegben vonultak a Va-
sas-székház kertjébe, hogy 
megünnepeljék az Alkotmány 
első évfordulóját. Magyar, 
boly községben ötéves ter-
vünk első évének századik 
moziját nyitották meg az 
Alkotmány első évfordulójá-

nak napján. 
A mozi az Alkotmány elnevezést 
kapta. 

Az ország minden városában, 
községében és falujában hasonló 
nagy ünnepségekkel, műsorokkal 
boldogan ünnepelték Alkotmá-
nyunkat a dolgozók óriási tö-
megei. 

Rákosi elvtárs vezetésével 
magyar kormányküldöttség utazott 

a Román Népköztársaság 
felszabadulási emlékünnepére 

Romániának a szovjet hadse reg által történt felszabadítása 6. 
" évfordulójára — amelyet augusz tus 23-án ünnepelnek — a Ro-

mán Népköztársaság kormányának meghívására hétfőn Rákosi 
Mátyás elvtárs miniszterelnökhelyettes vezetésével magyar kor-
mányküldöttség utazott Bukarestbe. A küldöttség tagjai: Darvas 
József vallás- és közoktatásügyi miniszter, Úszta Gyula vezérőr-
nagy és Stróbl Pálné, a Ganz Villamossági Gyár sztahánovista 
munkásnöje. 

Gorog KP Politikai Bizottságának 

hivatalos közleménye 

az uj athéni kormányválsággal kapcsolatban 

Óriási vizierőmü épül Kujbisevnél a Volgán 
A Szovjetunió minisztertanácsának határozata az építkezések megkezdéséről 

A Szovjetunió minisztertaná-
csa nagy jelentőséget tulajdonit 
a Volga folyón építendő kujbise-
vi vizierőmünek, valamint a vas-
utak villamosításának, a Volgán 
tuli területek öntözésének és a 
Volgai hajózás megjavításának. 
Az építendő vizierőmü Moszkva, 
Kujbisev és Szaratov ipari üze-
meit látja majd el villamosener-
giával. A Szovjetunió tehát elha-
tározta : 

1. Körülbelül kétmillió kilo-
watt kapacitású, a vízellátás 
szerint évenkint körülbelül tiz 
milliárd kilowattóra villamos-
energiát termelő vizierőmü fel 
építését a Volga folyó Kujbisev 
körzetében. 

A vizierőmü építését 1950-ben 
kell megkezdeni és az erőmüvet 
1955-ben keli teljes kapacitással 
üzembehelyezni 

2. A Volgán tuli földek egy-
millió hektárnyi területének ön-
tözését kell tervbevenni a kujbi-
sevi vizierőmü villamosenergiá-
jának kihasználásával. 

3. A kujbisevi vizierőmü épí-
tésénél vasúti fővonal számára 
áthidalásról gondoskodjanak a 
Volga folyón át. 

4. A kujbisevi vizierőmü vil-
lamosenergia termelését a követ-
kezőképen kell elosztani: 

a) Moszkva számára 6.100 mil-
lió ki'owatt óra évenkint. 

b) Kujbisev és Szaratov vidé-
ke számára 2.400 millió kilowatt 
óra évenkint. 

c) A Volgán tuli területek ön-
tözésének céljaira évi 1.500 mil-
lió kilowattóra, 

5. A kujbisevi vizierőmü fel-
építésének elvégzésére „Kujbisev-
gidrodsztoj" néven építési szer-
vezetet kell létesíteni. 

A „Kujbisevgidrodsztoj" ve-
zetője I. V. Kozmin, az építke-
zés főmérnöke N. F. Sáposnyi-
kov lesz. 

6. A kujbisevi vizierőmü épí-
tésével kapcsolatos minden terve-
ző, kutatómunkát a Gidroprojekt-
re (Vizierőmütervezési Intézet) 
kell bizni. 

7. A villamoserőmüvek mi-
nisztériumát kötelezni kell, hogy 
dolgozzon ki tervet a kujbisevi 
vizierőmü villamosenergiájának 
elvezetésére szolgáló magasfe-
szültségű vezeték megépítésére, 
valamint azoknak az energetikai 
rendszereknek fejlesztésére, ame-
lyek ettől a vizierőmütöl viila-
mosenergiát fognak kapni. 

8. A közlekedésügyi miniszté-
riumot kötelezni kel' a Volga fo-
lyón keresztül épülő vasúti áthi-
daláshoz vezető vasutvonalak 
tervének kidolgozására. 

9. A Szovjetunió mezőgazdasá-
gi minisztériumát meg kell biz-
n', hogy szerkessze meg egy-

millió hektárnyi Volgán tuli 
terület öntözésének tervét a kuj-
bisevi vizierőmü villamosenergiá-
jának felhasználásával, számítás-
ba véve ezzel kapcsolatosan a 

villamosenergia felhaszná'ásának 
bevezetését a földmüvelésben 
'szántás villanverővel stb.) a 
Volgán tuli területen, elsősorban 
az uj öntözéses fö'deken. 

A szabad görög rádió szombaton 

közölte a Görög KP Központi Ve. 

zetősége Politikai Bizottságának az 

új athéni kormányválsággal kapcso-

latos hivatalos közleményét; 

„Az úgynevezett központi kor-

mány teljes mértékben az amerikai 

megszállók kezére játszotta Görög-

országod és ezáltal magáévá tette a 

terror és a háború politikáját. 

A belső monarchofasiszta viszá-

lyok napról-napra jobban elmérge-

sednek. 

Az amerikaiak most más kor-

mányösszetóíelt keresnek. Ha a Ve-

nizelosz.kormány megalakul, úgy az 

nem lesz egyéb, mint a monarcho. 

fasiszta unió kormányának megala-

kítására irányuló kísérlet és ez a 

kormány ugyancsak teljes mérték-

ben magáévá tenné az amerikai im-

perialislák politikai „irányvonalát." 

A Görög Kommunista Párt Köz. 

ponti Vezetöségénk Politikai Bi. 

zottsága kötelességének tartja fi-

gyelmeztetni a politikai pártokat, a 

népi szervezeteket és valamennyi be-

csületes demokratikus polgárt, dol-

gozzon a parlament azonnali fel. 

oszlatásáért és követelje új, szabad 

választások megtartását. A nép etfy. 

ségesen szálljon szembe a népelle-

nes összeesküvéssel 

flz athéni katonai törvényszék 
halálra itélt 13 görög hazafit 
A qtonarchofasiszta athéni kor-

mány katonai törvényszéke szómba, 

ton 13 görög hazafit itélt halálra. 

Malik elvtárs, 
a Biztonsági Tanács elnökének üzenete 

Trygve Lie főtitkárhoz 
Az Egyesült Nemzetek Szerve-

zetének titkársága közzétette 
Malik elvtársnak, a Biztonsági 
Tanács elnökének augusztus 6-án 
Trygve Liehez, az ENSz főtit-
kárához intézett üzenetét. 

Az üzenetben Malik elnök köz-
li: Athénből kapott táviratból 
arról értesült, hogy Görögország-
ban folytatódik a nemzeti ellen-
állási mozgalomban résztvett de-

mokraták üldözése. Halállal fe-
nyegetik őket csak azért, mert 
nem hajlandók megtagadni demo-
kratikus meggyőződésüket. 45 
állampolgárt megfosztottak tör-
vényes védelmének elemi jogá-
tól. Az üzenetben Malik elnök 
kéri. hogy haladéktalanul intéz-
kedjék az Egyesült Nemzetek 
útján a 45 politikai fogoly életé-
nek megmentése érdekében. 

A minisztertanács rendelettel biztosítja 

a munkahelyüktől távol lakó dolgozók 

kedvezményes lakáscseréjét 
A szocialista társadalom a dol-

gozók jólétnek fokozását lakás-

igényeik megfelelő rendezésével 

is elősegíti. Ezért a miniszterta-

A kinai népi hadsereg felszabadította 
Nanpeng szigetet 

A kinai népi felszabadító had-
sereg 4. hadseregének egységei 
felszabadították Nanpeng szige-
tét. 

Nanpeng szigete a keleti hosz-
szuság 112 és az északi széles-
ség 22 fokán fekszik, Kvantung 
tartomány partjai előtt. 

Fokozódó sztrájk mozgalom az US 4-ban 
A Packard motorgyárak 

8000 munkása augusztus 13. 
óta, a Daimond Company Ohio 
állambeli szódagyár 25Ó0 mun-
kása július 29 óta sztrájkol. 
Az Allied Chemicale Corp. 
katonai szempontból nagyje-
lentőségű vegyigyár 7000 
sztrájkoló munkását szigorú 
intézkedésekkel fenyegetik. A 
hadügyminisztérium „orszá-
gos fegyverkezési tanácsa " is 
támogatja a kormány követe-
lését a sztrájk azonnali be-
szüntetésére. 

Sztrájkolnak a kaliforniai 
építőmunkások is. 

Augusztus 22-ére Kentucky, 
Ohio és Minnesota állam vas-
útállomásainak munkásai és 
tisztviselői ötnapos sztrájkot 
jelentettek be. Amennyiben 
követeléseiket nem teljesítik 
az ország valamennyi nagy 
vasútijának dolgozói sztrájkba 
lépnek. Az USA vezető körei 
a sztrájkok megakadályozá-
sára igénybeveszi a hirhedt 
„amerikaellenes tevékenységei 
vizsgáló bizottság" tevékeny-
séget. fenyegetéseket, megtorló 
intézkedéseket alkalmaznak. 
A muPkások ennek ellenét e 
kitartóan sztrájkolnak, 

nécs augusztus 20-án rendeletet 
fogadott el, amelynek sikeres le-
bonyolítása érdekében a követke-
zőket rendeli el: 

A lakáscsereigényt a Fővárosi 
Ingatlanközvetítő NV (FIK)-nél 
kell benyújtani Csatolni kell a 
munkáltató igazolványát, hogy a 
kérelmező legalább hat hónapja 
dolgozik munkahelyén. A hathó-
napos szolgálati jogviszonyt kö-
telesek igazolni az állami válla-
latok, intézmnyek és hivatalok. 
Ha a kérelmező a néphadsereg 
tagja, ezt az igazolást nem kell 
mellékelni. 

Az ezen akció utján elfoglalt 
lakás bérét nem szabad tiz szá-
zalékkal emelni, ha az uj bér-
leti jogviszony a következő fel-
tételek mellett keletkezett: 

a) Az államhatalmi és állam-
igazgatási szerveknél ezek inté-
zeteinél, állami vállalatoknál 
szolgálatot teljesítő alkalma-
zottak egymás között elcserélt 
lakásaik közül legalább az egyik 
Budapest területén fekszik. 

b) Mindkét elcserélt lakás fö-
bérlet (társbérlet) és azonos 
terjedelmű. 
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A bolsevizmus taktikai elveinek 
hatalmas ereje 

Végei keli vélni 
a kcreai nép elleni amerikai agressziónál 

A Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának távirata 

az ENSz Biztonsági Tanácsához 

A Szovjet Szakszervezetek Köz-
ponti Tanácsa augusztus 19-én 
r. következő táviratot intézte az 
ENSz B z onsági Tanácsához: 

.Munkások és tisztviselők mil-
lióinak, a szovjet szakszervezetek 
tagjainak nevében, a Szovjet 
Szakszervezetek Központi Taná-
csa erélyesen tiltakozik az USA 
koreai intervenciója, a városok és 
falvak embertelen bombázása, a 
partmenti körze eknek a hadi-
flotta által való ágyúzása, vato-
mint a békés lakosság tömeges 
pusztításának egyéb barbár mód-
szerei ellen, melyeket az ameri-
kai csapatok Koreában alkalmaz-
nak. A Szovjetunió munkásai és 
tisztviselői — ugyanúgy, mult 
más becsületes emberek milliói 
az egész világon — tudják, hogy 
a koreai nők. gyermekek, öregek 
ezreinek kiirtásáért a»-USA kor-
mányát terheli a felelősség. Az 
USA durván megsértve az Egye-
sült, Nemzetek Szervezetének az 
alapokmányát é3 a világ békéje 
megszilárdításával kapcsolaos 
kötelezettségeit, agressziós lépést 
tett Korea ellen, nyíltan beavat-

A Magyar írók Szövetsége az 
Egyesült Nemzetek Biztonsági Ta-
nácsa elnökéhez, J. Malikhoz inté-
zett táviratban tiltakozott az ame 
rikai imperialisták koreai beavat-
kozása ellen 

A távirat szövege igy hangzik: 
„A magyar irók az egész dolgo-

zó magyar néppel együtt mélysé-
ges felháborodással értesülnek azok. 
lói n gaztettekről, amelyeket az 
amerikai imperialista támadók Ko. 
n a népe ellen napról-napra elkö-
vetnek. 

felháborodással töltenek el ben-
Iliinket azok a gyalázatos légitáma-
dások. amelyekkel az imperialista 
g ngs.zterek Korra békés lakosságá-
nak — asszonyoknak, gyermekek-
nek. öregeknek — ezreit mészárol, 
ják le s a Hitler.fasiszták módsze-
rei szerint lakóházakat, kórházakat, 
i kólákat, tudományos és művészeti 
intézményeket pusztítanak el. 

felháborodással töltenek el ben-
nünket azok a manőverek, amelyek, 
kcl az amerikai imperialisták kép-
v'selöl a Biztonsági Tanácsban min-
di 11 eszközzel el akarják gáncsolni 
a Szovjetunió törekvéseit a béke 
he vreáílitására s a béke megőrzése 
beívelt a háború kiszélesítése érdc-
kélí-n folytatnak aknamunkát. 

Mi, magyar írók, mindnyájan a 
béke hívei és harcosií vagyunk. 
Teljes szívünkből együttérzünk a 

kozott a koreai nép belügyeibe, a 
szárazföldi, tengeri és légierők 
nagy tömegét vetette harcba el-
lene. Az USA kormánya az Egye-
sült Nemietek Szervezetének 
tiszteletreméltó nevevei takaróz-
va, rablóháborút folytat a koreai 
nép ellen, saját imperialista cél-
jait köve i Koreában. Meg akarja 
fosztani a koreai népet szabadsá-
gától és függetlenségétől s ölvan 
rendszert akar állandósítani Ko-
reában, moly lehetővé tenné az 
USA uralkodó köreinek, hogy ezt 
az országot távolkcleti gyarma-
tukká tegyék. 

Az USA kormánya, amidőn 
akadályozza a koreai kérdés bé-
kés rendezését, végérvényesen le-
leplezi önmagát, mint a koreai 
polgárháború szervezőjét, mint 
imperialista megszállót, melv a 
védtelen lakosságra új háború 
borzalmait zúdította 

A Szovjet Szakszervezetek Köz-
ponti Tanácsa úgy ítéli, hogy a 
Biztonsági Tanácsnak meg kell 
hallania az egész világ becsületes 
emberei millióinak hangját és 
minden rendelkezésre álló ész-

hazája függetlenségéért és szabadsú. 
gáért diadalmasan harcoló koreai 
néppel s támogatjuk a Szovjetunió-
nak a béke helyreállításán fáradó, 
zó politikájút. Ezért követeljük a 
békés koreai lakosság elleni terror-
bombázások megszüntetését, az ide 
gen beavatkozó csapatok azonnali 
kivonását Koreából s az érdekelt 
fél, a koreai nép képviselőinek 
meghallgatását a Biztonsági Ta-
nácsban. 

Magyar írók Szövetsége. % 

Aczél Tamás. Barabás Tibor, Ben. 
janiin László, Bóka László, Boldi-

ÖtéVes tervünk eredményekén: 
a szövetkezeti boltok száma, az 
idén közel kétszerannyi. mint az 
elmúlt évben volt. A szövetkezeti 
tóitoknak a forgalma lényegesei? 
nagyobb, mint az elmúlt ÍVb*n 

Egy hónapja kezd ék meg öt-

száz szövetkezeti boltnak mínta-

üzletté való átszervezését. Fzeket 

sokmillió forint értékű minőség; 

áruval- frissítették fel. olyanok-

közzel haladéktalanul véget kel 
vetnie a koreai nép elleni ameri 
kai agressziónak, a békés korea 
lakosság kiirtásának, amely a 
egész emberiség lelkiismereté 
felháborítja. 

A Szovjet Szakszervezetek Köz 
ponti Tanácsa kifejezést adva r 
szovjet szakszervezetek tagja 
egyöntetű béketörekvéseinek, el 
engedhetetlennek tartja: 

1. hogv a Biztonsági Tanács 
mint a béke biztosításának leg-
főbb nemzetközi szerve ítélje e 
az USA kormányának koreai ag 
resszióját; 

2. hogy a Biztonsági Tanáé: 
haladéktalanul javasolja az US/ 
kormányának a koreai városok é 
falvak vadállati bombázásánál 
és- a békés lakosság kiirtásánál 
beszüntetését; 

3. hogy a Biztonsági Tanác 
hozzron határozatot az USA ko 
reai in ervenciójának azorna' 
megszüntetése és minden ideger 
haderő kivonása érdekében. 

A Szovjet Szakszervezetek Köz 
ponti Tanácsának nevében: Kuz 
nyecov, a SzSzKT elnöke." 

ti és félgyarmati népek jogos 
szabadságmozgalmát akarják az 
imperializmus érdekében vérbe 
fojtani. Tiltakoznak az ellen is. 
hogy az Egyesült Nemzetek Sző-
ve ségének lobogóját Koreában az 
amerikai imperializmus kalóz'o-
bogójaként használhassa. A né-
pek szabadsága és függetlensége 
Istentől adott jog. Ennek nevé-
ben követelik az imperialisták 
koreai beavatkozó háborújának 
azonnali beszüntetését és az im-
perialista csapatok kivonását Ko-
reából. 

Budapest, 1950 aug. 21. 
A katolikus papok 
országos békebizottsága. 

Szécsi Antal esperes plébános 
érseki biztos h„ Bpest; Werner 
Kornél plébános Vecsés; Nagy 
Béla görögkatolikus plébános 
Nyírlugos; Sándor Dénes plébá-
nos, Bpest; Miháczi József lel-
kész Vecsés; Rédlik János lel-
kész Gyönk; Gábris Grácián plé-
bános Budapest; Ólmos Imre lel-
kész Bpest; Tamás Alajos lelkész 
Bpest; Máté János plébános He-
tényegyháza; Bálint György lel-
kész Ricse; Rácz Károly lelkész 
Bpest; Horváth Richárd szerze-
tes tanár Bpest; Balogh István 
plébános Budapest. 

zsúr Iván, Devccseri Gábor; Dérv 
Tibor, Földeák János, Füst Milán; 
Fehér Klára, Gábor Andor; Gellért 
Oszkár, Gergely Sándor, Háy Gyu. 
la, Heltai Jenő; Illés Béla, Illyés 
Gyula, Juhász Ferenc: Karinthy Fe-
renc, Képes Géza, Kiiczka Péter, 
Kónya Lajos; Lányi Sarolla, Lu. 
kács György, Madarász Emil, Mándi 
Eva. Máté György. Nagy Lajos, 
Hideg Sándor, Sándor Kálmán, 
Somlyó György, Sötér István; Sza-
bó Púi, Sziicli György, Vas István, 
Veres Péter; Zclk Zoltán, 

kai, amelyekér: a dolgozó pa-
rasztságnak eddig a városba kel-
lett menni. A mintaboltokba szak-
embereket küldtek, hogv a szö-
vetkezeti boltok dolgozóit meg-
ismertessék a szocialista keres 
kcdelcmmel. 

A SzövOSz elhatároz a, hogy 
az ötszáz szövetkezeti bolt át-
szervezése után fokozatosan a 
többi szövetkezeti boltot is min-
tából okká alakítja. 

A Pravda megemlékezik arról, 
hogy 45 évvel ezelőtt jelent meg 
Lenin „A szociáldemokrácia két 
taktikája u demokratikus forrada-
lomban" című müve. Lenin e 
klasszikus müvét 1905 júniusában 
és júliusában irta, amikor Orosz-
országban megkezdődött a bur. 
zsoá demokratikus forradalom. 

A vezércikk a többi között le-
szögezi: a szocialista forradalom 
lenini elmélete felborította a men-
sevikiek és a nyugateurópai szo-
ciáldemokrácia rothadt és prole. 
tárellenes álláspontját. A Szocia 
lista forradalom lenini elméleté-
ben nz az új, liogy a prolctári'or-
raiiaimat a proletariátus valósítja 
meg, amelynek a burzsoázia elleni 
harcában szövetségesei a város és 
falu dolgozó milliói és kizsákmá. 
nyolt tömegei. 

A szocialista forradalom új le-
nini elmélete már majdnem min-
den alapvelő elemet tartalmaz ah-
hoz a következtetéshez, hogy a 
szocializmus egy országban is 
győzhet. 

Ismeretes, hogy Lenin erre a 
következtetésre 1915.brn jutott. A 
kapitalizmus monopolisztikus s'á-
diumának elemzése alapján Lenin 
bebizonyította, hogy a szocialista 
forradalom egy országban is tel-
jes győzelmet arathat, valamint, 
hogy a szocializmus egyidejű győ-
zelme valamennyi országban vagy 
a civilizált országok többségében 
lehetetlenség, Lenin ügyének nagy 
folytatója, Sztálin elvtárs minden 
irányban kifejlrszlette a szoeia. 

A Nemzetközi Diákszövetség 
második kongresszusának hétfői 
ülésén felszólalt dr. Andics Er-
zsébet elvtársnő, magyar egyete-
mi tanár, a „Megvédjük a békét"-
mozgalom elnöke, aki a többi kö-
zöt: ezeket mondotta: Népi de-
mokratikus államunk óriási fi-
gyelmet szentel annak, h gv a 
műveltség valóban a nép közkin-
csévé váljék és a foganatosított 
rendszabályok egész sorával el-
érte, hogv az idén az egyetemek 
első évfolyamára annyi hallgatót 
ve tünk fel, mint amennyi a há-
ború előtt az egyetemi és fő:s-
kolai hallgatók összlétszáma volt. 
A munkásosztály és a dolgozó 
parasztság soraiból kikerült hall-
gatók számát megtízszereztük. 
Elhangzót ak itt olyan felszóla-
lások. — igaz, hogv csak egy 
elenyészően kis csoport részéről 
— amelyek az oktatás demokra-
tizálásának kérdését el akarták 
választani a haiadásért. a nemze-
ti függetlenségért és a békéért 
vívott harctól. Azt kérdezem: 
Hol. a Föld melyik ré37.én si-
került biztosítani a műveltség 

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság népi hadseregének 
főparancsnoksága augusztus 21-
én este közöltí: 

A népi hadsereg egységei va-
lamennyi arcvonalon folytatják 
a kemény harcot a makacsul el-
lenálló amerikai és Li-Szin-Man 
katonaság ellen. Az amerikai lé-
gierő abban az igyekezetében, 
hogy leplezze az amerikai kato-
naság vereségeit, az arcvonalon 
még hevesebb módon és dühöd-
tebben bombázza a koreai váro-
sokat és falvakat. Augusztus 2(1-
án amerikai repülőgépek támadá-
sokat intéztek Hejcsu (Kaisiu), 
Vonzosz (Genzan), Phenjan és 
Dél-Phenjan tartománv falvai és 
városai ellen és barbár módon 
bombázták azokat E barbár 
bombatámadások következtében a 
városokban és falvakban lakóhá-
zak dőlitek romba. 

Nem adnak ki többé 
amer l fa i vesztesépielenfésl 

Koreával kapcsolatban 

Az amerikai hadsereg szóvivő-

je, mint a Reuter jelenti, közöl-

te, hogy a jövőben nem adt'ak ki 

lista forradalom, a szocializmus 
egy országban való győzelme le-
hetőségének elméletét. A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 
cs a szocialista társadalom kiépí-
tése a Szovjetunióban a szociális, 
la forradalom lenini-sztálini elmé-
letének diadala. 

A bolsevik taktika alapjai kiáll, 
ták a történelem hatalmas próbá-
ját. Ennek a taktikának az ereje 
és életképessége három orosz for-
radalom osztályhurcaiban blzonyo. 
sodott be. Az oroszországi és a 
nemzetközi opportunizmus elleni 
elkeseredett liareban kovácaolód-
tak ki a leninizmus stratégiai és 
taktikai elvei. 

A Bolsevik Párt dolgozóink élé-
re állt — fejezi he cikkét a Prav. 
da — a proletárforradalom győ-
zelméért, országunk szocialista 
átalakításáért vívott liareban. A 
proletariátusnak minden népi for-
radalomban vezető szerepéről 
szóló Icniril.sztálinl tanftás vezér-
csillag volt a közép és délrurópat 
országok kommunista és munkás, 
pártjai számára. A lenini stratégia 
és taktika vezérfonalul szolgál ma 
is n népeknek a békéért, drmo. 
kráriáért és szocializmusért foly-
tatott harcát vezető kommunista 
és munkáspártoknak. A Szovjet-
únió Kommunista (bolsevik) Párt. 
jának világtörténelmi tapasztala-
tai segítik más országok kommu-
nista pártjait, hogv mindinkább 
harcra tümüritsék a munkásosz. 
tályt és a dolgozók millióit az 
imperializmus ellen, n szocialista 
eszmények végleges dlada'úért. 

tényleges demokratizálásét a ha-
ladásért és a békéért folv atott 
harc nélkül? Nekünk, magyarok-
nak. sok, nehéz küzdelmünk volt 
nemcsak a Horthy-fasizmus 
és a nácik ellen, hanem a titóis-
ta banditák ellen is, akik orgyil-
kosokat küldtek az országunkba, 
továbbá a Mirdszenty-féle és a 
jobboldali szociáldemokrata Haza-
árulók. az angol és amérlkai kö-
vetségen szervezett kémhálózat 
tagjai ellen. Ha nem folytattunk 
volna ezek ellen állandó és éber 
harcot, akkor valószínű'eg né-
pünk egyéb vívmányaival egy ü t 
demokratikus közokta ásunkat is 
felszámolta volna már az ellen-
ség. A haladásért és a békéért 
folytatott harc nélkül nincs de-
mokratikus oktatás som. A biká-
ért folyta ott harc központi fel-
adat. Béke nélkül nemcsak az 
oktatás demokratizálásáról nem 
lehet szó. hanem tgyébrő! sem. 
A béke mindennek ae előfeltéte-
le Ne hallgassanak azokra, akik 
el akarják terelni figyelmüket 
erről a központi felada ról. 

jelentést a koreai amerikai in-
tervenciós csapatok vesztesé-
geiről. 

C1 P T 
A^g JLa 

ELŐTT 
U J I # S4 MEG 

a z V . o s z t á í y r a 

i s 2 S á I f -

s ® r s j e i v é f 

Húzás 
augusztus 23-től 

egy tiünapon át. 

F ő n y e r e m é n y : 

forint. 

A kotolikus papok országos békebizottsága 
táviratot intézett az ENSz Biztonsági Tanácsa 

elnökéhez 
A katolikus papok országos 

békebizottsága az alábbi távira-
tot intézte az Egyesült Nemzetek 
Biztonsági Tanácsa elnökéhez. J. 
Malikhoz: 

,.A magyar katolikus papok 
országos békebizottsága mély er-
kölcsi felháborodással Léli el azo-
kat a kegyetlen terrorbombázá-
srkat. amelyeket Koreában követ 
e! nap-nap után az amerikai lé-
gihaderő. A fasiszta barbariz-
musnak eme visszatérése ellen az 
1950 augusztus 1-én a Budapesti 
Központi Egyetemen megtartott 
országos katolikus papi értekez-
letnek több mint 450 tagja már 
egyhangúan tiltakozott, amidőn 
űz értekezlet által elfogadott ha-
tározati javaslat 4. pontjában 
ezeket mondotta ki: „Az igazi 
keresztény humanizmus nevében 
tiltakozunk az atombombának a 
propagálása és használata ellen. 
Megbélyegezzük azokat, akik a 
koreai háborúval kapcsolatban az 
atombomba használatát követelik. 
Ti' akozunk a koreai lakosság, s 
a védtelen városok, falvak elleni 
bombatámadások ellen.'1 

A katolikus papok országos bé-
kebizetisága most ismét a békes-
séget é* emberszeretetet hirdető 
Jézus Krisztus evangéliumának 

szellemében emeli fel tiltakozó 
szavát é3 hívja fel az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Biztonsági 
Tanácsát, hogy kövessen el min-
dent a terrorbombázások meg-
szüntetése érdekében Erre a lé-
pésre kötelezi a katolikus papok 
országos békebizotteágát az em-
beri lelkiismeret és a keresztény-
ség sorsáért érzett felelősség. 
Az amerikai légierő terrortáma-
dásai a védtelen polgári lakoseág 
ellen nemcsak ártatlan emberéle-
tek tízezreit ölik meg, de egyben 
a keresz énység tekintélyén is 
súlyos csorbát ejtenek. 

A békesség szolgálata mind az 
egyén lelkében, mind a népek éle-
tében a kereszténységnek, az 
egyháznak szent és örök felada-
ta. A béke a kultúra, a béke a 
haladás. A béke az embert neme-
sítő és boldogító áldott munka 
lehetősége. Meg kell ér. énünk az 
öntudatosodó ázsiai népek hang-
ját. akik kezükbe akarják venni 
a saját sorsuk irányítását. Ki kell 
állnunk az igazságuk mellett, az 
írásnak a szavai szerint „Az 
igazság szabadít meg titeket". 

Mint a római katolikus anya-
szentegyház hűséges papjai, el-
ítélik Krisztus nevében azokat a 
háborúkat, amelyekkel a gvarma-

A haladásért és a békéért fo'ytatott harc nélkül 
nincs demokratikus oktatás sem 

Andics Li zsebel elvtársnő beszéde a prágai Nemzetközi 
Diahkongresxzuson 

A magyar irók is táviratban tiltakoztak 
az ENSz Biztonsági Tanácsánál 

Minőségi árut visznek a falvakba 
a szövetkezeti mintaboltok 

H koreai népliarfsersg főaara^csEtokságáoak 
hétfő esti haeH[e'enfé$e 



KEDD, 1950 AUGUSZTUS 22. 

A könnyűipari minisztérium köszönete 
S z e g e d dolgozóinak 

Kiss Árpád elvtárs, könnyűipari miniszter a következő leve 
let küldte lapunk szerkesztőségéhez: 

„Kedves Elvtársak! 
Kérem a szerkesztőséget, hogy lapjukon 

keresztül tolmácsoljak köszönetemet Sze-
ged varos es a környék hatóságainak, társa-
dalmi szervezeteinek, üzemek ós hivatalok 
dolgozóinak és mindazoknak, akik a Szegedi 
Textilművek raktártüzenól odaadó lelkese-
déssel segítettek a nemzeti vagyont meg-
menteni , 

Budapest, 1950. augusztus 19. 
Kiss Árpád 

könnyülpari miniszter" 

Boldogan ünnepeltek Szeged dolgozói 
A Szovjetunió ós Pártunk iránti hála megnyilvánulásai Jellemezték 
a szegedi dolgozók ünnepségeit Alkotmányunk eisö évfordulóján 

Alkotmányunk első évfordulóját a nagy ünnep jelentő-
ségéhez mérten köszöntötték a szegedi dolgozók. Méltó ki-
fejezése volt ez a nap azoknak az eredményeknek, amelyeket 
Alkotmányunk rögzít le s amelynek növeléséhez az Alkot-
mány megszületése óta eltelt eOy esztendő alatt, is új és új 
győzelmekkel járultak hozzá a szegedi dolgozók. Igy tették 
ezt most legutóbb a koreai műszakban s az Alkotmány ün-
nepére tett felajánlásaikban is. 

Augusztus 20-án reggel zeneszóra és ifjúsági éneklö-
csoportok lelkes dalaira ébredtek a szegedi doWozók. A vá-
ros is ünnepi díszben fogadia a dolgozókat. Színes díszíté-
sek, feliratok hirdették a nagy nap jelentőségét, hirdették, 
hogy egyéves évfordulóját ünnepeljük a dolgozó nép hatal-
mát, fügOetlenségét és szabadságát szentesítő népköztársa-
sági Alkotmánynak. _Y 

A Politikai Bizottság határozata nyomán 

javítsák meg munkájukat a szegedi 

szakszervezetek is 

k ' 

Szakszervezeteink jelentős ered. 
menyeket értek el szocialista 

iparunk, népgazdaságunk fejlesztésé- | 
ben, sok feladatot oldottak meg, 
amelyek mind a fejlődést szolgál-
ták. Az eredmények mellett azon-
ban Szegedre is vonatkozik a Poli-
tikai Bizottság határozata, amely 
szerint szakszervezeteink munkája 
elmaradt az általános fejlődéshez 
és a növekvő feladatok nagyságá-
hoz képest 

A Politikai Bizottság határozata 
segítséget nyújtott Szegeden is a 
szakszervezeti vonalon megnyilvánu-
ló hibák feltárására, módot nyúj-
tott a munka megjavítására. A ha-
tározat megállapításai szegedi vi-
szonylatban is érvényesek, a szak-
szervezet szegedi munkájában is 
mutatkoztak igen jelentős fogyaté-
kosságok. Ezek között első helyen 
áll és a legsúlyosabb hibák egyike 
a Párttól való elszakadás, amely 
gyakorlatban abban csúcsosodott ki. 
hogy szakszervezeti bizottságaink 
nem harcoltak következetesen a 
Párt vezetésének biztosításáért, a 
Párt politikájának következetes vég. 
lehajlásáért. 

Szegeden is gyakran megismétlő-
dő jelek mulatták, hogv szakszer-
vezeti vonalon eltompult a forra-
dalmi éberség szelleme. Szakszer-
vezeti funkcionáriusaink nemhogy 
leküzdötték volna, hanem egyre in-
kább átvették a régi opportunista 
szociáldemokrata tradíciókat. A 
szakszervezetben dolgozó kommu-
nista vezetők többsége elszakadt a 
tömegektől, elbürokratizálódott, 
munkáját hivatalnak, vagy akció-
feladatnak tekintette sok esetben. 

t onkrét példák bizonyítják, 
hogy komoly hiányosságok 

mutatkoznak Szegeden is a szak-
szervezeti munkában. 'A Magyar 
Kenderben például a Párttól való 
elszakadás az üb titkár esetében 
egyenesen pártszerűtlen magatartas-
ban nyilvánult meg. Az üb. titkár 
elvtárs nem telte magáévá kellő 
mértékben a Párt útmutatásait és 
ennek megfelelően nem is hajtotta 
azokat végre A Szegcdi Kender ub. 
titkár elvtársnője sem viszonyult 
jól a Párthoz és ennek megfelelően 
el-zakadt a tömegektől is, nem tar-
totta a kellő kapcsolatot a dolgo. 
Zókkal, ha fel is kereste őket, az 
egvszerü „szemlének" nézett ki 
csupán Nem egyszer vörösre lak-
kozott körmökkel jelent meg az 
egyes üzemrészekben a dolgozok 
között, 

A Párttól való elszakadás az oka 
végsőfokon az összes többi hibák-
nak. melyek szakszervezeti bizott-
ságaink munkájában megnyilvánul-
nak. A Szegedi Kenderben történt 
meg az, hogy az üb titkár kibújt 
a „népszerűtlen feladatok" végre-
hajtása alól. az új norma szerinti 
első bérkifizetés előtt lemondott 
funkciójáról, nem merte vállalni a 
pillanatnyi nehézségekel. 

A forradalmi éberség elhanyago-
lását mutatja az a tény is, 

hogy szegedi viszonylatban üzemi 
bizottságaink egyetlen egy ellensé-
ges elemet sem lepleztek le, egye-, 
dül a Szegcdi Cipőgyárban történt 
meg az, hogy az üb. kipellengére-
zett és eltávolított a termelésből 

egv kulákot, a dolgozó nép ellensé-
g -

Szakszervezeteink hibáinak egyik 
alapja volt, hogy nem használták a 
bolsevik kritika és önkritika fegy-
verét. Több esetben nem is nyúj-
tottak módot arra, hogy a szak-
szervezeti tagság véleményét nyilvá-
nítsa a vezetők, funkcionáriusok 
munkájáról, de még azokban az 
esetekben is, amikor ez megtörtént, 
a kritika és önkritika általánossá, 
gokban nyilvánult meg, 

A szakszervezetek egyik döntő 
feladata a munkaverseny szervezé-
se, a dolgozók politikai és kulturá-
lis nevelése. Ennek a célnak érde-
kében szükséges lett volna, hogy a 

szakszervezeti aktívák, elsősorban 
maga a bizalmi testület jól és szer-
vezetten működjék, birja a dolgo-
zók bizalmát. Ezzel a szakszervezeti 
bizalmiakat rendszerint úgy nevez, 
ték ki, nem a dolgozók maguk vá-
lasztották, másrészt pedig maguk a 
szakszervezeti aktívák nem kapták 
meg a kellő instrukciókat, útmuta-
tásokat munkájuk végzéséhez. 

Üzemi bizottságaink a munka-
verseny szervezése terén sem 

állottak a helyzet magaslatán, nem 
mozgatták meg kellőképpen a ren-
delkezésükre álló erőket. Szemlél-
tető példák bizonyítják ezt. Meg-
történt például a Késárugyár Nem-
zeti Vállalatnál, hogy a dolgozók 
többsége kötött ugyan hosszúlejá-
ratú versenyszerződést, mégis az 

üzem termelékenysége mindössze 

58—60 százalékát érte el az1 elő-

irányzatnak. 

Szakszervezeteinknek komoly 

tennivalóik vannak szociálpolitikai 

terén is. Üzemi bizottságainknak 

többek között az is feladata, hogy 

aktív harcosai legyenek a szocialis-

ta bérezés megvalósításának. Az 

e téren végzett munkát is jelentős 

fogyatékosságok jellemezték. Nem 

volt éber például a Ruházati NV 

üzemi bizottsága és tűrte, hogy a 

dolgozók hónapokon kesesztöl laza 

normával dolgozzanak és illetékte-

lenül magas fizetéseket vegyenek 

fel. 

^ indezek a hibák végső fokon 

abból eredtek, hogy szak-

szervezeteink jelentős része elsza-

kadt a Párttól. Megtörtént például, 

a Gyárépítési NV.nél, hogy a volt 

iib. titkár kijelentette: „Ha a Párt 

akar valamit, jöjjön az üb. irodá-

ba. Régebbi mozgalmi ember va-

gyok én, mint ezek az ifjonc párt-

funkcionáriusok-" 

Az önelégültség és elbizakodott-

ság is felütötte fejét szakszerveze-

teink munkájában. Rákosi elvtárs 

február 10-i beszéde uián a szegedi 

üzemek iizemi bizottságainál csak-

nem mindenütt az a hangulat ural-

kodott, hogy „na most legalább jól 

megkapták a pártfunkcionáriusok, 

napvilágra kerültek a hibáik." Igen 

sok esetben az a hangulat js elural-

kodott iizemi bizottságainknál, hogy 

ők jól dolgoznak, munkájukban 

nincs semmi hiba, hiszen Rákosi 

elvtárs erre nem is tért ki. 

Szakszervezeteink nem fordí-
tottak kellő gondot az ideológiai, 
politikai nevelő munkára sem. 
Megtörtént például a szegedi Bu-
torüzemben. hogy hosszú hóna-
pok teltek el és semmiféle szemi-
náriumot nem tartottak a dolgo-
zók részére, még magukat a kö-
telező termelési értekezleteket 
vagy szakszervezeti napokat sem 
tartották meg kellőképpen. Álta-
lános hiányossága a szegedi szak-
szervezeti munkának, hogy kul-
turális vonalon sem teljesiti igen 
jelentős feladatát, mechanikusan, 
vagy pedig egyáltalán nem for-
dít erre elegendő gondot. 

fi hibák feltárásához jelen-
tős segitséget és útmuta-

tást nyújtott Pártunk Politikai 
Bizottságának határozata. A ha-
tározat fényében mód és lehető-
ség nyilt szakszervezeti veze-
tőink előtt, hogy felismerjék a 
munkájukban megnyilvánuló 
hiányosságokat. A feladat az, 

Minden szege-di dolgozó ün-
nepelt vasárnap. Számos szó-
rakozási lehetőségben válogat-
hattak a dolgozók. Délelőtt a 
város különböző terein a 
gyermekek részére mutattak 
be bábszínházelőadásokat. 

Kiemelkedő eseménye volt 
a nagy ünnepnek a vasárnap 
esti kultúrműsor. Az újszegedi 
szabadtéri színpadon 

többeser szegedi dolgozó 

gyönyörködött a változatos, 
gazdag kultúrműsorban, amely 
egyben kiejezője volt az egyre 
emekedő és fejlődő kulturális 
életünknek is, de bizonyítéka 
volt annak is, mennyire élnek 
a szegedi dolgozók azokkal a 
kulturális lehetőségekkel, ame-
lyeket népi demokráciánk 
biztosít számukra. 

A nagyszabású kultúrmű-
sornak minden egyes száma 
hatalmas sikert aratott. Nagy 
lekesedéssel fogadták a sze-
gedi dolgozók Solymár Erzsé-
bet úttörő szavalatát, aki 
Kuczka Péter „Alkotmányunk 
van" című versét adta elő. 
Nagy sikert aratött az MSzT 
központi, az ÉDOSz és a Sze-
gedi Kender összevont ének-
kara, amely 

Sztálin elvtársról és a békéről 

dalolt. Szabolcsi Gábor Dzsam-
bul „Sztálini Alkotmány" cí-
mű versét szavalta. Ezután a 
Rendőrség kamarakórusa sze-
repelt nagy sikerrel. Nagy 
tetszéssel fogadta a közönség 
a Szegedi Kender népi tánc-
csoportjának műsorát. Benkő 
Miklós elvtárs Devecserj Gá-
bor „Béke katonái" című ver 
sét szavalta el nagy sikerrel. 

Az „Alkotmány termelőeso-
port két tagja a falu, a ter-
melőesoport életéről mondo-
dott verseket. 

Az Egyetem, a Dohány-
gyár. a Közalkalmazottak, a 
MÉMOSz és a M Á V összevont 
énekkarai is nagy sikerrel ad-
tak elő énekszámokat a béké-
ről és a koreai nép hősi har-
cáról. Igen nagy sikerrel sze-
repelt az úttörők és a Magyar 
Kender tánccsoportja. Hatai-
mas tapsviharra] jutalmazta 
a közönség az MKOSz tánc-
csoport ját, amely gyönyörű 
ruhákban. 

orosz népi táncokat adott elő. 

A műsor további részében 
Back György és Kenéz Ernő, 
a Nemzeti Színház tagjai a 
„Dohányon vett kapitány"-ból 
és a „Borisz Godunov"-ból 
adtak elő részleteket. A fil-
harmóniai zenekar a Rákóczi 
indulót és Kodály „Hári Já-
nos" című művéből a közze-
nét adta elő. Külön meg kell 
emlékeznünk az MNDSz ének-
karáról, amelynek ének-
számai igen megnyerték a 
szegedi dolgozók tetszését. 

A műsor egy másik kiemel-
kedő száma vot Makra Júl ia , 
a Szegedi Kender dolgozójá-
nak szavalata, Somlyó György 
„38. szélességi fok" című ver-
se. Ezután a Szabad I f júság 
énekkara adott elő énekszámo-
kat. majd Gyuricza Ilona 
szavalt nagy sikerrel. A mű-
sor befejező részében a Do-
hánygyár. az Egyetem, a 
Közalkalmazottak, a MÉMOSz 
és a M Á V szakszervezeti ösz-
szevont énekkara szerepelt. 

Ünnepségek a szegedi üzemekben 

De nemcsak vasárnap, ha-
nem már szombaton is ünne-
pellek a szegedi üzemek, hi-
vatalok dolgozói. A dogozók 
külön ünnepségeket tartottak, 
amelyeken köszöntötték Al-
kotmányunk első évfordulóját 
és szeretettel, ragaszkodással 
emlékeztek meg a Szovjet-
unióról. a Pártról. amelyek 
lehetővé tették a dolgozó nép 
Alkotmányának megteremté-
sét. Ezekről a ünnepségekről 
számolnak be a szerkesztőség-
hez írt leveleikben az üzemi 
tudósítók. 

R Szegedi Viz- és Csaterna KV 
Üzemünk dolgozói szombaton 

tartották ünnepélyes ülésüket Al-
kotmányunk első évfordulója al-
kalmából. Az ünnepségen Drágán 
Andrásné elvtársnő, párttitkár, 
méltatta az Alkotmány jelentősé-
gét s kihangsúlyozta, hogy Al-
kotmányunk nemcsak jogokat 
biztosít a dolgozóknak, hanem 
kötelezettségeket is ró rájuk. Rá-
mutatott, hogy azok a jogok, me-
lyeket az Alkotmány biztosít szá-
munkra, lehetővé teszi, szabad, 
boldog életünket, de ezeket a jo-
gokat meg is kell védenünk az 
ellenségeinkkel szemben. Az elő-
adáshoz több dolgozó szólt hoz-
zá. Méltatták azekat az eredmé-
nyeket, melyeket Alkotmányunk 
biztosított a dolgozók számára. 

hogy szakszervezeteink, üzemi bi-
zottságaink megerősítsék és len-
dületbe hozzák a szakszervezeti 
aktívák munkáját, mozgósítsák 
az üzemek dolgozóit a szocialis-
ta épitő munkára. Fokozzák 
szakszervezeteink az ellenség el-
leni harcot, erősítsék a forra-
dalmi éberséget. A Párt irányítá-
sával legyenek üzemi bizottsá-

Hálájukat fejezték ki a dolgozók 
a Szovjetuniónak és Pártunknak 
az Alkotmányért, egyben igére'.et 
tettek, hogy méltók lesznek az 
Alkotmányhoz, kötelességeiket 
mindenkor maraléktalanul teljesí-
tik. 

Halasiné, üzemi tudósító. 

Állami Vlllamosenergia szolgáltató NV 
Szombaton az esti órákban tartot-

ták üzemünk dolgozói az Alkotmány, 

ünnepséget A Lenin, Sztálin, Rákosi 

elvtársak fényképeivel feldíszített 

kultúrteremben a dolgozók tapsviha_ 

rában nyilt meg az ünnepség. Beve-

zető beszédet Dobó Géza elvtárs 

mondott, majd Homola Margitka út-

törő pajtás szavalt verset az Alkot-

mányról, Az ünnepi beszédet Bár-

kányi Márton elvtárs, párttitkár 

tartotta. A beszéd végeztével a dol-

gozók lelkesen ünnepelték a Pártot. 

Az ünnepség után az üzem dolgozói, 

az üzem fiataljai a késő esti órákig 

szórakoztak és az ünnepség igen jó 

hangulatban ért véget, 

Bálint István 

üzemi tudósító. 

Vágóhd 

A szegedi Vágóhíd minden dol-
gozója részlvett a szombaton 
megtartott Alkotmány-ünnepsé-
gen, csak azok hiányoztak, akik 
szabadságukat töltik, vagv bete-
gek voltak. Csanádi István elv-

társ. az üzemi bizottság titkára, 
nyitotta meg az ünnepséget Ün-
nepi beszédet Agócsi János elv-
társ mondott. Ismertette az Al-
kotmány létrejöttét s rámutatott 
arra, hogy Alkományunkat a 
Szovjetunió segítségének és Pár-
tunknak köszönhetjük. Párhuza-
mot vont a dolgozók felszabadu-
iáselőtti nyomorúságos rabszol-
ga élete s a jelenlegi .boldog, sza-
bad élete között. Méltatta azokat 
az eredményeket és jogokat, me-
lyeket Alkotmányunk biztosít a 
dolgozó nép számára. Felhívta a 
jelenlévők figyelmét, hore azok-
nak a jogoknak a megvédéséért, 
melyeket az A'kotmány biz osít 
számunkra, továbbra is küzde-
nünk kell. erősítenünk ke1] a 
Szovjetunió-vezette béketábort, 
több, jebb munkánkkal kell erősí-
teni a békefront ránk eső szaka-
szát. 

A beszéd végeztével a dolgo-
zók lelkesen ünnepelték győzel-
meink szervezőjét, a Magvar Dol-
gozók Pártját, szererett vezérün-
ket, Rákosi elvtársat és a ma-
gvar nép nagy bará'ját. a világ-
béke őrét, az egész haladó em-
beriség nagv vezérté. Sztálin elv-
társat. Az ünnepségen szép 
műsorral szerepelt az üzem ve-
gyes énekkara. Ezenkívül szava-
iat egészítette ki Alkotmányunk 
első évfordulójára rendezett ün-
nepi ülésünket. 

Felhő Miklós 
üzemi tudósító. 

Onnensáq 
a DISz középiskolás szervezetében 
Szombaton este 6 órakor a 

Klauzál Gábor-gimnázium Ság-
vári Endre-termében gyűltek ösz-
sze a Szegeden tartózkodó közép-
iskolás diákok. Mi is megünne-
peltük Alkotmányunkat, mely 
számunkra is jelentős jogokat 
biztosít. Az Alkotmány te te le-
hetővé, hogy boldog jövő előtt 
állunk, lehetőségünk van a to-
vábbtanulásra, arra. hogv min-
denki a képességei szerinti, a 
neki legjobban megfelelő élet-
pályán dolgozhassák Bevezetőül 
a Köztársasági induló; énekeltük 
el, majd Farkas Dénes középis-
kolai tanár mondott ünnepi be-
szédet. Vázolta a mult diákéletet, 
amikor a gazdagok, a nagvurair 
gyermekei ültek a középiskolák-
ban s a dolgozó nép fiai csak-
nem teljesen el voltak zárva a 
továbbtanulás lehe őségétől. Is-
mertette, mennyi mindent köszön-
hetünk az Alkotmánynak és az 
Alkotmányon keresztül is a nagy 
Szovjetuniónak és Pártunknak. 
Rámutatott kötelességeinkre, ar-
ra, hogy tanulnunk keü, mert ez 
a mi munkánk és a Magyar Nép-
köztársaság társadalmi rendjének 
alapja a munka. 

A beszéd után szavalat hang-
zott el. majd színjátszó csopor-
tunk a „Hazatérés" című jelene-
tét adta elő. Ezután népi tánco-
saink szerepeltek, majd az Inter-
nacionálé eléneklésével fejezi ü!c 
be ünnepségünket. Az ünnepség 
végén a jelenlévő diákok öt ko-
reai szeretetcsomagra gyűjtöttek 
össze pénzt, majd bo'dogan szó-
rakoztak, énekeltek és táncoltak 

Takács László, tudÓ3.'t >. • 

Ilyen hangulatban zajlottak le 

dolgozóink fiataljainak házi ünnen-

ségei Alkotmányunk első évforduló-

ján. A szeged; dolgozók ezen a na-

pon is ismételten tanúbizonyságot 

tettek n Szovjetunió cs a Párt iránti 

hűségükről és szeretetükről. Isnví. 

telten bebizonyították, hogy boldog 

jelenünk és még ragyogóbb jövőnk 

megvédésére egy emberként sorakoz-

nak fel Pártunk vezetésével a Szov. 

jeiunió-vezette nagy, egész világot 

átfogó békeharcra és erősitik r bé. 

kefronf magyarországi szakaszát. 

gaink is élharcosai a jobboldali 
szociáldemokraták, a norma és 
bércsalók elleni küzdelemnek. 
Pártunk utmutatásai alapján 
hassanak oda üzemi bizottsá-
gaink, hogy a szocialista munka-
verseny még szélesebb mérték-
ben kibontakozzék, még szoro-
sabban felzárkózzanak a párton-
kívüli dolgozó tömegek Pártunk 

mögé, ötéves tervünk megvalósí-
tása, népgazdaságunk erősítése 
érdekében. Es végül a legfonto-
sabb feladat, hogy megjavítsák 
szakszervezeteink a Párthoz való 
viszonyukat, magukévá tegyék a 
Párt útmutatásait, munkájukban 
iránytű legyen a Párt vezetése, 
mert csak igy tudják végrehajta-
ni az előttük álló feladatokaf. 
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Megindult a gyűjtés a Lenin-Sztálin szoborra 
Hét f őn kezdődött meg a 

gyű j t é s a Szegeden felállítan-
dó Lenin—Sztft!in-92oborra. A 
gyű j tés — ahogyan ez v á rha t ó 
is vo]t — igen nagy lendület-
tel i ndu l t meg. Ezt m u t a t j á k 
azok a részle'jolentések is, ame-
lyek hét fő dé lu tán ig befutot-
tak szerkesztőségünkbe é8 
amelyek a szegedi dolgozók 
szeretetét fejezik k i az embe 
riség nngy vezérei i rán t . 

A Szegedi Kenderből 4400 
for int , a Kereskedelmi Nem-
zei Vállalatoktól '2400, a 

a Rendőrségtől 3200. a Hon-
védségtől 1214. a Városi Ta-
nácstól 1600, a börtönőröktől 
677. a Tisza malomból 520, a 
villanytelepről 485, a vágó-
híd ról 427. a tűzoltóságtól 211, 
a kísérleti hivataloktól 467, a 
Megyei Bíróságtól 512, a Já-
rásbírósáOtól 534, az adóhiva-
taltól 1000. a Felsőbíróságtól 
415, az államügyészségről 236, 
szakaszmérnöksf'gről 240, a 
Kertészet Községi Vá l la la t tó l 

210, a víz- és csatornaműtől 
300. a f ü r d ő és hő fo r rás 202, 

köztisztaság 854, kollégiumi 
alkalmazottakból 694, a gep-
kocsiközlekedéstől 133, az 077-
tól 1700, az erdőgazdaságtól 
5100, a Gyógyáru NV-től 75, 
Állami Biztosító NV-tŐl 110. 
az cOyetcm egészségügyi dol-
gozóitól 1850, a postaigazgató-
ságtól 376, a MÁV igazgató-
ságtól 3040, az Országos Taka-
rékpénztártól 200, a Nemzeti 
Banktól 300, a posta műszaki 
igazgatóságtó l 292, a főpostá-
tól 48Ö, az egyetem pedagógus 
szakszervezetétől 700 forint-

J Ó L F E t K E S Z Ü L T A S Z Ü R E T R E 
— palackozó üzemet létesít a Kecskemétvidékl Borforgalmi NV hét szegedi piacészete 

. Közéi egy eszten-

réta-iJTS. hogv a Kecs. 
v ^ C kcntétvidékl Bor-

— forgalmi NV sze-
gedi értékesítő pin. 
cészcte megkezdte 
rtűkfidéhét. A be-
induláskor külön-
btizö nehézségek 
voltak; kevés tá. 

roló edény éa egyéb hiányosságok, 
azonban ezeket már jórészben le-
küzdötte ez a szocialista kereske-
delmi szektorunk is. Ma már n 
szegedi pincészet hnvt 1500 hektó-
liter bort értékesít, illetve juttat el 
n vendéglátóipari üzemeknek, S 
részben exportcélokra. A pincészet 
eddigi fejlődése azonban már le-
hetővé teszi azt is, hogy nz elő-
irányzatot 2000 hektoliterre emeljék 
fel havonta. 

A sxegedt plnréeset tnAsodfxhen 
nyeri el a versenyxásxlót 

A Kecskemétvidéki Rorforgalmi 
NV közel ölve.1 pincészete versenyé-
ben a legutóbbi kiértékelés szerint 
ismét a szegedi lett az első, úgy-
hogy már másodízben megnyerte a 
vállalat selyem versenyzászlajál. 
Ezt az eredményt elsősorban annak 
köszönheti a szegedi pincészet, 
bogy a dolgozók lelkiismeretesen 
végzik a munkájukat Ügyelnek a 
minőségre, a lehető legkisebbre sza-
porítják az önköltséget és a selej-
tet, s a legjobban kihasználják a 
szállítóeszközöket, gépkocsikat. Tu-
datában vannak, hogy munkájuk 
legjavát kell adni, mert hatalmas 
értékek vannak rájuk bízva; nép-
gazdaságunk jelentős jövedelmi for. 
rálát kezelik. 

'A' pincészet jó, szakszerű mun-
kája ellenére mégis több esetben 
hangzottak el olyan kijelentések, 
hogv mióta állami szektor vette 
kezébe a borforgaiom irányítását, 
azóta romlott a minözég. Mindez 
azonban nem egyéb hazug híreszte-
léseknél, s ezeken keresztül az el-
lenség hangja szólal meg. Azok a 
kapitalista elemek, amelyek a Nem-
zeti Vállalat működésének a meg-
kezdésekor elestek a borkereskede-
lem révén szerzett Jogtalnn, hatal-
mas haszontól, (gv akarják meg-
rontani — hasonlóan a más terü-
leteken végzett ellenséges tevé-
kenységükhöz — az állami szektor 
hiteiét Do nemcsak ez történik, 
hanem — mint ah több esetben 
bebizonyosodott — egyes magán-
szektorokban rosszul kezelik n 
borokat, vagy összekeverik silá-
nyabb, illegális úton beszerzett 
borral Ilyen és ehhez hasonló 
eseteket nem egysher lepleztek le 
az illetékes szervek, szerié a me-
gyében mindenütt. 

A koreai mfinsak eredményei 

A azegedl pincészet állandóan 
fejlődik. Nagyszabású munkák foly-
nak jelenleg is a Török utcai pili-
sében, ahol egy palackozó üzem-
részt állítanak he. Előreláthatólag 
szeptember lfi-re készülnek cl a 
munkákkal, s ekkor beindulhat a 
minőségi borok palackozása, napon-
ta ötezer palack teljesítménnyel. 

A KeOíkemétvidé. 
kl Borforgalmi 
NV-npk van egy 
másik pincészete 
is Szegeden, ez 
a felvásárlással 
foglalkozik. Erre 
a pincére kiilö. 
nősen most vár-
nak nagy felads-
ok a szüret meg. 
kezdésekor. Ha-

talmas mennyiségű mustot és bort 
kell átvenniük és lovábbltaniok. 
Sok tízezer hektoliternyi mennyi-
ség átvételére és kezelésére kell 
felkészülniük a dolgozóknak Az 
előkészületek közli! a legjelentőseb-
beket a pincészet dolgózói szinte 
rohammunkával, munkájuk leg-
jnvát ndva a koreai műszak során 
elvégezték szokásos munkájuk mcl7

! 

lett. Miközben egész augusztusi 
havi előirányzatukat már 15-ére 
110 százalékra teljesítették, n mfl-1 
szak során teljesen retidbeboztak 
bárom nagykapacitású gépszivaty-
tj-út, kitisztították, előkészítették a 

hatalmas, többszázhektóliteres hor-
dókat. 

A kulákság Itt fa kárt akar 
okosn i 

Ennek a pincészetnek is sok ta-
pasztalata van az ellenség próbál, 
kozásáról. A dolgozók elmondották, 
hogy a kulákok számtalanszor meg-
kísérelték, hogy silány, vagy beteg 
borokat adjanak be, hogy ezzel 
megkárosítsák az államot, meg-
rontsák a többi borokat is. 'A' dol. 
gozók ébersége ezt megakadályozta, 
leleplezte a kulákokat, annak el-
lenére, hogy azok löbbször vesz-
tegetéssel is próbálkoztak, jelentós 
pénzösszeget akartak adni, hogy 
átvegyék a rossz bort. 

Hiba aa éberség kfírOl 

Komoly hiba Is van azonban en-
nél n pincészetnél. Ejszakánkint és 
általában, ha leáll a munka, a pin. 
ce teljesen elhagyatottan éli, üres 
hordók állnak kinn az udvaron, 
bárki a közelükbe férkőzhet. A 

pince ugyan jó zárakkal van ellátva, 
azonban ha valaki nagyon akarja, 
tnégis be tud férkőzni, senki nem 
veszi észre, Éjjeli őr nincs, nincs 
aki vigyázzon a hatalmas értékek-
re. Nem kétséges, hogy az ellen-
ség nagy károkat tudna okozni, 
többezer hektoliter bort tudna 
tönkretenni, vagy megfertőzni, ami 
milliókra rugó veszteségei jelentene. 
E mellett az sem közömbös, hogy 
éppen a pince mellett van a pap-
rikafeldolgozó telep, több ablaka 
arra nyílik, ami újabb csábítás a 
kártevőknek. Éppen ezért a válla-
latvezetőségnek módot kell találni 
arra, hogy állándó őrt állítson a 
pincéhez. 

Ha eí megtörténik, nem kell 
tártani nttol, hogy a dolgozók lel-
kes munkája és az állam vagyona 
veszélyben forog. A pincészet nyu. 
godtan végezheti továbbra is jó 
munkáját és jó szervezettséggel 
biztosítani tudja az Őszi nagy fel-
vásárlások és borbeadások idején 
a zökkenőmentes, zavartalan átvé-
telt és továbbítást. (k.) 

PÁRTÉLET 

az 
Nagy érdeklődés előzi meg 

El a kezekkel Koreától" cimü film 
csütörtöki bemutatóját 

Csütörtökön mutat ják be a Belvárosi Moziban az „El a ke-

zekkel Koreától" cimü nagyszabású dokumeut filmet. Ez a f i lm 

megmutat ja az utat, amelyet a koreai nép megtett felszabadu-

lása óta. Megértjük még az eddigieknél is lobban, hoev mi tv. 

az erő, amely a koreai munkások, parasztok és értelmiségiek 

kezében a fegyverek erejét megduplázza akkor, amikor szabad-

ságuk védelméről van szó. 

A film iránt igen nagy az érdeklődés Szegeden. M&r eddig is 

közel tizeíer jegyet igényeltek a dolgozók üzemekben és n 

munkahelyeken. A nagy érdeklődésre való tekintettet nem egy 

helyen az üzemi filmfelelősöknek a Béke Bizottságok tagjai Is 

segítséget nyúj tanak a mozilátogatás megszervezésében. 

A csütörtöki bemutató, a megelőző hatalmas érdeklődés azt 

mutat ja , hogy ez a f i lm nemcsak művészi, kulturális, hanem po-

litikai esemény is lesz Szegeden. 

— - — 1 • 

Végeiért a szeged! szaktanítói tanfolyam 
Szél Tamás mondott köszönetet a 
Pártnak, népi demokráciánknak, hogy 
tanulásukat politikailag és anya-
gilag i s támogatta. 

Tátrai Sándor, a kultuszminisz-
térium kiküldötte a tanfolyam leg-
jobb tanulói és legaktívabb tagjai 
kö2ött 40 darab értékes könyvet 
osztott ki. 

A szegedi szaktanítói tanfolyam 
megtartotta záróünnepségét. A záró-
ünnepségen a hallgatók igen nívós 
kultúrműsort adtak e'.ő. A tanfo-
lyam igazgatóis, Ágoston György 
elvtárs beszámolt az elért eredmé* 
nyékről és a megoldandó felada-
tokról. 

A 325 tanfolyamhallgató nevében 

Építkezéseink dolgozóinak nagyrésze 
máris tu teljesítette hétfőn bevezetett 

uj normáját 
Épí tkezéseink dogozói m á r 

az. e lmúl t héten sorozatos röp-
gyttlétsóken t á r gya l t á k meg , 
hogy a koreai hét tapasztala-
tainak fe lhaszná lásáva l , a 
müftzki értelmiségi dolgozók-
kal szoros együ t tműködésben , 
hogyan érhetnének e>l m inden 
eddig iné l j obb eredményt , mi-
lyen módszerekkel szárnyal-
ha tnák túl ú j no rmá i ka t . 

A megbeszélések sorozata 
ú j a b b munkamódszerek beve-
zetésére. a m u n k a észszerűbb 
mego ldásá ra vezetett. A z 
eredmény nem is ma r ad t ej. 

A n o r m á k túlteljesítésében 
a budapest i békeuteai építke-
zés f ia ta l ja i j á rnak a z élen. 
M inden if i Czukor A n n a Kos-

snth-dí jas sz tahánov is ta példá-
j á t k í v á n j a követn i , aki m á r 
az első ó r ában 146 százalékot 
ért ej az ú j no rma túlteljesíté-
séért indított küzde lemben. 

Szorosan felzárkózott mögé je , 
m a j d tú l is szárnyal ta ezt a 
tel jesítményt N a g y József 
k őműves is, aki a z ú j no rma 
h a r m a d i k n a p j á n m á r a 150 
százalékot mésszé túlszárnyal-
ta. 

Szeptember elsején hirdetik ki 
a „Műveli Nép müsorpaiyázal" 

eredményét 
A Népművelési Minisztérium 

„Müveit Nép müsorpályázat"-ára 

több min t 500 pályamunka ér-

kezett. A terjedelmes anyag 

gondos bírálata hosszabb időt 

vesz igénybe. Ezért a pályázat 

eredményeinek kihirdetése au-

gusztus 20-a helyett szeptember 

1-én történik, a Magyar írók 

Szövetsége Székházában. A pá-

lyázat eredményét lapunkban is 

közöljük. 

Népnevelő munkám tapasztalatai 
A koreai műszak hatalmas mértékben domborította ki a népne* 

velő munka fontosságát. A népnevelő értekezleteken részlete, 

sen megbeszéltük eddigi munkánk eredményeit, hiányosságait és kicse^ 

réltiik tapasztalatainkat, hogy a k o r e a i műszak sikerét politikai lelvilá, 

gositó munkánkkal is biztosítsuk. 

Eddigi munkánk legnagyobb hibája az volt, hogy a termelő munka 

mellett lebecsültük a politikai felvilágosító munka Jelentőségét Ennek 

kiküszöbölésére elhatároztam. hogy napon/a foglalkozom a jövőben a 

hozzám beosztott dolgozókkal. Erre különösen jó alkalmat szolgáltatott 

az. hogy üzemünkben a koreai hetet megelőzően bevezették az új normá. 

kat. Dolgozóink nagy általánosságban helyesen értelmezték as új nor„ 

mák jelentőségét és úgy fogadták, mint életszínvonaluk további emel. 

kedésének biztosítékát. 

A koreai hét és az Alkotmány ünnepe jelentőségét nemcsak a hoz. 

zám beosztott hanetrt a többi dolgozó között is tudatosítottam. Termé, 

szetesen még fokozottabban igyekeztem kivenni részem a politikai fel. 

világosító, de a termelő munkából is, mert tudom, hogy a legjobb agitá. 

ci<5 a személyes példamutatás. 

Dolgozó társaimmal névszerint Rácz Imre és Orosz István elvm 

társakkal együtt a koreai műszakra felajánlottuk, hogy új normáinkat 

105 százalékra teljesítjük. Felajánlásunkban 130 százalékot értünk el, 

Baráth Lajos dolgozó jársam szintén 5 százalékos felajánlást fett és nor. 

máját végül Hó százalékra teljesítette. A csoportomba tartozó vala_ 

mennyi dolgozó elhatározta, hogy a koreai hét teljesítményét továbbra 

Is megtartja. tő/ fokozza. 

Népnevelő mankóm során legtöbb gondot Dicső Erzsébet okotott. 

Érdeklődésemet, krédéseimet bizalmatlanul, VlsSzautasitöan fogadta. Gon. 

dolkodtam, hogyan tudnék a bizalmába férkőzni. Az a gondolatom iá. 

madt hogy kölcsön adok neki egy könyvet, mivel tudom, szeret olvasni. 

A szovjet dolgozók életéről szóló ^őnyuef adtam oda Dicső Erzsébet. 

nek hogy lássa, milyen emberek jS azok, hogy a komoly mankót {s mi. 

lyen vidáman, harcos öntudattal végzik, 

Munkámat siker joronázta. elértem azt, hogy Dicső Erzsébet is 

üzeműnk sok.sok dolgozójához hasonlóan jó kedvvel' érdeklődéssel, {». 

galommal várta a k o r s a i műszak megindítását. Az e héten rendezett 

kultúrműsorokat átbeszéltem vele s részletesen megkérdeztem m,- tet. 

szett neki a l eíi°bban és mi az, amit ő másképpen csinált volna. Igy, 

ha most meglát Erzsi, már messziről mosolyog és ma már nem keli szinte 

harapófogóval kihúzni belőle a szavakat. Ha valami problémája van, 

azonnal felkeres, hogy megbeszélje velem. 

Én, minf  a Magyar Dolgozók Pártja tagjelöltje, a jövöben terme, 
lésp eredményeim további tokozása mellett, jó politikai munkát akarok 
végezni s igyekszem minél jobb népnevelővé válni. 

Csende Piroska  1  

népnevelő, Szegedi Kender 

Igyekszem minél jobb népnevelővé válni 
Üzemi népnevelők levelei a normarendezéssel és a koreai 
műszakkal kapcsolatos agitációs munka tapasztalataitól 

C ddigi népnevelő munkámban a normarendezéssel kapcsola-

tos felvilágosító munka Volt a legnehezebb, ez jelentette 

számomra a legnagyobb feladatot. Munkatársaim között sok az 

idősebb munkás, akik eleinte minden ujitásté] idegenkednek. Bi-

zony, sokszor nehéz helyzetbe kerül a népnevelő, ha valami u j 

probléma vetődik fel. Például ezek a dolgozók most a norma-

rendezéssel kapcsolatban eleinte az egészből csak annyit értettek, 

hogy keresetükben pillanatnyi visszaesés mutatkozik. En ezt nem 

is titkoltam e! előttük, mint azt egyc8 helyeken tették. 

Széli Menyhértnének például aggodalmai voltak, ha esik a 

fizetése, nehezebben tud vásárolni. En megmagyaráztam neki, 

hogy az iparcikkek eladási á r áb a bele vannak kalkulálva a mun-

kabérek |s. Mármost, ha például egy bőripari dolgozó aránytala-

nu l több munkabért kap az á l t a i a előállított lábbeliért, éppen 

azért, mert laza a normája, akkor a cipőüzletben a fogyasztó 

lényegesen drágábban kapja meg a lábbelit. 

Ahhoz tehát, hogy az iparcikkek árai olcsóbbak legyenek, 

nekünk, iparf dolgozóknak kell megtennünk az első lépést ugy, 

hogy laza normáinkat haladéktalanul felszámoljuk és az uj , he-

lyesen megállapított normákkal lendülünk bele a termelő mun-

kába. I 

Pártunk éppúgy, mint eddig, a normarendezéssel kapcso'at-

ban is megmutatta a helyes utat a dolgozó népnek. Maguk az ön . 

tudatna dolgozók is, már a normarendezés előtt kérték a laza nor. 

mák felszámolását. Elismerem, nehéz munka volt, j ó népnevelő 

munkát kellett végezni, de örömmel látom, hogy megvan az ered-

mény, amelyet a koreai hét ragyogó sikerei is bizonyítanak. 

Tóth Tamásné, 

1 népnevelő Dohánygyár 

Hirdesse e csillag is törhetetlen hűségünket, 
szeretetünket Pártiunkhoz és Rákosi eivtiárshoz 

Népköz t á r saságunk vi lágo-

san k i m o n d j a , h o g y : „a Ma-

il yar Népköztársaság a mun. 

kások és a dolgozó parasztok 

állama". E bbő l önként követ-

kezik, hogy „a Magyar Nép-

köztársaságban minden hata-

lom a dolgozó népé". N e m vé -

letlen, hogy A l k o t m á n y u n k 

törvénybe ik ta tásának egyéves 

év fo rdu l ó j áva l egybeesik Sze-

ged Város i Tanács ának meg-

alakulása . amelyben éppen az 

A l ko tmány biztosította jogok-

kal a szegedi dolgozók leg-

jobb j a i fog la lnak helyet. 

E kettős ü n n e p mé l t ó meg-

ünneplésére m i , a Pa tyo la t 

Mosoda dolgozói egyöntetű 

lelkesedéssel készítettünk au-

gusztus 20-ra egy ö t ágú vörös 

csillagot te lepünk homlokza-

tára . Hirdesse ez az ö t ágú 

csillag vörös fénye is a ma-

gya r é j szakában ragyogó sok-

sok vörös csi l laggal együtt 

törhetetlen hűségünke t és ra-

gaszkodásunka t P á r t u n k h o z 

és soha el nem m ú l ó szerete-

tünket vezérünkhöz , Rákos i 

Má t y á s dv t á f s hoz . 

A Pa tyo la t dolgozói nevé-

ben : 

Hegedűs Sándornc. 
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Köszönöm a Pártnak és Rákosi elvtársnak, hogy 
a sötétségből napfényre vesetett 

Uj termelőcsoporfok alakításával, az uj belépők (elvételével ünnepelték 
a szegedi és szegedkörnyéki termelőcsoportok Alkotmányunk első évfordulóját 
Dolgozó parasztságunk számá-

ra is örömünnepet jelentett Al-
kotmányunk megteremtésének el-
ső évfordulója. A dolgozó parasz-
tok minden községben naerv ün-
nepségeket tartottak hogy az ün-
nepnap még jelentősebb és emlé-
kezetesebb legyen számukra. Ezen 
a napon alakítottak ú j termelő-
csoportokat és a már meglévő 
csoportok is ünnepélyes keretek 

közölt vették fel új tagjaikat. * 

SZÖEEG 

dolgozó már a délelőtti órákban 
zárt sorokban vonultak fel a köz-
ség főterére. 

Ezt az ünnepélyes alka'mat. 
használta fel Szőreg dolgozó pa-
rasztsága, hogy újabb termelő-
szövetkezeti csoportot alakítson. 
Huszonhárom család határozta el. 
hogy az új élet, a nagyüzemi kol-
lektív gazdálkodás útjára lép. 
Huszonhármán adták össze föld-
jeiket, 120 katasztrális holdat, 
amelyből 30 hold gyümölcsös. 

Zsigmond Lajosné elvtársnő, a 
szőregi pár szervezet titkára, ün-
nepi beszédében elmondotta mit 
jelent az Alkotmány a szőregi 
dolgozók számára Vladiszlávjev 
Milán, a délszláv dolgozó parasz-
tok nevében szólalt fel. Kijelen-
tette: 

— Azért léptem a terme! "cso-
portba, mert játom hogy népi 
demokráciánk nem tesz különbsé-
get a nemzetiségek lezött ? min-
den embert megbecsül, aki becsü-
letesen do'goz'k az ország jobb-
létéért. 

UJSZENTIVANON 

is ünnepelt a dolgozó parasztság. 
Összejött a falu dolgozó paraszt-
sága, hogy hite' tegyen a nép 
Alkotmánya mellett. Számos dol-
gozó paraszt a termelőcsoportba 
való belépéssel bizonyította be, 
helyesli és magáévá teszi Pártunk 
célkitűzéseit. A faluban megtar-
tott ünnepség után az újszentivá-
ni Szabad Föld-termelőcsoport 
tagjai vendégül látták az új be-
lépőket. 

A Szabad Föld-termelőcsopor: 
az Alkotmány ünnepére több 
mint 200 százalékkal emelte tag-
létszámát. Huszonegyen voltak s 
most már hetvenketten vannak. 
Szép eredményeket érlek el a 
termelőcsoportban. Az elszámolás 
szerint az eddigi jövedelemből 
25 forint jut egy munkaegység-
re. 

Hasonló lelkesedéssel ünnepelte 

OSZENTIVÁN 
község dolgozó parasztsága is az 
Alkotmány ünnepet. 

a k ü b e k h A z i 

dolgozó parasztok számára kü-
lönösen na^v ünnep volt az Al-
kotmány első évfordulója. Ezt 
bebizonyították azzal is, hogy a 
mindszenti és szegvári verseny-
kihívás óta fokezták a termény-
begyüjtést és 172 százalékra tel-
jesítetlek; a terménybegyüjtési 
tervet. 

De naev ünnep volt ez a nap 
a Sarló, kalapács-termelőcsonort-
fcak is. Huszonnyolcan küzdöttek 
a kezdeti nehézségekkel, de most 
harmincnyolc úi taggal szapo-
rodtak. A be'.épők között több 
középparaszt, de idősebb dolgozó 
parasz; is van. 

Szűcs Györev 60 éves dolgo-
zó paraszt például így nyilatko-
zott: 

— Elhatároztam, négy és fél 
hold földemmel belépek a ter-
melőcsop"rtba. ho<*v nyugodt éle-
tem. gondtalan iövőm legven. 
Ígv szeretném felemelkedésünket 
rrég evorsabbá tenni. Mos', ez 
ünnepélyes a'ka'.ommal, vállalom 
az úionnan btóéoő csoporttá ó-ok-

kal együtt, hogy augusztus 27-ig 
mindannyian egy-egy egyéni dol-
gozó parasztot világosítunk fel 
és szervezünk be a csoportba. 

A szegedi járás területén, a 
dolgozó nép Alkotmányának ün-
nepén. a járás területen lévő 36 
termelőcsoportba 460 család 625 
új taggal lépett be. 

a s z e g e d i d ó z s a 

termelőcsoport tagjai még szom-
baton este megtartották az Al-
kotmány ünnepét. Ünnepélyesen 
vették fel a 15 új tagot, akik új 
életet akarnak kezdeni és belép-
tek a Dózsa-termelőcsoport nagy 
családjába. 

Az ünnepségen Bán Béla elv-
társ, a DÉFOSz szegedi titkára 
mondott beszédet. Elmondotta, 
hogy a csoport az elsők között 
alakult meg a megyében. A Párt 
iránymutatásával áttörték magu-
kat a kezde i nehézségeken és 
máris jelentős eredményeket ér-
tek el. 

Ezután Retkes József elvtárs, 
a csoport elnöke tartott beszá-
molót a csoport eddigi munkájá-
ról és eredményeiről. Hangsú-
lyozta, ak: jól dolgozott, az jól is 
járt. Gémes Péter az egyik leg-
szorgalmasabb csoporttag, a fél 
évi elszámoláskor például 9000 
forintot kapott. 

Az új belépők közül többen fel-
szólaltak. Barna István példán! 
kijelentette: 

— Figyeltem a csoport mnnká-
ját és eredményeit. Láttam, hogy 
a nagyüzemi gazdálkodással sok-
kal nagyobb eredményeket lehet 
elérni, mint egyénileg. Láttam, 
milyen megelégedetten élnek a 
csoport tagjai. Köszönjük a Szov-
jetuniónak. hogv felszabadított 
bennünket és lehetőséget nyúj-
tott arra, hogy megszabadulva a 
kizsákmányolástól, magunknak 
dolgozhassunk. 

Ezután a csoport legjobb dol-
gozó tagjai között értékes köny-
veket osztottak szét. 

a z u j s z e g e d i h a l a d á s 

termelőcsoport tagjai vasárnap 
délután rendezték meg az Alkot-
mány ünnepét. Az ünnepségen 
résztvett a szegedi pártbizottság 
részéről Szili Antal elv'árs. aki 
érdeklődéssel kísért beszédében 
ismertette az Alkotmány jelen-
tőségét és azt a segítséget, amit 

Ba'ett-esl az ujszegedi 
Vascimap este 8 órai kezdettel 

balettestet rendes a Muzsika NV as 

ujszegedi szabadtéri színpadon: 

Bord.v Bella. Csajkovics Magda, 

Kálmán Etelka, Lakatos Gabriella, 

Mák Magda, Fülöp Viktor, Exk Imre, 

ősy János, Solymossi Kálmán és 

Tóth László as Ml ami Operaház 

magántáncosainak közreműködésé, 

vei. A műsoron szerepelnek: Csaj. 

Ismeretes, hogy hatósági köze- ; 
geink ébersége számos ellenséges 
ügynököt leplezett le Szegeden, 
akik igyekeztek kihasználni a köz-
eilátás terén mutatkozó átmeneti 
zavarokat s áruhalmozással, ellen-
séges híreszteléssel igyekeztek 
megzavarni a dolgozó ncp békés, 
építő munkáját. 

Ezek közé az ellenséges ügynö-
kök közé tartozik Kocsis Antal, 
Juhász Gyula-utcai háztulajdonos, 
közismert jobboldali szociáldemok-
rata is, akinek lakásán a rendőr-
ség 50 ki'ó kenyeret talált, ame-
lyet a disznókkal akart megetetni-

a Párt eddig is nyújtott a terme-
lőcsoportoknak. 

A csopor.ba új tagok léptek 
be s ezen az ünnepélyen írták 
alá a belépési nyilatkozatot. Elő-
ször Fodor István dolgozó pa-
raszt írta alá a nevét és ezeket 
mondta: 

— Elég volt a mult nyomorú-
ságából, a Párt jobb élete; biz-
tosít nekünk a termelőcsoportok-
ban. Ott jobb és eredményesebb 
munkát tudunk végezni, mint. 
egyénileg. Ezután Sebők Anta!, 
Rakonczai Mihály. Daróczi Mi-
hály, Kohoni Zsigmond írta alá 
a belépési nyila.kozatot. Pár nap-
pal ezelőtt még kilenc új tag lé-
pett be a csoportba, most 
újabb öt. — Igy az Al-
kotmány ünnepéig tizenháromról 
buszonhétre szaporodott a Hala-
dás termelőszövetkezeti csopor-
taglétszáma. 

a b a k t o i a l k o t m á n y 
termelőcsoportban vasárnap dél-
után minden csoporttag új ruhá-
ban, szépen felöltözve ment el az 
Aikotmánv ünnepségére. Az ün-
nepi beszédet Makra Mihály elv-
társ tartotta meg. Utána 19 új 
tag kapta meg a tagsági köny-
vét, az új élet kulcsát. Az új be-
lépőket a régi tagok szeretettel 
fogadták. Forgó Jánosné az újon-
nan belépők nevében kijelentette: 

— Eddig öt holdon dolgoztam 
látástól vakulásig, eredményt 
azonban nem tudtam elérni. Köz-
ben figyeltem a csoport munká-
ját s láttam, milyen szép ered-
ményeket érnek el. Minőségileg 
is jobb munkát tudnak végezni. 
Ezért határoztam el, hogy én is 
belépek a csoportba. 

Az ünnepség alatt írta alá 
Rajkó Károly a belépési nyilatko-
zatot. Amikor letette a tollat, 
ezeket mondotta: 

— Köszönöm a Pártnak és Rá-
kosi elvtársnak, hogy a sötétség-
ből napfényre vezetett és én is 
tagja lehetek a termelőcscport-
nak, ahol sokkal jobb étetem 
lesz. mint a múltban volt. 

Igy ünnepelte dolgozó paraszt 
ságunk az Alkotmány első évfor-
dulóját. A dolgozó parasztok, a 
termelőcsopcrtokba való tömeges 
belépésükkel bizonyították be, 
magukévá tették Pártunk irány-
mutatását s tudják, mit jelent a 
dolgozó nén számára Népköztár-
saságunk Alkotmánya. 

szabadtéri színpadon 
kovs'kij, Asssajev, Muszorgszkij, 
Smetana, Erkel, Kodály, Farkas 
Ferenc és Strausz János szerzemé-
nyeiből balettrészletek. 

A zongorakíséretet HoUay Béla 
zongoraművész látja el, ami nagy 
mértékben hozsájárul ahhos, hogy 
balettest maradandó élményt nyújt-
son a szegedi dolgozóknak. Jegyek 
a Muzsika NV-nél és az IBUSz-ndl 
kaphatók. 

| De nemcsak kenyeret, hanem 35 
kiló cukrot is találtak nála. A 
dolgotó nép bírósága példás bün-
tetéssel sújtotta Kocsis Antalt. A 
bíróság másfélévi börtönre, ötévi 
hivatali és politikai jogvesztésre, 
kétezer forint vagyoni elégtételre, 
500 forint mellékbüntetésre és Sze-
ged területéről hathóniapi kitiltásra 
ítélte. A bíróság ezenkívül kötelez-
te, bogy az ítéletet a Délmagyar-
országban tegye közzé. 

Igy járnak azok, akik kezet emel-
nek a dolgozó népre, veszélyeztetni 
akarják a dolgozó nép építő mun-
káját. 

Cukrot rejtegetett, disznókkal etette a kenyeret 
Másfélévi börtönre ítélték 

c / / izeqzcLi biliehizöttságok tagjait 
meghívja a "Megvédjük a békét"-mozgcIom Előkészítő Bizottséga szerdán délután 
6 órára a 11agyar-*izoviet T á r s a s á g székházába (Horváth Mihály-ufca 3.), 
ahol ünnepélyes gyűlés keretében a ir.ozqclcm országos bizottsága külcöuérek rész. 
vételével megválasztjuk a "Megvédjük a békéi"-mozga!cm S z e g e d Városi Bizottságát-

Előkészitő Bizottság. 

KOREA A FELSZABADULÁS UT3ÁN 
Korea népe hősiesen folytatja harcát a betolakodó amerikai 

imperialisták ellen. Eletéért, sza >adságáért, boldogabb jövőjéért 
folyik a küzdelem. a koreai nép tudja, hogy mit jelent az ameri. 
ka'ak uralma, tudja, hogy elnyo pás* "»oIgrsá"ot ég rvomort je-
lent számukra. Tudja azt is ugyanakkor, hogy a Szovjetunió 
által vezetett hatalmas béketáborban, a szocializmus építésével 
virágzó, boldog jövő vár minden dolgozó Számára. 

Az amerikai katonák csőre töltött puskával kísérik nz 
elfogott délkoreai parasztokat. A szerencsétlenek kezét hár 
rákötözik, iigy viszik a koncentrációs táborba, ahol a tfJJ-
válogatottabb kínzásoknak vetik őket alá. Mindezek ellenére 
az amerikai lapok azt hirdetik, hogy „az USA csapatok 
szabadságot hoztak" Korea népének... 

Észak-Koreában és mindenütt, ahova a felszabadító 
Néphadsereg elérkezett, a szabad fejlődés, a tanulás s a bol-
dog jövő lehetősége nyílik meg a dolgozók és gyermekeik 
előtt. Képünk koreai iskolásg yermekekről készült, akik a 
felszabadult területen éroekíődéssel tanulmányozzák az új 
iskoláskön y veket. 

Teljesítették 
a koreai hétre tett felajánlásukat 

a szegedi Papir-és Irodaszerértékesitö ISV dolgozói 

biztosították, hogy a tanév meg-
kezdésekor zavartalanul el tudják 

A Szegedi Papír és Irodaszerér-
tékesítő NV dolgozói is méltókép-
pen kivették részüket a koreai hét-
re tett munkafe'.ajánlásaik teljesí-
téséből. A nemzeti vállalat dolgozói 
elhatározták, hogy a falusi föld-
művesszövetkezetek részére a fü-
zetelosztást augusztus 26. helyett 
augusztus 18-ra befejezik. Ezzel is 

látni füzetekkel az iskolák tanulóit. 

A nemzeti vállalat dolgozói telje-

sítették felajánlásukat. Ugyanakkor 

megígérték, hogy további jó mun-

kával veszik ki részüket a békéért 

folyó harcból. 

A felszabadulásának hatodik évfordulóját ünneplő ro-
mán nép is tudja, hogy mit jelent az imperialista elnyomás. 
Ezért hallatják olyan tömegesen tiltakozó szavukat mindtnütt 
az országban az amerikai imperialisták koreaj haditáma-
dása ellen, és tesznek hitet a Szovjetunió ált°l vezetett bé-
ketábor mellett. Képünkön a VHaret-gyár munkásai a bc* 
kefelhívást írják alá és tiltakoznak a koreai támadás 
elien. 
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Mi IÖR1ÉN1 ES Mi TÖRTÉNIK? 
VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tis*a 

vizének hőmérséklete Szegednél 

2.5-8 fok. Mai vízállások: Tiszabecs 

—72 cm (8 százalék), Tokai —114 

(7), Tiszafüred —133 (7), Szolnok 

—148 (9), Csongrád —238 (7), Sze-

ged —146 (8). 

N A P I R E N D 
M O Z I 

Belvárosi: (fél 7, fél 9) Nagy 

Péter. 

Korzó: (6, 8) Négy szív. 

Fáklya: Nyári sz-ünet. 

Fáklya Moziban augusztus 24-én, 

csütörtökön este fel 8 órakor dísz-

előadás. Bemutatásra kerül „El a 

kezekkel Koreától" cimü dokument-

film. 

Kedden délután 5 órakor az 

MNDSz Dugonics-téri kultúrtermé-

.bcn sajtöankét 
• 

Az Egyetemi könyvtár olvasóter-

mei augusztus hó folyamin általá-

nos takarítás, rendezés é* tatarozás 

miatt zárva Könyvkölcsőnzés ked 

den és pénteken 8^íól 1 óráig. 

A Somogyt-könyvtár nyitva dél-

előtt 9.tfil délután 2-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Megváltó gyógyszertár NV, Klau. 

lál-tér 9 Telefon- 35—63 

Lcinz'nger örökösök: Horváth ML 

hály-utca 9 Telelőn; 32—13 

Pósa Balázs: Kálvária-utca 17. 

Salgó Éva k. dr. Tlchy B. : M á . 

tyás-tér 4. 

Selmcczl Béla; Somogyi-telep 
IX. 

489. 
e 

FELHÍVÁS! A DÉFOSz újszegedi 

helyiségében augusztus 22-ón este 

7 órakor nagygyűlés lesz- Tárgy a 

„Virágért" ál lami vállalatnak tör-

1énő virágszáUltás megbeszélése. 

Minden virágtermelő feltétlen meg-

jelenését kérjük, 

x MEOHALT Megyeri Piroska 

augusztus 2fl-án- Temetése augusz-

tus 22-én délután fél 5 órakor a 

Dugonics temetőben. Oyászo'-ó csa. 

Iád 

HIRDETMÉNY. Közlöm a város 

lakosságával, hogy Szeged város 

területén Tiszai szabndfürdőhely 

céljára a Tisza balpartján a Ber-

talan emlékműtől lefelé a Tisza fo-

lyásának megfelelően elhúzódó 250 

m. partszakasz '.ctt kijelölve. A szs-

badfürdöhelyrc kijelölt helyen kí-

viil fürödni tilos, annak megszegé-

se k'hágást képez és a 155.600/1925. 

13. M. számú rendelet 14- §-a alap-

ján 15 napig terjedhető elzárással 

büntettetik- A Végrehajtó Bizott-

ság elnöke 

MNDSZ. HIREK 
Augusztus 22-én, kedden dél-

után 5 órakor a központunk kultúr-

termében budapesti előadóval s a i 'ó-

nnkétot tartunk, melyre n Nők lap-

ja olvasóit, csoportok sajtöfelelő-

s r t meghívjuk. 

22-cn délután 5 órakor üzemi és 

k e r ü l e t i ügyvezetők és szervezők 

részére vezetőségi ülés. 

S z a k s z e r y p z p i i hirek 
Az Élelmezési Szakszervezet ér-

tesíti tagiait, hogy n z augusztus 

havi tagsági bélyegek megérkeztek. 

Tagdíjbefizetés szerdán és péntekcú 

6-tól 8 óráig. 

B E L V Á R O S I M O Z I 
= TELEFONI 40-25 -

Szerdáig: 

N A G Y P L 1 E R 

K O R Z Ó M O Z I 
===== TELEFON: 3.144 ===== 

Augusztus 22-ig keddig: 

Négy ssiv 

Széchenyi F f l K L Y fl filmszínház 

TELEFON: 34-77 

Nyári szünet 
Előadásuk kezdete a Belvá-

rosi Moziban: hélköznnp fél 7 
és fél 9 órakor, vasárnap és 
ünnepnap tél &. léi 7 és fé) 9 
órakor. 

Előadások kezdete a Korzó 
Moziban: tiélköznap fl és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4. fl és N órakor. 

Pénzlárnyilás délelőtt U —12-
lg. délután egy órával az elő 
adós kezdete előtt. 

DISZ-HIREK 

Ezen a héten az összes üzemi, 

kerületi DISz alapszervezeteikben 

taggyűléseket tartunk. 

Kemény küzdelemben győzött az SzSzMTE első NB l-es mérkőzésén 
SsSzMTE— Tatabányai Tárna 2:1 (1:1) 

Vásártartási hirdetmény 

Szeged városban folyó évi szep-

tember hó 2-án (szombaton) sertés, 

juh, kecske, 3-án (vasárnap) ál lat , 

és kirakodó országos vásár lesz 

Vészmentes helyről, szabáylszerű 

marhalevéllel mindenféle állat fel. 

hajtha-ló. Minden sertésről, juhról és 

kecskéről külön-külön marhalevelet 

kell kiállítani. 

Iparosok, kereskedők iparigazol-

ványaikat hozzák magukkal, mert a 

vásár alkalmával hatósági közeg fe]_ 

hívására a:t kötelesek felmutatok A 

vásárra csakis a vérvételen kedvező 

eredménnyel átesett és szabad mar-

halevéllel kezelés alá eső egypatás 

állatok (16, öszvér, szamár) hajtha. 

tók fel 

Különvonat Dorogra 

Az SzSzMTE vasárnap Dorogra 

látogat el, ahol a jóképcsségü bá-

nyászcsapattal vívja második baj-

noki mérkőzését. A mérkőzésre kü-

lönvonat indul, melyen a részvételi 

díj oda-vissza 42 forint. Jelentkezni 

lehet péntek este 6 óráig az IBUSz. 

ná\ ahol részletes felvilágosítást 

adnak. 

NB l-es eredmények: 

Honvéd—Diósgyőri Vasas 2:2 

(1:1), Győri Vasas— Postáa 4:0 

(2:0), Vasas—Dorogi Tárna 2:1 

(1:0), Salgótarjáni Tárna—Előre 

1:0 (OK)), Szombathelyi Lokomotiv 

—ÉDOSz 2:1 (D0), Textiles— 

BDSE 6:4 (0:1). 

A Szegedi Honvéd győzött, a Sz. 
Lokomotív döntetlent ért cl Bu-

depesten 

A szegedi NB Il-es csapatok !tí-

zül a Honvéd a Bp. Lokomotiv el-

len 1:0 (0:0) arányban győzött 

Budapesten Korom góljával. A Hon-

véd nagy fölényben játszott, sokat 

támadott, de a csatárok a gólhely-

zeteket nem tudták kihasználni. 

Sz. Yokomotáv—Goldberger SE 
0:0 

Gyenge csatársorok és jó védel-

mek küzdelme volt ez a mérkőzés. 

Szolnoki Lokomotív—Sz. Textil 
1:0 (1:0) 

A tartalékos szegedi csapat lel-

kesen küzdött és a bajnok jelölt 

szolnokiak csak óriási küzdelem 

után, nehezen tudták legyőzni 

NB III as mérkőzések 

Dózsa—SzSzTÉ 5:1 (1:1). A jobb 

erőnlétével mindinkább felülkere-

kedő Dózsa biztosan győzött, Me-

gyeri (3), Bernát (2) góljaival. 

KMTK—Postás 3:1 (1:0) 

A Szegedi Postás a második fél-

idő 40. percéig jól tartotta magát 

Kiskunfélegyházán, (addig 1:1 volt 

az eredmény) az utolsó öt percben 

bekapott két balszerencsés góllal 

vesztett. 

SzSzMTE II—BnUonya 6:3 (4:1) 

Az SzSzMTE minden gólját Gyé-

mánt lőtte. 

Dorozsma—Jánoshalma 5:0 (D0) 

Totóeredmények: 

I Dózsa—Cs. Vasas törölve 

2- Szomb. Lok—ÉDOSz 1 2:1 

3. Vasas—Dorogi Tárna 1 2:1 

4." Győri Vasas—Postás 1 4:0 

5. SzSzMTE—Tatab. Tárna 1 1:2 

6 Salg. Tárna—Előre 1 1:0 

7. Textiles—BDSE 1 6:4 

8. ÉESzTK—Misk. Lok 1 3:1 

9. GySzSR—K Lombik x 2:2 

10. GyVSK—Kaposv. DSK x 2:2 

11 Komlói Tárna—P. Pcrutz x 2:2 

12. BSzSE—Szoln. MTF. 1 2:1 

13. Honvéd—Diósgy. Vasas x 2:2 

Nemhivatalos totó-eredmények 

A sportogadások 1950- augusztus 

20-i 34. fordulójára 136.919 darab 

szelvény érkezett be. Kifizetésre ke-

rül összesen 205-317 forint. 

Csak egy pályázó ért el 12 talá-

latot, aki, aki kb. 68.459 forintot 

nyert. „Szerencse" jeligés nyer-

tes szelvény száma 274-558. 

I I találatot 27-en értek el, ezek 

mindegyike kb. 2.535 forintot kap. 

A 10 találatos szelvények száma 

mindössze 386 darab. Ebben az 

osztályban 1—1 nyertes szelvényre 

kb 177 forint jut. 

Az SzSzMTE első NB. l es 

Az SzSzMTE idénynyitó NB l-es 

mérkőzésén hatalmas küzdelem után 

nehezen győzött a lelkes tatabányai 

együ'tes ellen. A szegedi csapat a 

következő összeállításban já'lszotta 

végig az első félidőt: Cserhalmi, 

Szabó, Bénák, Bitó — Hetesi, Gyurik 

— Csáki, Ladányi, Bánáti, SzokoV, 

Király. 

A játék szegedi támadásokkal 

kezdődött, később felnyomultak a 

tatabányalak is, de Cserhalmi hatal. 

mas vetődéssel védte az erős lövést. 

Az első félidő első felében a küzde. 

lem meglehetősen változatos volt 

feltűnt a szegedi csatárok erőtlensé-

ge. A szegedi védelem bizonytalan-

do'4 s még szerencse, hogy a jó for, 

mában lévő Cserhalmi mindent vé. 

dett Általában a szegediek támad-

tak többet, a vendégek veszélyeseb-

ben. A 38, percben a bizonylalanko Jó 

Bitó rosszul adott haza és a tatabá. 

nyai jobbszélső Dóra, elcsípte a lab_ 

dát és belőtte. (0:1). Az utolsó 

percben Csáki szabadrúgását Ladá_ 

nyi bombafejessel küldte a hálóba. 

(Dl). 

A második félidőt a szegedlek 

megváltoztatott csatársorral kezdik 

el, ugyanis az erőtlen Szokol; he-

lyeit Ladányi kerül át a balössze-

kötő helyére és Ladányi helyett a 

cserejátékos Gréczi állott be. 

Mezőnyjáték után a 9, percben az 

SzSzMTE megszerezte a győztes gólt, 

Kónya rossz hazaadását a szemfüles 

mérkőzésének győztes csapata. 

Király elcsípte és a kifutó kapus 

mellett begurítotla. (2:1). A gól 

ifíán erős küzdelem és hullámzó já-

ték alakult ki, mindkét csapat több 

gólhelyzetet kihagyott. A vendég-

csapat lestaktikát alkalmazott és a 

játékveze'.ö rosszul bírálta felül és 

sok alkalommal tévesen állította meg 

a szegedi csapat támadását. 

Az SzSzMTE, bár nem játszóit 

megnyugtatóan, ilyen arányban 

megérdemelte a győzelmet, melyben 

nagy érdeme van Cserhalmi bravu-

rog védésének. A közvetlen védelem 

legjobbja Szabó volt, de Bénák is 

sokat rombolt. A lámpalázas Bitó 

sokat bizonytalankodott. A fedeze-

tek közül Hetesi játszott jobban, A 

csatársorban az első félidőben jobb, 

a második félidőben balösszekötőt 

játszott Ladányi kitűnően és ennek 

megfellelően az első félidőben a 

jobbszélső Csáki, a második félidő, 

ben pedig a balszélső Király veze-

tet! jobb támadásokat Bánáti dara-

bos volt, Gréczi, bár sokat mozgott, 

de kapura nem veszélyes, nincs ön-

bizalma a lövésekhez. Szokolt .nincs 

olyan erőnlétben, amj beállítását In . 

dokotttá tenné, Tatcbánya jól küz. 

dött kemény védelmével az élén. 

Bánkutl játékvezető tévedéseivel 

inkább a szegedi csapatot sújtotta. 

A mérkőzés félidejébn az SzSzMTE 

tornászainak talajtorna bemutatója 

aratott nagy tetszést, 

Magyarország—Románia 111:101. 

A magyar-román atlétikai via-

dalon Budapesten a férfi ifjúsági 

atlétáink 111-101 arányban győztek-

Az atlétanőink 47:47 arányban dön-

tetlenül végeztek a magyar-román 

if júrági atlétikai viadalon. 

Az első félidő 44 Ik pereiben n tatabányai Kónya gáncsolja Csákit; 
a szabadrúgást Csáki a küzépre íveli és u felugró Ladányi a labdát 

a kapuba fejeli. ' 

A P R Ó H I R D E T É S E K 
1 AD AS-VfiTF.I. I 

KERÉKPÁR varrógép, írógép javí-

tása szakszerűen Rádió OKA utal-

ványra, kerékpárgumik. alkatészek 

kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 

11 szám 

BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes. 
téssel szakszerűen készül Csordás 
bőrruhakészítő mesternél Szent 
Miklós ulca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött 2748 

LEGSZEBB blzsutérlák. dísztárgyait 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést 
vállalok. Ólomkristályt veszek. Sze-
lemé. Kelemen-u 7. sz. 
ÍRÓASZTAL eladó Gyertyámos u!ca 

3 Meglekinlhető 1— 3-ig, 3305 
SÖTÉT fél háló és világos szek-
rény eladó. Két ágybetétet jókar-
ban vennék. Bajcsy-Zs.-utca 15 sz. 
I. ein. 4. 3381 
ELADÓ nagyobb gyermekágy, kony. 
hamérleg, háztartási gépek Somo-
gyi ulca 20 sz., földszint l". 3362 
ELADÓ vörösréz fürdőkályha. Érd. 
Jókai ulca 6/a. Vízvezetékszerelő 
műhely. 3323 

ERŐSHANGU pianinó eladó Ujsze. 
ged, Csanádi-utca 2 sz. 3307 
HARISNYA körkötőgépet 8 vagy 
10-es számút megvételre keresek. 
Anrilis 4 útja 50 sz., az emeleten. 
MODERN hálószoba, konyhabútor 
és 6x8 m ponyva eladó. Tömör-
kénv-utca 3 szám. 3347 
HASZNALT férfikalapokat veszek. 
Dugonics-tér 2 szám. Kalapfestést 
olcsón vállalok. 3372 
JÓKARBAN lévő világos hálószoba-
bútor eladó. Megtekinthető hétköz-
nap, Hona utca 5 szám 3375 
EGY jókarban lévő gyalupad el-
adó Petőfi-telep II. 43 száni. 3374 
KERÉKPÁR zálogjegyet veszek Gu-
tenberg utca 23 sz. Ferenc bácsi 

3380 
GÁZTŰZHELY fehér zománc, 4 lán-
gú használható, jó állapolban 450 
forintért sürgősen eladó. Jó és rossz 
gázresókat veszek. Kossuth Lajos, 
sugárút 23, földszint 10 ajtó. 3381 

VALÓDI perzsaszőnyeg hibátlan ál-
lapotban eladó Megtekinthető dél-
előtt Szent György utca 26. I. em. 
4. ajtó. 3378 

KÜLÖNFÉLÉK 
HASZNALT kar. és zsebórákat, éb-
resztőórákat meglepő magas áron 
veszek Fischer órás. 
SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponyi-utca 21. Olrsó könyvvásár! 
H'ARASZTHY festékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin.körút 49, 
a Püspök bazár épületbe, Mérey ki-
térővel szemben 

KAR- és zsebórák javítása, átala-
kítása gyorsan, pontosan és jól Fi-
scher órásmester, Klauzál tér 3 
ELREPÜLT egy világoskék fehér 
színű törpepapagály. Becsületes 
megtaláló jutalomban részesül Os-
váth, Török-utca 6 szám. 3364 
ÖRÖKBE vállalnék egy 5—6 éves 
kislányt. Kálmán Mihály, Kiskun-
dorozsma, Zárt utca 6 sz 3371 
BLT/A'PESTI egyetemi ápolónői ál-
lásomat elcserélném szegedivel. Cfm 
Jakab Aliz Budapest, IX., Szob-
jeszky János-u, 34 3979 

40 EVES vezetőállásban lévő tiszt-
viselő keresi 45 évig független tiszt-
viselőnő, háztartásbeli, vagy dolgo-
zónő ismeretségét. „Házasság 7''jel-
igére. 3164 
37 ÉVES vezetőállásban lévő vidé-
ki tisztviselő megnősülne. Keresi 35 
évig intelligens tisztviselőnő, ház-
tartásbeli. vagv dolgozónő ismeret 
ségét. „Házasság 8" jeligére. 3165 
AZ OSZTALYSORSJÁTÉK h ú ' ö a 
augusztus 23 tói szeptember 20 ig 
tart. Ne felejtse el sorsjegyét meg-
újítani, vagy sorsjegyet vásárolni 
az Országos Takarékpénzlár NV. 
szegedi fióknál (volt Szeged Cson. 
grádi Takarékpénztár), 

| T itrr S a | 

KIADÓ utcai bútorozott szoba, für . 
dőszobahaszn&Iattal ágynemű nél-
kül, egyedülálló nőnek vagy férfi-
nek. „Csendes otthon" jeligérc. 

KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo-
l/a fürdőszobahasználattal férfinek 
kiadó Sztálin körút 9 sz I em. 1. 
MAGÁSFÖLDSZ1NTES ' kétszobás 
lakás zárt folyosóval, elcseréihelő 
tiszta egyszobás lakással. Cím a ki-
adóban. 3369 
BÚTOROZOTT szoba különbejárat-
tai, fürdőszobával dolgozó nőnek 
kiadó Kigyó utca 1 sz. III. em. 14. 
BAJCSY-Zsillnszky-ulca 10. számú 
társbérleti lakásom elcserélném rá-
fizeléssel föbérletiért. , 3365 
SZOBA-KONYHÁS lakás a Kálvá-
ria-tér körül költscKmegtéritéssel 
átadó. „Udvar i " jeligére. 3383 

I OKTATÁS ~~l 
KEZDŐ gyors, és gépírótanfolya. 

mok kezdődnek szeptember 5 én dr 

Rosenbergné gyorsíróiskolájában, 

Sztálin-sétány 1. Múzeummal szem-

ben. 

MAJOR gyorsíró iskola új tan-
évét szeptember 10-én megnyitte. 
Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-
utca 4. 2472 
KATONA Lászlóné gyorsíró és gén. 
fiúiskolájába (Kölcsey.utca 10) az 
új lanévre a beiratkozások megkez-
dődlek. 3074 
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ZOMBOHI JÁNOS. 
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