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A ROMÁN NEP ÜNNEPE — 

A BÉKETÁBOR ÜNNEPE 
Nagy ünnepe van ma a Román 

Népköztársaság dolgozóinak. Felsza-

badulásuk évfordulóját ünneplik. 

Most hat esztendeje, 1944 augusz-

tus 23-án a diadalmas Szovjet 

Hadsereg felszabadítása döntötte 

meg a fasiszta önkényuralmat Ro-

mániában és a román nép szenve-

désekkel telt történelmében ekkor 

lett először szabad, saját sorsának 

ura. 

'A' román nép felszabadulásával 

óriási fejlődés indult meg Romá-

niában éppen úgy, mint mindazok-

ban az országokban — köztük ha-

zánkban is, — amelyet a Szovjet 

Hadsereg szabadított fel. Ma a Ro-

mán Népköztársaság dolgozó népe 

felszabadulásának hatodik évfordu. 

lóját a demokrácia és a szocializ-

mus erői hirtelen növekedésének, a 

reakció és az Imperializmus erői 

gyöngülésének, a békéért folytatott 

harc hatalmas, lendületes kiszélese. 

désének, a koreai nép által az im-

perialista tátnadók ellen vívott hő-

sies és diadalmas haréával való 

tántoríthatatlan szolidaritásának fel-

tételei között ünnepelheti meg. 

A kommunisták Vezetésével, a 

Szovjetúnió iránytmutatása nyomán 

Románia politikai, gazdasági és 

társadalmi életében forradalmi át-

alakulások mefttfk végbe és a Ro-

mán Népköztársaság dolgozó népe 

ma büszkén tekinthet az elmúlt hat 

esztendőben megtett útra, a legyő-

zött akadályokra. A nagybirtokos-

ságnak, mint osztálynak a felszá-

molása, a Népköztársaság létreho-

zása, a főbb Ipari termelőeszközök, 

a bankok, a szállító és biztosító 

vállalatok államosítása, az állam-

gépezet felfrissítése és az Ideigle-

nes Bizottságok beiktatása, — ezek 

a munkásosztálynak és Pártjának, a 

népi demokratikus rendszer vezető 

erejének főbb vívmányai. Ezeket a 

vívmányokat, ezeket az eredménye, 

ket, s a fejlődés bennük rejlő to-

vábbi lehetőségeit ünnepli a mai 

napon minden román dolgozó. 

Ez az ünnep azonban nemcsak a 

román nép ünnepe. Ünnepünk ne-

künk, magyaroknak is, akiket hosz. 

szú időn keresztül igyekeztek az úri 

Magyarország vezetői szembeállíta-

ni a román dolgozókkal. Ünnepe 

ez a nap minden más nemzetiségű 

békeszerető dolgozónak is, mert a 

felszabadult román nép egyik erős 

részét jelenti annak a tábornak, 

amely a Szovjetúnió vezetésévei kö-

vetkezetes békeharcot folytat az im-

perialisták háborús gyújtogató kí-

sérleteivel szemben. A Román Nép-

köztársaság, — akárcsak a többi 

népi demokratikus országok, — a 

munkásosztály pártjának irányítása 

alatt, a proletár nemzetköziség szet-

temében á béke ügyét akarja szol-

gálni, a békéérl akar harcolni, ezért 

követi kill. és belpolitikájában egy-

aránt a nagy Szovjetúnió példáját. 

Valamikor Délkelet Európa, — 
beiine Románia — egyike volt ahá-
borús tűzfészkeknek. Ennek alap-
iát az a soviniszta nacionalista po-
litika jelentette, amelyet Románia 
levitézlett urai fulylatlak ugyanúgy, 
mint a környező államok, köztük 
Magyarország hazaáruló vezetői is. 
A nacionalizmus, mint a munkás-
osztály egységbontására használ! 
fegyver, a proletáriátus tömegeit 
akárta elaprózni, a dolgozók egy-
ségét akarta megtörni, hogv ezzel 
spgifse a kapitalista kizsákmányolás, 
megerősödését és megkönnyítse az | 
országnak az imperializmus kezére 
juttatását. A Román Népköztársa-
ságban megszüntették ezl a sovi-
niszta-nacionalista politikát és a 
Sztálini nemzetiségi politika alap-
ján kemény harcot indítottak a 
nemzetiségi kérdés megoldására. 
Gheorghiu Dej elvtárs, a Román 
Kommunista Párt főtitkára már 
1945 ben leszögezte egyik beszédé-

ben, hogy „a demokrata pártok: 
élükön a Román Kommunista Párt-
tal, az együttélő nemzetiségek tel 
jes jogegyenlőségét, a demokrácia 
fejlődése és megszilárdítása egyik 
feltételének tekinti". Ennek szelle-
mében indult meg a román nép éí 
az együttélő nemzetiségek soviniszta 
megnyilvánulásai ellen folytatott 
küzdelem és azoknak az anyagi 
feltételeknek a biztosítására irá 
nyúló munka, amelyek minden 
nemzetiség számára megteremtik 
nemcsak a jog szerinti, de a tény-
leges egyenlőség feltételeit is A 
Román Népköztársaság a nemze 
tiségi kérdés helyes megoldása ér 
dekében kifejtett áttandó és mód 
szeres erőfeszítéseivel tevékenyen 
járul hozzá a Szovjetúnió vezette 
imperialislaellenes, demokratikus 
tábornak a hatadásért és a béké-
ért folytatott harcához. 'A' Román 
Népköztársaság mai ünnepe ezér! 
jelent számunkra, magyar dolgo 
zók számára, s a világ valameny-
nyi békeszerető dolgozója szúrná 
ra is ünnepet 

A béketábor ünnepe, a tartós 
békééit folytatolt harc egyik je 
lentős állomása a román nép fel 
szabadulásának mai ünnepe. A ro-
mán dolgozók azonban tudják, 
hogy az igazi ünneplést az jelen 
ti, ha állandó fokozott munkával, 
a Párt iránymutatásának követé-
sével építik országukat. A Román 
Népköztársaság dolgozó népe ezért 
halad napról napra határozottab 
ban, mind biztosabb lépésekkel 
az építés útján és halad a kitű 
zött cél: a szocializmus felé. A ro-
mán dolgozók is a jövőbe néznek 
ahol egyre biztatóbb körvonalak 
ban rajzolódik ki a szocialista fel-
virágzás korszaka, az a korszak, 
amikor tervszerű munkával vég 
leg felszámolják országuk elmara 
döttságát, s fejlelt iparú, korsze 
rű. virágzó szocialisla mezőgazda-
sággal rendelkező országgá alakit 
ják Népköztársaságukat. A jövő 
év január .elsején meginduló öt-
éves állami terv még virágzóbb 
jövőt biztosit a román dolgozók 
nak. A dolgozó nép életszínvonala 
80 százalékkal emelkedik az ötéves 
terv folyamán Éhhez az ipari szín 
vonal hatalmas arányú kifejlesztő 
sét-e, a szocialista munkaversenyek 
még szélesebbkörü kiterjesztésére 
van szükség. 'A Párt vezetése mel-
lett ennek legfőbb biztosítéka az 
a lelkes támogatás, amelyet a ro 
mán dolgozó tömegek nyújtanak 
Nnpról-napra szélesedik a munka 
versenymozgalom, napról napra 

újabb és újabb kiemelkedő ered 
menyek születnek meg, mert a Ro-
mán Népköztársaság munkásosztá 
lya tudatában van annak. hogy 
eíizel hozzájárul hazája megerösí 
téséhez, ugyanakkor a Szovjetúnió 
és annak lángeszű Vezetője. Sztá-
lin elvtárs által irányított béketá 
bor megerősítéséhez. Az egyre szé 
lesedő mtinkaverseny, az iparban 
és mezőgazdaságban egyaránt, egy-
ben a dolgozó tömegek határozott 
válasza is az angol-amerikai hábo 
rús uszítóknak, a koreai nép ellen 
támadóknak és a Tito-banda aljas 
üzelmeinek, amellyel fegyveres tá 
mndáSra készült Románia ellen. 

Hiába acsarkodnak a háborús 
uszítók, hiába támadnak az impe 
rialislák aljas bandái a békés ko-
reai népre, mert amint a felszaba 
dult Románia eddigi sikerei is mu 
tatják, a békelábor ereje sokkal ha-
talmasabb és mind jobban növek 
vő erő. Mind nagyobb, mind halai 
masabb az a tábor, amely a Szov-
jetúnió köré tömörül, hogy a béké 
fejlődési biztosítsa a dolgozók szá 
mára. A Román Népköztársaság 
mai ünnepén ezért fordulunk bálá 
val a nagy Szovjetúnió felé, amely 
a felszabadulást, a boldogabb jövő 
lehetőségét hozta, s biztosítja to-
vábbra is a világ minden dolgozó 
jának. A mai napon, amikor szere 
tettel köszöntjük a szabad Román 
Népköztársaságot, a kinyújtott ha 
ráti kéz találkozik a környező népi 
demokráciák baráti jobbjával is. 
De ezek a kezek harcos ököllé for 
málódnak, ha bárki meg akarná tá 
madni az eddig elért eredményeket, 
meg akarná zavarni a további épí-
tő munkát A Román Népközlársa 
ság mai felszabadulási ünnepe fi 
gvelmeztelő is az imperialista há-
borús gyújtogatok számára, hogy 
mind erősehbá kovácsolódik a Szov 
jetúniö állal vezetett béketábor 
ereje és póruljár, aki ez ellen a tá-
bor ellen emel kezet. 

Szocialista ipaiunk mellett 
szocialista mezőgazdaságunk is lesz 

Gerő Ernő elvtárs felszólalása a Ssovjetunióból hazatért 

parasztküldöttség értekezletén 

A Szovjetun ióbó l hazatér t ma-

gyar parasztküldöttség; tag ja i 

kedden reggel a MÉMOSz-szék-

tázban értekezletet tartot tak. 

A z értekezle.en elsőnek Erde i 

Ferenc fö ldműve lésügy i minisz-

ter, a kü ldöt tség vezetője, tar tot t 

beszámolót , m a j d az egves kül-

döttek szólaltak fel. 

Felszó la l t az ér ekezleten Gerő 

E rnő elvtárs á l lammin isz ter is. 

— A legközelebbi hetekben, 

valószínűleg szeptember folya-

mán e l lá togatnak hozzánk a Szov-

jetunióból , Ká rpá t-Ukra j n ábó l a 

magyar kolhoztagok, a szocialis-

ta m u n k a hősei, h ogv i t t elmond-

iák tapasa a lata ikat , azt , hogy 

hogyan érték el ők a kolhozok 

ú t j á n a szovjet hata lom támoga-

tásával — Ká rpá t-Ukra j n ának , 

mint t ud j uk , nem különleges j ó 

termőföldjén — olyan ha ta lmas 

eredményeket, amirő l i t t , Ma-

gyarországon m é g á lmodn i sem 

ne rünk — mondo t t a Gerő elv-

'árs. 

A z eredménvek, amelyekről 

az e lv társak beszámoltak — 

mondot ta a tovább iakban 

Gerő e lv társ — nagyon szé-

pek. Kü lönösen nagyoknak 

tűnnek a z eredménvek. ha a 

ma i helyzetet összehasonlít-

juk azzal, am i két évvel ez-

előtt volt . 

De ha abból i ndu lunk ki, hogy 

hova kel] e l ju tnunk , meg kell vaí-

anunk. csak a kezdetén vagvunk . 

Hiszen el kell j ü t n u n k néhány 

'sztendőn belül oda, hogv a dol-

gozó parasz s ág t ú l nyomó több-

sége önként belépjen a termelő-

szövetkezetbe. hogy nekünk ezer-

tétezer ho ldas termelőszövetkeze-

teink legyenek, hogy termelőszö-

vetkezeteinknek tanul t agronóruu. 

mi , j ó technikusa1 legyenek, 

hogv a termelőszövetkezetek a 

ma iná l sokkal magasabb termés-

eredményeket érjenek el. nagyobb 

zredményekef á l l aUenyésHésünk 

terén is. hogv a termelőszövet-

kezetek t ag j a i nak magas kultú-

rája, műve l tsége legven, hogy a 

termelőszöve kezeli t agök reer-

mekel tömegesen men jenek a 

'-özép- és fő iskolákba. 

A régi tagokkal erfvüHvéve je-
lenleg 70 000 családtagja van a 
trremlőszüvetkezeteknek. azok-
nak a száma pedig, akik be-
téphetnek, mert dolgozó pa-
rasztok, körülbc'iil egymiPió, 
akkor látjuk, mekkora munkát 
kell végeznünk és a munkának 
egy részét most kell elvégez, 
nőnk. nem akkor, amikor el-

kezdődik az őszi szántás-vetés. 

'Azt kérdezik néha fölünk, miért 
vagyunk amellett, hogy a tszcsék 
'ejícsztésénél ebben az évben min-
denekelőtt a meglévő termelőszö-
vetkezelek erősítésére és ahol ilyen 
nlnesen, ú j termelöcsonortok létre-
hozására kell törekedni Mit tehet 
csinálni olyan földterületen, ahol 
van 12—15 tag és 40—50 hold föld. 
Miféle gépesítést lehet ott alknl 
•nazni? Hogyan lehet ott alkalmaz-
ni a tudomány eszközeit? 

Nyilvánvaló, ahhoz, hogy a fer. 
-nelőszövetkezet komolyán megtud-
ta mutatni előnyeit az egyéni gaz-
'álkodássnl szemben, az kell. hogy 
'egven jókora darab, lehetőleg ősz-
szefüggő terület, amelyre rá lehet 
'reszteni a nagy génét, a traktort, 
a korribájnt és egvéh erőket, ahol 
'odománvos. mezőgazdasági munkát 
'ehet végezni. 

— Szeretnék szólni néhány 

tét — mondo t ta a továbbiakban 

" " r ó e 'vtárs — az ereénüeg gaz-

'á lkodó parasztok kérdéséről. A 

'termelőszövetkezeti csoport ja ink-

ban eléggé elterjedt egy ro csz 

szokás: am ig va lak i egyénileg 

razdálkodó paraszt vol t és kéte-

'Vei vol tak a termelőszövetkeze-

tet i l letően, ferdén nézett a ter-

melőszövetkezetre, de amikor be-

lépett a tszcs-be, akkor ferdén, 

szinte ellenséges szemmel né-

zett a még k inn lévő egyénileg 

gazdá lkodó parasztra . 

Ne felejtse el cgyetSen tszcs-

tag sem, hogy tegnap még 

egyéni leg gazdálkodott , m in t 

ahogy az egyénileg gazdál-

kodókból ho lnap m á r tszcs-

tag lesz, ha m i jó l dolgozunk. 

Vannak , ak ik ugy gondolkoz-

nak : f ö ldünk van elég, jószágot 

ad az á l l am, do lgozunk, minek 

eresszünk be t öbbe t? H a többet 

beeresztünk, akkor többet kell 

osztozni. Helytelen ez elvtár-

sak ! 

H a t öbb tagot efesztür.k be 

és szervezünk be, ez nem azt 

j r í e n f . hogy többel kelj osz-

tozkodni, hanem a z t je lent i , 

hogy többön lehet osztoz-

kodn i , 

m e r t t ö b b lesz a csopor t t ag , 

n a g y o b b lesz a terű ié t , na-

g y o b b lesz a g a z d a s á g , j o b b a n 

'ehet gépes í ten i a z agro-

techn i k á t , a t u d o m á n y o s esz 

közöke t a l k a l m a z n i , j o b b ered-

m é n y e k e t é r ü n k el. 

Te rme l őszöve tkeze te i nkben 

v a n egy m á s i k k á r o s ha j l a-

moss ág . E s p d i g egyes helye-

ken az : k i t e l e pü l n i a f a l u bó l . 

N é h á n y te rme lőszöve tkeze t 

v a l a h o g y tel jesen elszigetelő-

dö t t a f a l u t ó l . K i t e l e p ü l t va-

l a m i régi ú r j t a n y á r a , t á vo l 

a fa lu tó l és f g y tel jesen el-

sz igete lőd ik . S z e r i n t em ez ve-

szede lmes je lenség , ezért ö r 

vendetes j e lenség és üdvözö l-

n i kell a z o k a t a z első fecské-

ket, a m e l y e k je lentkeznek , 

h o g y ú f t y s z ó í v á n a z egész 

község do l go zó p a r a s z t s á g a 

m i n d e n e s t ü l be l ép a termelő-

szövetkezet i c sopo r t ba és meg-

a l a k í t j a a m a g a egységes ter 

me lőszövetkeze té t . J e l e n l e g ná-

l u n k m é g csak n é h á n y i l y en 

eset v a n . de 

meggyőződésem, hogy az őszi 

fejlesztés u t á n még ebben az 

évben lesznek nekünk egész 

termelőszövetkezeti közsé-

geink, — ahogy i t t mondot-

t á k : szocialista községeink 

— és lesznek nekünk később 

szocialista községeink és lesz-

nek nekünk később szocialis-

t a j á r á sa i nk és ma j d néhány 

év mú l v a szocialista megyénk 

is. Lesz nekünk a szocial ista 

ipar mellett szocialista me-

zőgazdaságunk — lesz szo-

cial ista Magyarországunk . 

— Az elvtársak közül sokan 

megköszönték a Szovjetunió kor-

mányának, Sztálin elvtársnak, a 

Magyar Dolgozók Pártjának. Rá-

kosi elvtársnak, hogy kiküldték 

őket a Szovjetunióba, lehetőséget 

adtak nekik, hogy ott saját sze-

mükkel győződjenek meg arról, 

mit ér el a szocialista szovjet 

rendszer a nép, a Párt vezetésével, 

Sztálin elvtárs vezetésével Meg-

érte, hogy valóban a há'-a érzésé-

vel emlékednek meg erről a nagy 

kitüntetésről és bizalomról- Enged-

jék meg azonban, hogy megfordít-

sam a kérdést, mert van a dolog-

nak égy másik oldala is. 

Engedjék meg, hogv a Magvar 
Dolgozók Pártja. Rákosi elvtárs 
nevében megköszön jeni Önök-
nek jó munkájukat és kíván-
jak ahhoz n munkához amely 
még valamennyiük és mindnyá-
junk elölt áll. sok sikert o ma-
gyar népi demokráciánk, szo-
cialista mezőgazdaságunk ja-

vára. 

Feldübörgő viharos taps fogadta 

Gerő elvtárs beszédét. A küldött-

ség tagjai helyükről felállva, leír-

hatatlan lelkesedéssel ünnepelték a 

Szovjetuniót. Sztálin elvtársat, a 

Magyar Dolgozók Párt iát' és a ma-

gyar nép szeretett vezérét, Rákosi 

Mátyás elvtársat 

Magvar államférfiak üdvözlőtáviratai 
a román nép felszabadulásának 
hatodik évfordulója alkalmából 

„ I . G. F a f h on ú rnak , a R o m án Népköz tá rsaság E l n ök i Taná-

csa elnökének, Bukarest . 

A Magya r Népköz t á rsaság E l n ök i Tanácsa és a m a g a m ne-

vében, kérem, f o g ad j a ( elnök ú r legmelegebb j ók í vánsága ima t 

nemzeti ünnepük a lka lmábó l . 

K í v á n o m , hogy a m a g y a r és a r omán nép a b a r á t s á g és az 

együ t tműködés szá la i t egyre szorosabbra fűzve építsék tovább or-

szága ikban a szocia l izmust és tá n tor l ha ta t lanu l fo 'y tassák a har-

cot közös fe lszabadi tó juk , a h a t a l m a s Szov je tun ió o 'da lán a béke 

"gyéér t . R ó n a i Sándor.'* 

* 
„Pet ru Groza, a R o m á n N a pköz társaság min iszter tanácsa el-

nökének, Bukarest . 

Kérem, f ogad j a őszinte j ó k í v á n s á g a i m a t a r omán nép nem-

zeti ünnepe a lka lmábó l . 

E zen a tör tenelmi év f o rdu l ón a bará t i magva r nép nagv el-

ismeréssel tekint a R o m á n N é p k ö z t á r s a s á g k iv ívot t naev ered-

ményeire és a Szov je tun ió vezetésével a szocial izmus építéséért és 

megvédéséért fo lyó hős i ha rcáho z tel jes sikert k íván . 

Dob i Is tván. ' 

* 

„ A n n a Pauke r asszonynak, a R o m á n Népköz tá rsaság kü ' ü "v-

miniszterének, Bukarest . 

A R o m á n Népköz t á r s a s ág r . a g v nemzeti ünnepe a lka lmábó l , 

kérem, fogad j a szívből j ö vő üdvöz le temet . 

A Szovjetun ió fe lszabadító harca nemcsak országa ink szabad 

fej lődését tette lehetővé, hanem meg eremtette a m a g v a r és ro-

m á n nép ba r á t s ágának szi lárd á l a p j á t is. Törhetetlen barátsá-

gunk a Szovjetunióhoz és a két rtép közöt t érvre Inkább elmé-

lyü ' ő együ t tműködés fontos tényezői ahnak , hogy a békefront 

r ánkeső szakaszán eredményesen fo ly ássuk a harcot a háborús 

gyú j toga tó ' ellen, f ügge t l enségünk és békénk b iz tos í tásáér t . 

Ká l t ay Gyu l a . " 
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Világszerte fokozódik a tiltakozás 
az amerikai imperialisták 

koreai barbarizmusával szemben 
Ujabb táviratok ax EJSSz-hes 

Német demokraták 
az imperialisták ellen 

A Szovjet Ifjúság Antifasisz-
ta Bizet ságának elnöksége táv-
iratban fordult az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének Biztonsági 
Tanácsához: 

A távirat a szovjet ifjak és 
leányok nevében határozottan el-
í éli az amerikai imperialisták 
cselekményeit, akik fegyveres 
erővel igyekeznek elfoitani a ko-
reai népnek a szabadság és füg-
getlenség iránti törekvését és 
népellenes. reakciós rendszert 
akarnak a koreai népre kénysze 
ríteni 

A szoviet ifjúságnak énp úgy, 
mint a világ egész demokratikus 
fiatalságának rokoni zen ve 

a függetlenségét és szabad-
ságjogait hősiesen védelmező 

koreai nép oldalén van 

A szovjet fiatalság egyhangúlag 
támogatja és helyesli a fezoviet 
kormánynak a koreai kéutiés bé-
kés rendezésére irányulj politi-
káját. Mélységes meggyőződése, 
hogy 

a koreai nép sorsát .agnk-
nak a koreaiaknak kell el-

dönteniük. 
A Szovjet If jú ség Antifasiszta 

Bizottságának elnöksége « szov-
jet ifjak ás leányok millióinak 
akaratát kifejezve, azzal a köve-
teléssel fordul az Egyesült Nem-
zetek Biztonsági Tanácsához, 
hogy 

hozzon haladéktalan és hatá-
sos SntézkeeÜpseket a koreai 
háború megszüntetésére és 
®z idegen cstsnatok kivonásá-

ra Koreából. 

Csu-En-laj e!vlérs külügyminiszter távirata 

Csu-En-Laj elvtárs, a Kinai 
Népköztársaság külügyminisztere 
táviratot küldött Malik elvtárs-
nak. és Trygve Lienek. A távirat-
ban ismerteti Kina álláspon'.iát a 
koreai kérdésben. 

Csu En-Laj elvtárs rámutat, 
hogv az Amerikai Egyesült Ál-
lamok provokálták a koreai inci-
denst. ezen túlmenően betörtek 
Taivan szigetére, a Kinai Nép 
köztársaság terüle'ére, 

a Szoviet unió kománvának 
iavas'atait. m el vek a koreai 
kérdés békés rendezésére 

irányulnak. 

Erek a javaslatok megfelelnek 
nz ENSz alapokmánva szellemé-
nek és Ázsia, valamint az egész 
vilá» népei várakozásának. 

A Kinai Népköztársaság köz-
ponti népi kormánya feltétlenül 
ragaszkodik ahhoz, hogy 

r Kinai Népköztársaság kül-
dötte rész'vegven n Biztonsá-

gi Tanácsban 

s meg kell hívni Véleménvük ki-
fejtésére a koreai nép képvise'őit 
is 

Befejezőben leszögeri a távira; 
hogv a koreai városok és a bé-

megkísérelve a háború ki-
terjesztését és Ázsia ieigázá-

sát. 

A továbbiakban a távirat lelép, 
lezi az USA-nak a Biztonsági 
Tanácsban kifeitett obstrukclns 
tevékenységét, mellyel meg akar-
ja akadályozni a koreai kérdés 
békás rendezését. A Kinai Nép-
köztársaság központi népi kor-
mánya 

télies mértékben (ámoimtia 
kés lakosság barbár bombázása 

ellen a Biztonsági Tanácsnak fel 
kell lépnie. 

A Szabad Német Ifiuság 

központi tanácsainak titkársága 
táviratot küldött az ENSz Biz-
tonsági Tanácsához, amelyben a 
békeszerető német ifjúság nevé-
ben tiltakozik az amerikai im-
perialisták koreai barbár bombá-
zásai ellen. « 

Felhívjuk a Biztonsági Taná-
csot — mondja a távirat —. 
az ENSz alapokmányának a né-
pek önrendelkezési jogáról szóló 
elve alapján 

rendelje el az amerikai in. 

tervenciós csapatok azonna-
li kivonását Koreából. 

Támogatjuk a Szovjetunió képvi-
selőjének javaslatait, amelyek 
utat mutatnak az amerikai im-
perialisták által kirobbantott ko. 
reai háború megszüntetésére. 

A Japánban élő 600.000 koreai 

nevében mély hálánkat fejezzük 
ki azért, hogy On, mint a Biz-
tonsági Tanács elnöke, harcol a 
koreai kérdés békés megoldásá-
ért és a tartós béke védelméért 
az egész világon — mondja töb-
bek között a levél. 

Az imperialisták arcátlanul 
lábbal tiporják az ENSz 
alapokmányát, fegyveres tá-
madást folytatnak hazánk 

ellen, 

pusztítják hazánk ipari üzemeit 
és kultúrintézményeit, galádul 
gyilkolják az aggokat és gyerme-
keket. 

Az imperialisták nyiltan han-
goztatják, hogy Korea ellen az 
atomfegyvert kell alkalmazni. 
Ezzel világosan megmutatják, 
hogy 

nemcsak a koreai nconek, 
de a világ valamennyi béke-
szerető népének ellenségei. 
A Japánban élő 600.000 ko-

reai polgár minden erejével har-
col az egész világ bókéjéért — 
fejeződik be a levél. 

A DISz és a DÉFOSz tiltakozó távirata 

A DISz központi vezetősége és 
a DÉFOSz tiltakozó táviratot in-
téztek az ENSz Biztonsági Taná-
csához, hogy kifejezést adjanak 
annak a mélységes felháborodás-
nak, melvet az amerikai légikaló-
zok koreai terrortámadásai a ma-
gyar fiatalokban és a dolgozó 
parasztok hatalmas tömegében 
keltettek. 

A DIVSz-be tömörült 70 millió 
ifjúval együtt követeljük, hogy 
az ENSz Biztonsági Tanácsa 
békés eszközökkel rendezze a 
Szovjetunió iavaslatai alapján a 
koreai kérdés:. — mondja töb-
bek között a DISz távirata. — 
Követeljük, hogy vessenek véget 
a békés városok és falvak bom-
bázásának, a jövőjét építő koreai 
ifjúság tízezrei embertelen le-
mészárlásának. A távirat végül 
az amerikai és külföldi csapatok 
azonnali visszavonását követali. 

A DÉFOSz távira" a a magyar 
dolgozó oarasztok és mezőgazda-

sági munkások müliőinak nevé-
ben tiltakozik a koreai nép bal-
ügyeibe jogtalanul beavatkozó 
amerikaiak fasiszta módszerei el-
len és követeli, hogy haladékta-
lanul szüntessék meg a békés 
lakosság barbár bombázását. 

Malik elvtárs közleménye 
a Biztonsági Tanács agusztus 21-s 

zárt üléséről 
Az Egyesült Nemzetek Szer-

vezetének titkárság* közzétette 
Maliknak, a Biztonsági Tanács el 
nőkének a Biztonsási Tanács tag 
jainak augusztus 21-én, a nao 
második felében tartott zári ülé-
séről szóló közleményét: 

„Augusztus 2l-én nem hivata-
los véleménycsere folyt a Biz-
tonsági Tanács tagiai közölt. 
Észak- és Dél-Korea képviselői-
nek meghívása kérdésében. E 
kérdésben, semmiféle megegyezés-
re sem jutottak. 

Nyugat-Németország városaiban a d olgozók sorra rendeznek tüntetést 
az amerikai Imperialisták koreai Iá madása ellen. Képünk a kiéli tilta-
kozó gyűlésre felvonuló nyugatném et ifjak egy csoportját ábrázolja. 

Legulaftó hadijelenlés Koreáitól 
A Koreai Népi Demokratikus 

Köztársaság néphadseregének fő-
parancsnoksága augusztus 22 én 
közölte, hogv » néphadsereg egv-
ségei valamennyi arcvonalon csa-
pásokat mértek a légi- és gépe-
sített egvségek támogatásával to-
vábbra is makacs ellenállást ki 
fejtő amerikai és Li-Szin-Man ka-
tonaságra. Egves térségekben a* 
ellenség ellentámadásokat igyek-
szik indítani, amelyeket a nép-
hadsereg katonái visszavernek. 

veszteségeket okozva » z ellenség-
nek, 

A néphadseregnek a déli part-
vidéken előrenyomuló csapatai 
áttörve az amerikai 2.5-ös hadosz-
tályt és a tengerészgyalogság vé-
delmi vonalát, folytatják tárna-
dúsaikat. 

A néphadsereg légvédelmi egv-
ségei lelőttek három amerikai va-
dászgépet, amellyel támadást haj-
tottak végre Szinandziu (Sinan-
siu) térsége ellen és ere vadász-
gépet Phenjan térségében. 

Á SzUK(b)P Központi Bizottsága 
részvéttáviratot intézett a be lga KP-hoz 

A Szovje'unió Kommunista 
(bolsevik) Pártjának Központi 
Bizottsága a következő táviratot 
intézte a Belga Kommunista 
Párthoz: 

„A Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártjának Központi 
Bizottsága mélv részvétét fejezi 
ki a Belga KP-nak az alkalom-
ból. hogv az imperializmus fa 
siszta bérencei orvul meggyilkol-

ták a Belga KP elnökét, a belga 
munkásosztály hű fiát, Julién 
Lahaut elvtársat. 

Meg vagyunk győződve, hogy 
a Belga KP még szorosabbra tő. 
möríti sorait és fokozza ébersé-
gét abban a kérlelhetetlen harc-
ban, amelyet az imperialista re-
akció ellen a béke és a demokrá-
cia ügyéért, Belgium nemzeti 
függetlenségéért folytat." 

Ma temetik a meggyilkolt 
Lahaut elvtársat 

A termelőszövetkezeti csoportok, állami gazdaságok 
további nagyarányú fejlődését teszi lehetővé 

a részleges tagosításról szóló rendelet 
Az ország minden részéből 

bofutó kérdéseknek helyadva 
a földművelésügyi miuiszter 
rmdeletet adotl ki a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsának 
3 í) 19. évi 3. törvényerejű ren-
delete alapján n részleges ta-
gosítás végrehajtásáról. 

A tagosítást — a rendelet 
értelmében — a dolgozó pa-
rasztság érdekeinek szigorú 
szemeJőtt tartásával hajt ják 
végre. A termelőszövetkezetek 
(csoportok) további nagyará-
nyú fejlődését biztosítják a 
táblák kialakítására vonatko-
zó rendelkezések. Például, 
hogy a táblákat a termelés 
szempontjait figyelembe véve 
alakítja ki Az egyénileg gaz-
dálkodó dolgozó parasztok ér-
dekeit védik azok a rendel 
kezesek, amelyek kimondják, 
hogy például a tagosításra 
kerülő ingatlanokból lehetőleg 
ott kell a táb'áknt kialakítani, 
nhol kevés dolgozó paraszt 
ingatlanának kicserélésére 
va" szükség. 

A tavositást, nem a dolgozó pa-
rasztoknak a tagost ott táblába 
cső ingatlanát, a rendelkezésre ál-

ló ingatlanokból — lehetőleg vá-
lasztásuk szerint — feltétlenül 
azonos értékű földdel kell kicse-
rélni. Ha a dolgozó parasztok 
cserélt földjén a következő gaz-
dasági évre már végze t előké-
szítő munkát, vagy ezen a terü-
leten évelő vetés /an, munkájá-
ért kártérítést kap. A rendetet 
kimondja, hogy csak azokban a 
községekben lehet tagosítani, me-
lyeket a rendele' felsorol. Ezek 
a következők Csongrád megyé-
ben: 

1. Ambrózfalva, 2. Csanádal-

berti, 3. Csereboly, 4. Csongrád, 
5. Deszk, 6. Fábiánsebestyén, 7. 
Földeák, 8. G.yálarét 9. Hódme-
zővásárhely, 10. Kiskirályság. 11. 
Kiskundorozsma, 12. Kiszombor, 
13. Kübekháza, 14. Lengje !ká-
polna. 15. Makó, 16. Maroslele, 
17. Mindszent, 18 Nagymágocs, 
19. Pusztamérges. 20. Pusztaszer, 
21. Ruzsajárás. 22. Sándorfalva 
23. Sövényháza. 24. Szatvmaz, 25. 
Szentes, 26. Szőreg. 27 Tápé. 28. 
Tömörkény. 29. Ujszentiván, 30. 
Várostanya, 31. Mag^arcsanád 
32 .Mórahalom. 

Szerdán este hatalmas béketűntetéssel fejeződik be 

a prágai nemzetközi díákkongresszus 

Belgium dolgozóit mélységes 
gyász tflli el Julién Lahautnak, a 
KP elnökének halála miatt, akit 
belga fasiszták orvul meggyilkol-
tak- A Belga KP központi bizott-
ságának tagjai Edgard Lalmannak, 
a központi bizottság főtitkárának 
vezetésével Liegébe érkeztek. Több 
mint százezer ballcnai munkás in-
dított sztrájkot tiltakozásul a belga 
munkásosztály egyik szeretett ve-
zetőiének mcggyi'-kolása miatt. 

Lahaut elvtársat ma temetik 
Lieégeben A temetés időpontjában 
nemcsak Belgium, hanem más or-
szágok dolgozói is munkabeszünte-
téssel nyilvánítják a szolidaritásu-
kat a munkásmozgalom legújabb 
vértanujávaL 

A Belga KP központi bizottsága 
az ország dolgozóihoz intézett fel-
hívásában hangoztatja, hogy Ju-
lién Lahautot belga monarchisták 
gyilkolták meg. 

E gaztett sugalmazó! a keresz-
tény szocialista új kirá'-ypártiak 
soraiban vannak, akik Írásaikkal és 
propagandájukkal hónapok óta ter-
rorcselekményekre és gyilkossá-
gokra uszitanak. A gaztett kivite-
lezői a rexista bárgyilkosok- A po-
litikai bizottság kijelenti, hogy a 
trón körül állítólag megvalósult 
„nemzeti egység" politikájával 
szemben meg kell valósítani a 
munkásosztály, a béke. a szabad-
ság. a szociális haladó erőknek 
szoros egységét. 

Titóék „társadalombiztosító rendszere" 
a valóságban intézményesített 

gyarmati kizsákmányolás 

A Nemzetközi Diákszövetség 
Prágában folyó n . kongresszusa 
befejezte a vitát a végrehajtó bi-
zottság jelentéséről. Grohman, a 
Nemzetközi Diákszövetség elnöke 
közöl e. hogy a szövetség kere-
tébe most 71 ország 85 diákszer-
vezete tartozik és taglétszáma 
5,064.035. 

A kongresszus a 9zerdai teJj&s 

ülésen szavaz a határozati ja-
vaslatról és este a prágai óvárosi 
téren rendezendő hatalmas béke-
üntetéssei fejeződik be. A bé-

kegyűlésen felszólal Guy de Bois-
son, a DIVFz elnöke, Grohman, a 
Nemzetközi Diákszövetség elnö-
ke. továbbá a Szovjetunió. Kina 
és az Egyesült Államok diák-
küldöttségeinek vezetői. 

A Titó—Rankovics-féle fa-
siszta klikk — irja a „Napred", 
a Bulgáriában élő jugoszláv po-
litikai emigránsok lapja —nagy-
hangon beharangozott rendeletet 
adott ki a „társadalmi biztosítás-
ról". 

A Tito-klikk kijelentette, 
hogy a jugoszláviai társadalom-
biztosítási rendszer a legideáli-
sabb a világon. Azonban ezzel a 
rendelettel Titóék a legaljasabb 
módon félrevezetik a már 
amúgy is gyarmati kizsákmányo-
lás alatt lévő jugoszláv dolgozó-
kat. 

A mai napig sem rendezték a 
nyugdijjogosultak igényeit. Csu-
pán a bányászatban több mint 
20.000 nyugdíjjogosult várja 
már évek óta nyugdiját. A be-
teg munkások hónapokig járnak 
az úgynevezett ..társadalombiz-
tosító intézetekbe" könyörögve, 
hogy segítsenek rajtuk, de vég-

re is kénytelenek betegen mun-
kába állni. 

Az elhunyt munkások özve-
gyeit és gyermekeit kidobják az 
üzemi lakásokból és „eltartás" 
végett a hatóságokhoz küldik 
őket, ami azt jelenti, hogy a szó 
szoros értelemben az utcára ke-
rülnek. A bizottságok egysze-
rűen kimondják, hogy „a munkás 
saját hibája miatt" halt meg és 
a feleségtől megvonják az öz-
vegyi járulékot. 

Az úgynevezett „társadalom-
biztosító intézet" a beszedett di-
jakból óriási pénzösszegeket 
halmoz fel, a betegek gyógyke-
zelésére azonban a beszedett di-
jak egy ezrelékét sem fordítja. 
Az orvosok szigorú utasitást 
kaptak, hogy csak azokat a be-
tegeket kezelhetik és részesíthe-
tik táppénzben, akiknek nyilt se-
beik vannak, vagy annyira bete-
gek, hogy mozdulni sem tudnak. 
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Nyolc hét alatt 150 millióval nőtt 
a stockholmi békefelhivás aláíróinak a száma 
A béke; hívei a békeharc újabb 

fokozásával adnak választ a há-
borús gyújtogatok aljas bűncse-
lekményeire. Az USA-kormány 
koreai agressziójának kezdete 
óta eltelt nyoQc hét alatt a stock-
holmi felhívás aláíróinak száma 
több mint 150 millióval emelke-
dett. 

A ma reggel érkeaett jelenté-
sek szerint Ftekingben már a la-
kosság hetven százaléka aláírta a 
békefelhivást. 

Ausztriában az aláírók száma 
eddig 645.000 volt. • Magában 
Bécsben 300.000 aláírás gyűlt 
össze. 

A finnországi aláírások szá-
ma jelenleg 683.853. Az alá-
írásgyűjtéssel egyidejűleg 
terjed Finnországban a ko-
reai amerikai beavatkozás el-

leni tömegmozgalom is 
A finn békebizottság nagyban 
készül a szeptemberben megren-
dezendő „Béke Hónapjára". 

Hollandiában a heves megtor-
lások ellenére is erőteljesen fo-
lyik a békealáírások evüjtése. Az 

eddigi eredmény 303.908 aláírás. 
A nyugaiberlini békeharcosok 

Neukölnben béketüntetést ren-
deztek. 

A tüntetők a Demokratikus 
Németország Nemzeti Front-
jának jelszavát hangoztat-
ták: „Németország a néme-
teké — amerikaiak, menjenek 

liaza!" 
A brit megszálló hatóságok 

betiltották a vasárnapra kitűzött 
de'moldi békegyűlést. 

Két békeharcost. Hermann 
Kaiutzát és Hans Schatulskit 
a brit bíróság többhavi bör-
tönbüntetésre ílélt. mert bé-
kejelszavakat hirdető falra-

gaszokat terjesztettek. 
Az argentin kormány terror-

intézkedéseiről Marco's Hard, az 
emberi jogokért küzdő argentin 
liga vezetője számolt be. Hard 
Montevideóba érkezett és felhí-
vást intézett az összes nemzetkö-
Z; haladó szervezetekhez. A fel-
hívásban közölte, hogy 

az utóbbi napokban Argentí-
nában több mint háromszáz 

embert tartóztattak le a béke 
védelmében folytatott tevé-
kenysége miatt. A letartóz 
tátották között írók, művé-
szek és szakszervezeti veze-

tők vannak. 

Fasiszta bandák, amelyek gép 
fegyverrel is rendekeznek, rátá-
madnak a béke híveire és gyil 
kolják a békemozgalom legjobb 
vezetőit. Ez.ek a bandák ölték 
meg két héttel ezelő:t Jorge Cal 
vot, aki 1949-ben a VIT küldöt-
teként Budapesten járt. Ugyan 
csak 

meggyilkolták Angelia Sellit. 
az ifjúsági mozgalom másik 
vezetőjét. Domingo Ortiz idős 
munkás a börtönben elszen-
vedett kínzások következté-

ben halt meg. 
A rendőrség kétszáz diákot azérl 
tartóztatott le, mert háborúelle-
nes témáról írtak dolgozatot. 

— Ennek ellenére az argentin 
békebizottság máris egymillióná. 
több aláírás: gyűjtött — jelen-
tette ki Mureos Kard. 

Á% u j normák sikere 

Az egész ország dolgozói, 
így a szegedi és a 

csongrádmegyei üzemek dol-
gozói is lelkes örömmel fo-
gadták a minisztertanács jú-
lius végén megjelent határo-
zatát. Őrömmel fogadták, hogv 
hamarosan kiküszöbölődik 
munkájukból a laza normák 
jelentette fékező erő. A hatá-
rozat végső fokon az ő kezde-
ményezésükre született meg, 
EZ üzemi dolgozók legöntuda 
tosabbjai levelek százaiban 
követelték a normák rendezé-
sét, követelték, hogy kormány-
zatunk szüntesse meg a bére-
zés körül tapasztalható igaz-
ságtalanságokat, követelték, 

hogy a normarendezéssel kö-
nyörtelenül sujtsunk le az ösz-
szeesküvő jobboldali szociál-
demokratákra. akiknek akna-
munkája nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy normáink el-
avultak. lazává, a termelés 
akadályozóivá váltak. 

Persze minden kérdés meg 
oldása igen egyszerű volna, 
ha üzemeinkben csupa öntu-
datos munkás dolgozna. Hn 
az egyszerű munkásoknak 
vagy akár vezetőknél nem ki-
sjrtene állandóan a múlt, ha 
nem akaszkodna rajtuk ko-
loncként az a sok-sok csöke 
vény. amit a kapitalizmusból 
hoztak, ha nem akadályozná 
őket állandóan az a számos 
apró, nagyobb szokás, hagyo-
mány. amit e]öző életükből 
magukkal hoztak. . ,Milliók és 
tízmilliók szokásának ereje — 
a legszörnyűbb erő!" — mon-
dotta Lenin elvtárs. Ez ellen 
fiz erő eWen kellett küzdeni a 
minisztertanács határozata 
végrehajtása során is. Lénia 
elvtárs azonban ezzel a kije-
lentésével egyidőben útmuta-
tást adott a kommunisták szá-
mára arra vonatkozóan is, 
hogyan lehet sikeresen felven-
ni a küzdelmet ez ellen a ,.leg-
f ö r nvűhb erő" el|en. „Párt 
nélkül, amely vaskemény és 
edzett a harcban, párt nélkül, 
mely az osztály összes becsü-
letes elemeivk bizalmát bír-
ja, párt nélkül, amely Vnye-
lemmel tudia kisérni a töme-
tlek hangulatát és tud orra 
befolyási gyakorolni, ilyen 
lnrcot sikeresen vívni lehe-
tetlen." . 

x í i elmondhatjuk: a mí-
nisztertanács határoza-

tát azért tudtuk eddig is si-
kerrel végrehajtani, meri van 
egy ilyen Pártunk, amelyről 
Lenin elvtárs beszél. Van 
('yen Pártunk, amely vaske-
mény és edzett a harcban. A 
jobboldali szociáldemokraták 
már előrs kígyót-békát kiál-
tottak arra. aki a normakér-
déshez hozzá merne nyúlni, 
minden erejükkel arra töreked-
tek. hogy a normák rendezé-
sét „népszerűtlen feladatnak" 
állítsák be. Volt ilyen példa 
ezernyi. Szegeden is. Egyes 
helyeken sikerült az ellen-

ségnek bevinni a köztudatba, 
hogy a normakérdés bizony 
népszerűtlen feladat. A Ru-
házati NV-től kezdve sorol-
hatnánk sorban a7, üzemeket. 
Pártunk azonban nem félt et-
től a „népszerűtlen feladat-
tól". bátran hozzányúlt a 
normákhoz, mert tudta, hogy 
ezzel a fejlődést szolgálja, 
tudta, hogy bír ja az osztály 
öntudatos elemeink bizalmak 
Az olyanokét, mint a Szegedi 
Kenderfonógyárban Koszorús 
István, aki kijelentette közvet 
lenül a minisztertanács hatá-
rozatának elolvasása után: 
„Nem tudom méO pontosan, 
hogy lesz végrehajtva a nor-
marendezés. de az bizonyos, 
hogy ez az intézkedés v"]a-
mennyiőnk javát szolgálja. 
Volt-e már Pártunknak olyan 
intézkedése, mely nem a mi 
érdekünkben történt, ami nem 
a mi előrehaladásunkat szol-
gálta? ..." Pártszervezeteink 
minden üzemben erőteljes 
népnevelő munkát folytattak, 
valóban figyelemmel kísérték 
a tömegek hangulatát és nem 
egy példa volt, hogy erre a 
hangulatra befolyást is gya-
koroltak. Nézzük meg egy 
példán keresztül, hogyan tör-
tént ez. Pusztai Lászlóné, a 
Szegedi Kender gömbölyítő 
üzemrészének dolgozója reg-
geli újságolvasás alkalmával 
felszólalt és az ellenség érvelt 
képviselte a normarendezéssel 
kapcsolatban. Mindenki tud-
ta, hogy becsületes munkás-
nőről van szó s a gömbölyítő 
üzemrész dolgozó' egymással 
versengve igyekeztek meg-
győzni Pusztainét. Megmagya-
rázták. miről van szó s Pusz-
tainé hamarosan belátta, mi-
lyen helytelenül gondolkozott. 

Önmagunkat áltatnánk 
azonban, ha azt gondol-

nánk. hogy mindezek ellenére 
nem maradtak az üzemekben 
olyan öntudatlan dolgozók, 
akik a kapitalista világ törvé-
nyére alkotott, közmondás sze-
rint úgy voltak az ú j normák-
kal. hogy „majd viselve vá-
lik". Nem egy üzemben akad-
tak olyan dolgozók, akik a 
népnevelő munkát vagy egy-
szerű vállrándítással fogad-
ták. vaav nyitan kijelentették: 
majd akkor hiszem eh hogy 
jó az új norma, ha saját ma-
gam meggyőződöm róla. 

Ezeknek a kétkedőknek ad-
tak csattanós választ az utób-
bi napok, a koreai műszak 
éppúgy, mint az azóta eltelt idő. 
Valamennyi szegedi és csong-
rádmegyei iiZemben nagy győ-
zelmek születtek az ú j normák 
segítségével. Az a tény. hogy 
az ú j normák jók: viselve is 
bebizonyosodott. Ezt bizonyí-
totta a Dohánygyárban Széná-
st Zoltánná 1.16 százalékos át-
laga, a Szegedi Cipőgyárbon 
Dunai Jánosné és a többiek ki-
váló eredménye. Makra Gyula 

168 százalékos állodtdjesít-
ménye, a Szegedi Jutafonó-
gyárban Szabó 111. Eerencné 
135 százaléka... s lehetne ezt 
a felsorolást szinte végnélkül 
folytatni. 

Igen! Ma már minden üzem-
ben. ahol beveztették az új 
normákat, a gyakorlat bizo-
nyította be, hogy az ú j nor-
mák teljesíthetők, sőt túltel-
jesíthető];, az ú j normál; jók, 
az ú j normák a fejlődést szol-
gálják. Az új normák ösztö-
nözték például a Lemezgyár 
sztahánovistáját, Sánta János-
nál arra, hogy termelésébe *0" 
vábbi észszerűsífeseket vezes-
sen be, hogy újítson. A Ma-
gyar Kenderben még nem ve-
zették be az ú j normákat, de 
máris érzeni lehet az ú j nor-
mál; ösztönző erejét. Az Al-
kotmány ünnepére igen sok 
dolgozó vállalta több gép ke-
zelését azzal a föltétellel, hogy 
vállalásukat továbbra is meg-
tartják. Az ú j normák sikere 
elsöpörte a kételkedőket, a 
gyanakvókat, a kákán is cso-
mót keresőket, A dolgozók 
azokban az üzemekben ahol 
edd'g nem veze'ték be az új 
normákat, örömmel és bizako-
dással várják az ú j normákat. 
A Magyar Kenderben, a fel-
vető üzemrész dolgozót pél-
dául humoros gyászjelentést 
készítettek, melyen tudtul ad-
ják. hogy „a régi normák a 
termelés akadályozására tett 
erőfeszítésekbe belehaltak". 

Bebizonyosodott „viselve 
is", hogy az ellenség 

ismét vereséget szenvedett. 
Még pár nap és minden üzem-
ből eltűnik a szövetséges: a 
laza norma. Minden üzemben 
az ú j normák segítségéve: 
vívhatják dolgozóink a ter-
melés csatáját, törhetnek új , 
eddig ismeretlen eredmények 
felé. Vigyáznunk kell azon-
ban, mert az ejlenség nem 
alszik. Mindenki olvashatta a 
Szabad Nép augusztus 2'2-i 
számában, hogy a borsodná-
dasdi Lemezgyár szerelője. 
Érdek Imre úgy ért el az új 
norma szerint 110 százalékos 
„eredményt". hogy az elvég-
zett munkát kétszer számolta 
ej. Bármelyik na p megismét-
lődbet nálunk is ez a borsod-
oádasdi példa, hiszen tudjuk 
ha az ellenség az egyik vona-
lon vereséget szenvedett, nem 
nyugszik, hanem más úton-
módon próbálkozik. Igen nagy 
vpszé'vt rejt magában az ön-
elégültség is, ha csal; az egyes 
kiugró teljesítményeket vesz-
szük alapul. Az ú j normák 
szerint is érvényes a jelszó: 
Érd utói a legjobbakat, érj cl 
általános emelkedést! Ez le-
gyen az a7 iránytű, mely ve-
zet bennünket napi munkánk 
során s akkor bizonyosan por-
rá zúzzuk az ellenség tárna 
dási kísérleteit, elősegítjük az 
ötéves terv sikerét, meggyor-
sítjuk a szocializmus építését. 

A békéért folytatott harc 
újabb jelentős állomásához ér-
keztünk el a mai nappal Sze-
geden. Ma délután választ iák 
meg a „Megvédjük a békét'-
mozgalom Szeged Városi Bi-
zottságát, amelynek feladata 
lesz szervezni és irányítani a 
szegedi dolgozók békeharcát, 
összefogni és még eredménye-
sebbé tenni a szegedi békebi-
zotíságok munkájút. 

A stockholmi békefelhívás 
óta világszerte, s ígv Szegeden 
is, megerősödött a békemozga-
lom. A szegedi dolgozókban 
egyre inkább megerősödik az 
a felismerés, nem elegendő a 
békét áhítani. nem elegenlö 
beszélni a béke megvédéséről, 
hanem a harcnak szervezett 
forrná, kell adni. A stockholmi 
békefelhivás nvonián indult el 
Szegeden is az a hatalmas alá-
írásgyűjtési mozgalom, amelv 
a szegedi dolgozók határozott 
tiltakozását fejezte ki az atom-
bombával fenyegetőző háborús 
uszítókkal szemben. Az alá-
írásgyűjtési mozgaiom. amely-
ből újonnan megalakult béke-
bizottságaink jól kivették ré-
szüket. bebizonyította, mennyi-
re egységes és megbonthatat-
lan a szegedi dolgozók béké-
ért folyó harca. 

Ugyancsak a stockholmi bé-
kefelhívás nyomán alakultak 
meg a fbékebizotlságok, melyek-
nek a* a feladatuk, hogy moz-
gósítsák a dolgozókat a béké-
ért folytatott harcra, a terhe-
lés. az ellenség elleni küzdelem 
területén. Békebizottságaink 
munkájában azonban még ko. 
moly hiányosságok mutatkoz-
nak nem egv helven elhanya-
golják szervezni ós mozgósí a-
ni a dolgozók tömegeit a bé-
kéért folytatott harcra \ 
„Megvédjük a békét"-mozgaIom 
Szeged Városi Bizottsága fel-
adata lesz még eredményeseb-
bé, még sikeresebbé tenni a bé-

kebizot'.ságok munkáját. A m^ 
megalakuló Városi Békevédel-
mi Bizottság feladata lesz ál-
landóan növelni és ébren tartani 
a béke védelmére való elszánt-
ságot a termelés, -r ellensé- -'l 
szembeni harc területén. 

A szegedi dolgosok nan 
mint nan a termelésben aratott 
újabb győzelmes csatákkal erő-
sítik a békefront szegedi sza-
kaszát, a termelésben elért egy-
re jobb és jobb eredményekkel 
válaszolnak a koreai „ép szar 
had ságára. életére törő imperia-
lista támadóknak. A koreai 
műszak eredményei bebizonyí-
toltsík. a szegedi dolgozók nem-
csak áhítják a békét, hanem 
Pártunk vezetésével. Pártunk 
irányításával készek arr-r, 
hogv a termelésben elért jó 
eredményeikkel, népgazdaság 
gunk erősítésével gyengítsék 
az imperialistákat a béke el-
lenségei tábora). A szegedi dol-
gozóknak ezt a lelkes, számta-
lan formában megnyilvánuló 
békeakaratát, harci lendületét 
a béke megvédésére kell. hogv 
szervezze, irányítsa a „Megvéd, 
jük » békét"-mozga!om Szeged 
Városi Bizottsága, mégfcjölve 
mindenkor azokat a legidősze. 
rűbb feladatokat, amelyek vég, 
rehaj.ásával rsanást tudunk 
mérni ^z imperialista háborús 
gvujtogatokra, a koreai táma-
dókra. 

A „Megvédjük a békét"-moz-
ga!om Szeged Városi Bizottsá-
gi megalakulása ú'ahb lendü-
letet. ad niaid a békéért foK-
tatott harcnak, megszilárdít i\ 
megsokszorozza a bekefre-t 
szegedi szakaszának ere'-'*. 
Elősegíti, hogy a szededi dnl 
gozók. követve a bé' ctáb-r 
ö-e. a Szovjetunió oé'dáiát és 
Pártunk iránymutatását, úitö't 
és újabb győzelmekkel sec:', 
sók. támogassák a világ d'dgo-
zóir«k békéért fölró ko—'* 

Szovjet emberek a békéért 

E. Szlyepanova, a Szocialista Munka Hőse. a Moszkva közelében 

fekvő lljics-kolhoz fejőnöje aláírja a békeivet. 

A moszkvai számológépgyár dol-

gozói is kiveszik részüket a békéért 

folyó harcból. Egyre fokozzák tel-

jesítményüket„ javítják munkájukat. 

1950 második negyedévének tervét 

a gyár dolgozó115.4 százalékra tel-

jesítették, Amikor a gyár munkásai, 

mérnökei, technikusai es tisztvise-

lői a stockholmi békefelhivás alá-

írásával egyidejűleg elszánt béke-

akaratuk alátámasztására újabb 

munkátclajánlásokat tettek, vállal-

ták hogy ez év harmadik negyedé-

ben 500 ezer rubelei túlteljesítik az 
előirányzott termelést. 

A képen V. I. Matjuhin műsze-

rész, a moszkvai számológépgyár 

kiváló sztahánovistája, aki a béke-

műszak alatt állandóan két normát 

teljesített. 

TermeSőcsoporf alakú! Alsóvároson 
Alsóváros dolgozó parasztjai 

kedden este összejöttek és hossza-
san elbeszélgettek a termelöcsoport 
kérdéséről, A megbeszélés során 
több esetben élénk vita alakult ki 
egyes kérdés fölött és a jelenlévők 
hozzászólásaikban helyeselték a ' 
társasgazdálkodást és elismerték 
a termelőcsoport fölényét az egyé-
ni gazdálkodás fölött. 

Alsóvároson a termelőcsoportba 

15 dolgozó paraszt kérte a felvé-

telét az elmúlt napokban Tegnap 

este öten léptek be: 'Aradi József, 

Ábrahám Balázs, Papp Ferenc, ifj. 

Savanya Miklós, id. Savanya Mik-

lós és Gémes István dolgozó pa-

rasztok 



A deszki délszláv kulturcsoport előadása Budapesten 
a Rákosi Mátyás-kulturotthonban 

Augncctun 10-án a Rákosi 
Mátyás kultúrotthonban egész es-
tet betöltő műsor keretében mutat-
ták be a deszki délszláv kultur-

csoport tagjai né-
pük művészetét. 
Ennek az estnek 
megrendezése éle-
sen világit rá Al-
kotmányunk azon 

szavaim, amelyben Alkotmányunk 
kihangsúlyozza: „A Magyar Nép-
köztársaság polgárai n t örvény 

elölt egyenlfiek,.. bármilyen hát-

rányos megkülönböztetését nemek, 

felekezetek, vagy nemzetiségek sze-

rint a törvény szigorúan bünteti-.. 

minden nemzetiség számára bizto-

siba az anyanyelvén való oktatás-

nak és nemzeti kultúrája ápolásának 

lehetőségét." Magyarországon a 
nemzetiségiek soha olyan szaba-
don nem élhettek és nem fejthet-
ték ki népük tudását, művészetét 
—- mint éppen ma. 

Az estnek különös jelentőséget ad 
az, hogy hazánk legmodernebb 
kultúrházában, a Rákosi Mátyás 
ku'.turotthonban, a nagyüzemi mun-
kásság lakótelepének kellős köze-
pén adhatták elő a délszlávok mű-
sorukat, mutathatták be népük 
táncait, dalalt. Ez nz este. Alkot-
mányunk első évfordulóján, csat-
tanós válasz a titóista rágalmakra, 
nmely azt terjeszti — imperialista 
gazdája parancsára —, hogy Ma-
gyarországon a nemzetiségieket, 
különösen pedig a déhzlávokat ül-
dözik. A titóista rágalmakra adtak 
választ maguk a szerb anyanyelvű 
ku'.turcsoportok tagjai, akiknek ne-
vében Rusz Markó hangsúlyozta ki: 

— Snhn olyan maabodon nem 

éltek még nemzetiségek Magyar-
országon, mint a népi demokráciá-
ban. Mi, deszki délszlávok, szaba-
don élve résztveszünk a szocializ-
mus építésében, szabadon fejleszt-
hetjük népünk kultúráját. Mi eltávo-
lítottunk községünkből néhány nép-
e'.lenséget, de ezt saját érdekünk-
ből tettük, mert ezek az emberek, 
kulákok, fasiszták, titóista béren-
cek, dolgozó népünk ellenségei vol-
tak- Mi tudjuk, hogy szabadságun-
kat a Szovjetuniótól, Sztálin elv-
társtól kaptuk, ezért vagyunk ba-
rátai a Szovjetuniónak, a népi de-
mokráciáknak. a béketábornak.-. 

Az a kulturcsoport, amelyik mű-
sorával itt bemutatkozott, aüg egy 
évvel ezelőtt alakult meg. Tagjai 
lelkes fiatalok, a DISz-nek tagjai, 
akik már számtalan alkalommal 
szórakoztatták a szomszédos dél-
szláv községek dolgozóit. Most 
előadott műsoruk felkészültséget, 
fáradhatatlan szorgalmat és népük 
művészetének nagy szeretetét árulja 
el. A kulturegyüttes egymásután 
mutatta be a pattogó ütemű szláv 
táncokat. Vrányávka, kukunyestye. 
görög kóló, bolgár kóló váltogatta 
egymást a népi tánccsoport műso-
rában- Színesen libbent a népvise-
letbe öltözött lányok szoknyája, 
Rusz Danica és Dusica, Novkov 
Jelena és a tánccsoport többi leány 
tagjainak táncaiból természetesség 
áradt. 

A huliuroMt hOxnnnfge pedig 

meleg tapssal jutalmazta a dél-
szláv fiatalok műsorának egyes szá-
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Makói dolgozó paraszt levele 

A nagyszénási Dózsa tern: élő-

csoport felhívása nyomán szer-

te a meevében termelőszövetke-

zeti csoportjaink széleskörű, 

nagykiterjedésű népnevelő mun-

kába kezdtek, hogy minél több 

egyénileg dolgozó parasztot 

győz'e-""'- rnec a szövetkezeti 

gazdálkodás előnyeiről, minél 

több egyénileg dolgozó pnraszto; 

vonjanak be a termelőszövetke-

zeti mozgalomba. A meglévő cso-

portokhoz eddig máris nagv 

dolgozó parasztok. Ezrek és ez-

rek győződnek meg róla. hogy a 

szocialista nagyüzemi termelés 

fölénye: kézzelfogható valóság. 

És e felismerés nyomán kérik 

felvételüket a termelőcsopor'ok-

ba. Ezek közé tartozik Hajdú 

Ferenc Makó, Fiumei-utca 13. ssz. 

alatt lakó dolgozó paraszt is, aki 

a közelmúltban az alábbi levelet 

küldte be szerkesztőségünkbe, 

melyet részben sajátkezű írásá-

számmal léptek J>e az egyénileg val közlünk. 

Az elmúlt évben, de az iáén IS figyeltük a csoport munkáját, lát-

tuk hogy kevesebb időt dolgoznak, mégis többet termelnek, nem dolgoz-

nak látástól .vakulásig, mégis főbb jut egyik-egyik dolgozónak, mint ne-

künk, egyénileg gazdálkodóknak. A felszabadulás előtt nincstelen vol. 

fam, állandóan a Mákoknál, cselédeskedtem, tengettem életemet azon o 

keserves pár falafon, amit náluk kaptam. A felszabadulás óta sajáf föl. 

demen gazdálkodtam, de a kulákok tói nem tudtam megszabadulni, mert 

Igaerő hiányában csak hozzájuk szorultam. Ez pedig azt jelentette, hogy 

ugyanolyan cselédje lettem, bármelyikhez fordultam mint azelőtt, mert 

több napi robotmunkáf kellett végeznem kis földem megmunkálásáért. 

Most hogy játom, mit osztottak, nö jutott eddigi munkájuk után a cso-

porttagoknak, elhatároztam, hogy családommal együtt gzakítok az eddigi 

életmóddal és kérem felvételemet az „Úttörő" termelöcsoportba. A jö-

vőben én is a közös termelésben, a termelőszövetkezetben akarok dol. 

gozni. 
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mait . Különösen nagyszerű as 

együttes „Zóra" lamburazenekara. 

amely szerb népi táncokat, szerb 

és orosz, valamint magyar nép. 

dalokat és mozgalmi dalokat szó-

laltatott meg, Novkov Radoja és 

Adamov Milos meleghangú szerb 
népdalokat adott elő- De az estből 
különösen Jevremov Czvetkó har-
monikaszámai és különösen a szerb 
népdalok s a.z Orosz fantázia emel-
kedtek ki. Jevremov Czvetkó kü-
lönleges művészetével ' több alka-
lommal országos viszonylatú kul-
turversenyeken jó helyezést ért el-
Műsorának minden számát nagy 
zenei felkészültség és teljes átér-
zcttség jellemzi. 

A deszki délszláv kulturcsoport 
budapesti szereplésével ízelítőt 
adott abból a gazdag kuliurából, 
amely a dolgozó tömegekben él-
Műsoruk minden száma a természe-
tesség ereiével hatott, minden mű-
sorszámból kiérzett. hogy saját 
örömüket fejezik ki benne. Kalsó 
Jolán szavalatából az az elszántság 
áradt, amellyel a délszláv népek a 
titofasizmus ellen küzd, amikor 
Lajcsák Milán: Belgrád utcáin el-
mű versét tolmácsolta: 

A gyermek ajkáról Is letiltották 

a szót, 

Amely ilnncpe'te az igazságot, 

• szabadítót, a Szovjetuniót. 

de minden délszláv akarafát is ki-
fejezte az a verssor, amelyben a 
kö'tő azt énekli meg, hogy bár a 
délszláv népen átzúgott számtalan 
szenvedés, török elnyomás, amely 
ellen keményen lépett fel a nép, s 
mégis 

Ha kellett, pnszla kézzel Is 

elintézték . . . 

n nép ellenségeit. Ezék a szavak att 
fejezik ki, hogy a délszláv nép 
gyűlölete egyre nő az országot el-
adó. az imperializmus igájába haj-
tó fasiszta Tito-klikk ellen, 

A Rákosi huUurkáahan bemu-

tatkozott deszki délszláv kultur-
csoport tagjainak elsó útja a gel-
lérthelyi Szabadság-szoborhoz ve-
zetett. Ez a szobor jelképe annak 

a lestvéri összefogásnak, amely a 

népi demokráciák soknemzetiségű 

népei között kialakult, amelynek 

sziklaszilárd clapia a Szovjetunió-

hoz, a felszabadítóhoz, „ szocializ-

mus építéséhez raló törhetetlen 

hűség, a béke védelme. 

A deszki délszláv fiatalok ennek 
az ügynek tettek nagy szolgálatot, 
amikor a Rákosi Mátyás kultúr-
otthonban népük művészetét mu* 
tatták be Ez a szereplés arra kö-
telezi továbbra a kulturcsoport 
egész tagságát, hogy még fokozot-
tabb szeretettel ragaszkodjanak a 
szocializmust építő népekhez, növel-
jék tovább soraikban a szeretetet 
népük kultúrája iránt és legyenek 
élvonalbeli terjesztői népük művé-
szetének, amelynek szabad kifeje-
zését Alkotmányunk biztosítja és 
Népköztársaságunk teljes erejéből 
támogatja. 

P Á R T É L E T 

I. Fladintirov: 

A M A R X I Z M U S - L E N I N I Z M U S 
Ö N Á L L Ó T A N U L M Á N Y O Z Á S A 

A Szovjetúnióban egyre növek-
szik azoknak a száma, akik önál-
lóan tanulmányozzák a B-oisevik 
Párt történetét és a marxizmus-le-
ninizmus elméletét. Akik elsőizben 
foglalkoznak a marxizxnus-leniniz. 
mus klasszikusainak tanulmányozá-
sával, először Lenin és Sztálin élet-
rajzával. valamint a párttörténcttel 
ismerkednek meg. A képzettebb elv-
társak a párltörténet mellett tanul 
mányozzák a marxizmus-leninizmus 
klasszikusainak eredeti munkáit is. 
A vezető funkcionáriusok közül a 
legképzettebbek a dialektikus és 
történelmi materializmussal, politi. 
kai gazdaságtannal, a Szovjetúnió 
történetével a szovjet állam 

nemzetközi kapcsolatainak történe-
tével foglalkoznak, a marxizmus-
leninizmus klasszikusainak tanul-
mányozása alapján. 

Az önálló fog'alkorfisok program-
ja általában másfél két ével ölel 
fel. Egy-egy tárgykör feldolgozása 
résztelekre tagolódik. 'A' feldolgozás 
általános terve mellett minden kom-
munista részletes tervet dolgoz ki 
a maga számára, beosztva, az iro-
dalom megismerését, a tanulmányi 
segédeszközök alknlmazását és a 
beszámolók elkészítését. 

A politikai önképzés sikere min-
denekelőtt az egyéni tanulást foly-
tató kommunisták kitartásától 
függ. De ez a tényező a legkevésb-
bó sem csökkenti a pártszervezet 
vezetésének jelentőségét. A párt-
szervezetnek az önállóan tanuló 
kommunisták munkája fölött el-
lenőrzést kell gynkorolnia és nap-
ról napra segítséget kell nyújtania 
nz egyéni tanulóknak. Ezt nz el-
lenőrző, irányító és segítő munkát 
a konzultáció-vezetők végzik, azok, 
akiket a Párt városi és kerületi bi-
zottságai választanak ki a legkép-
zettebb párttagok kőiü l . 

A konzultáció vezetőknek 8—10 
egyéni tanulójuk van, akiket rend 
szeresen tanácsokkal látnak el. A 
konzultációvezelő segít a kommu-
nistáknak egyéni terveik összeállí-
tásában, egyenként is tanácsokat 

ad nekik, segít a marxizmus lenin-
izmus klasszikusainak megértésé-
ben, megtanítja a beosztott önálló 
tanulókat a legjobb jegyzetelési 
módra A konzultációvezető konzul-
tációkat tart, amelyeken egy-egy 
egyéni tanuló referátumát vitatják 
meg. 

Az egyéni tanulóknak nagy se-
gítséget nyújtanak tanulásukban 
azok a szemináriumok, amelyeket 
a vezető kommunista funkcioná-
riusok számára tartanak Ezeken a 
pártaktiva és gazdasági aktiva sze-
mináriumokon a marxizmus-lenin-
izmus egyéni tanulmányozásának 
módszerét kiegészítik a főbb pro. 
biémák közös megbeszélésével. A' 
„Bolsevik" gyár pártszervezetében 
például a SzKth)P történetével 
foglalkozó szemináriumon részt 
vesz a gyár igazgatója, főmérnöke 
és mások is, akik már második 
éve önállóan tanulmányozzák a 
marxizmus-leninizmus klasszikusait. 
Az egyéni tanulók minden új téma 
tanulmányozása előtt bevezető elő-
adást hallgntnak és ezután kezde-
nek hozzá az eredeti munka ön-
álló feldolgozásához. 

A szemináriumokon az egyéni ta. 
nulók referátumokat olvasnak fel. 
Igv például a moszkvai közlekedés-
gazdaságtani intézetbén Porovo-
zsenko professzor referátumot olva-
sott fel, „Lénin az állam keletkezé. 
séről és oszlályjcllegéről" címmel. 
Kirjanovn. a technikai tudományok 
doktorjelöltje, „Marx és Engels az 
államról és a proletárdiktatúráról' 
címmel készített referátumot. Um. 
blija elvtárs „Lenin harca a marx-
izmus-leninizmus államelméletének 
anarchista és opportunista elferdité. 
se ellen'' címen larlott előadást. 

A marxizmus-leninizmus elméleté, 
nek egyéni tanulmányozása a káde-
rek politikai nevelésének egyik leg-
fontosabb módszere. A Szovjetúnió-
ban több mint 1 millió 300 ezer 
kommunista foglalkozik önállóan 
ideológiai színvonalának emelésé, 
vei. 

Feloszlott a MATEOSv 
A közlekedés- és postaügyi mi-

nisztérium autó osztálya közli, 
hogy a MATEOSz rendkívüli köz-
gyüflést taTtott̂  amelyen kimon-
dotta feloszlatását. Ezzel a kapita-
lista világból visszamaradt legna-
gyobb álezövetkezet s a teherfuva-
rozás terén a magánszektor meg-
szűnik. 

Augusztus 24-én lesz 
a DISz „Felszabadulás" 

pályázatának 

eredmény hirdetése 

A DISz „Felszabadulás" iro-

dalmi tehetségkutató pályázatóra 

mintegy 4000 pályamű érkezett 

be. A beküldött írások előzetes 

lektorolása többhónapos munkát 

igényelt, A bírálóbizottság mun-

kája befejezéshez közeledik. Dön-

tésre a napokban kerül sor. A 

DlSz-pályázat ünnepélyes díj-

kiosztása augusztus 24-én, csü-

törtökön lesz a Művésrek Szö-

vetsége Házában. 

Készül az 
a Szegedi Állami 

A Szegedi Állami Nemzeti Szin-
ház 1949—1950 ezini idénye siker-
rel zárult. Műsorában már túlnyo-
mórészt a haladó magyar és szov-
jet színpadi művek szerepeltek. Az 
elmúlt idény alatt 14 színdarab ke-
rült bemutatásra, 274 rendes és 
134 tájelöadáson. 

Az elmúlt idény jelentős ered-
ményei után a Szegedi Állami 
Nemzeti Színház komoly előkészü-
leteket tesz az uj színi évadra- A 

feladat: az eddig szerzett tanaszta-
latok felhasználásával tovább har 
ladni a megkezdett utón. A színház 
az új idényben még több és jobb 
magyar darab előadására készii'. 
A szovjet színházi irodalom alkotá-
sai mellett több népi demokratikus 
színművet mutat majd be és fo'y-
tatja a magyar színi irodalom ha-
ladó hagyományainak megismerte-
tését a dolgozókal. 

A népgazdasági tanács hozzájá-

rult a vidéki színészek átlagos fi-

zetésének számottevő emeléséhez-

Ez lehetővé teszi Szegeden is a 

kimagaslóan jó teljesítmények ma-

gasabb díjazását. A szinház igaz-

gatósága jelentősen megerősíti a 

uj idényre 
Nemzeti Szinház 
társulatot; kibővül a prózai és 
énekegyüttes, felemették a zenekar 
létszámát is. 

Az új idényben megszűnnek a 
rendk.vül riagy helyárkiilönbségek, 
leszállítják a legmagasabb helyára-
kat, kiküszöbölik a régi, jórészt ér-
telmetlen helyelnevezéseket (zsöly-
lye, zártszék, stb) s azokat egysé-
ges sorszámozással helyettesítik-
Megszűnik a sok problémát okoz 
ruhatári dij le- A bérletrendszer 
is a dolgozók elfoglaltságának ( 
igényeinek megfelelően rendez 
Végül megszüntetik azokat a h 
lyeket, amelyeknek rosSz látási ( 
hallási viszonyai lehetetlenné te: 
lék az előadások Wfcvartalan étié 
zését. 

Elmé'eti szinvonalunk 
emelését s e g i t i elő 

az 

Bnyag-
és Btiafszctgáffafác 

rendszeres olvasása 
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Ma délután ünnepélyes keretek között választják meg 

a „Megvédjük a békéf'-mozgalom Szeged Városi Bizottságéi 
Ma délután a szegedi Béke Bi-

zottságok tagjai összegyűlnek a 
Magyar-Szovjet Társaság székhá-

zában, hogy ünnepélyes gyűlés 

keretében válasszák meg a „Meg-

védjük a békéf'-mozgalom Sze-

ged Városi Bizottságát. A „Meg-

védjük a békét"-mozga!on Szeged 

Városi Bizottságának megvá-

lasztása ujabb jelentős állomá-

sát jelenti a szegedi dolgozók 

békéért folytatott harcának. 

Ujabb állomását jelenti annak a 
harcnak, amelyet a világ béke-

szerető dolgozói a Szovjetunio 

vezetésével vivnak a bábomra 

uszító imperialistákkal szemben, 

akik a világ dolgozóinak szabad-

ságára és függetlenségére törnek. 

A szegedi dolgozók átérzik a 

békéért folytatott harc fontos-

ságát, különösképpen most, ami-

kor az imperialista támadók Ko-

reában a legaljasabb eszközökkel 

igyekeznek megsemmisíteni a 

koreai nép szabadságát és elnyo-

mást, szenvedést akarnak zúdí-

tani a hős koreai népre. 

Minden szegcdi dolgozó érzi 

és tudja, hogy az imperialisták 

fokozódó háborús tevékenysége 

még erőteljesebb helytállásra 

kell, hogy késztesse a magyar 

dolgozó népet. Az imperialisták 

nemcsak a koreai nép, hanem 

az egész világ békeszerető népé-

nek életére törnek. A mi vála-

szunk: még inkább szervezetté 

tesszük a békéért folytatott har-

cot a termelés, az ellenség el-

leni harc frontján. A szegedi 

dolgozók örömmel és lelkesedés-

sel üdvözlik a „Megédjük a bé-

két"-mozgalom Szeged Városi 

Bizottságának megválasztását, 

mert tudják, hogy ez a bizott-

ság is fokozott segítséget nyújt 

majd nekik a békéért folytatott 

harc győzelemre vitelében. 

A „Megvédjük a békét"-moz-

galom Szeged Városi Bizottsá-

gát ma délután 6 órakor a Ma 

gyar-Szovjet Társaság székházá-

ban választják meg ünnepélyes 

keretek között, A gyűlésen részt-

vesz a mozgalom országos bizott-

ságának kiküldötte is. 

El a k e z e z e l K o r e á t ó l 

Holnap mutatják be a nagyszabású koreai dokumentfilmet 
Április 4 én, felszabadulásunk 

ünnepén, barátaink jöttek el hoz-
zánk, mindazok, akik velünk 
együtt a Szovjetunió-vezette bé-
ketáborban harcolnak a tartós 
békéért, ;szabadságért és függet-
lenségért. A béke harcosai között, 
akik Magyarországra jöttek, itt 
volt a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság kormányküldöttsége 
is. Ajándékképp a magyar nép-
nek magukkal hozták fiatal de-
mokratikus filmgyártásuk egyik 
dokumentfilmjét, mely Észak-
Korea népének felszabadulási ün-
nepségéről szól. Napjainkban, 
amikor az egész világ dolgozói-
nak figyelme és szolidaritási a 
hősiesen harcoló koreai nép felé 
fordul, egyre erősödik az „El a 
kezekkel Koreától" mozgalom, 
amikor a magyar dolgozók meg-
fogadták, hogy termelésük ered-
ményeinek fokozásával segí ik 
küzdelmüket, különösen nagv'e-
lentőségű és időszerű a koreai do-
kumentfilm bemutatása. 

A fűmen látjuk 1949 augusztus 

15 ét, a felszabadulás ünnepét, a 

hála és szeretet megnyilvánuló 

sát a Szovjetunió és a nagy Sztá-

lin iránt, a koreai nép vezetője, 

Kim-Ir-Szen elvtárs felé sugárzó 

bizalmát. 

Felvonulnak a tribün előtt 

Észak-Korea hadseregének fe-

gyelmezett. korszerűen felszere't 

csapatai. A nép virágesővei, ki-
törő örömmel üdvözli katonáií, 
a béke harcosait. 

A koreai filmek is megerősíte-
nek bennünket abban a hitb°n, 
hogy ez a hősiesen harcoló nép 
visszaveri az imperialisták táma-
dását, megvédi szabadságát és 

függetlenségét. A film útját dol 
gozóink hatalmas érdeklődési 
fogja kísérni. Minden magyai 
dolgozónak látnia kell ezt a fű 
met, melv a velünk egy táborban 
küzdő koreai nép nagy ünnepé' 
és az ország két részének éleser 
különböző életét mutatja be. 

Fiókot létesít Szegeden a Gorkij könyvtár 
és a szovjet Horizont könyv- és zeneműkiadó 

A dolgozóit kérésére a Gorkij-
könyvtár több vidéki városban 
könyvtárat létesít. Szegeden, Mis-
kolcon, Székesfehérvárott, Pé-
csett és Győrött már a közeljö-
vőben megnyitják a fiókkönyviá-
rakat. Ezek a városok már tel-
jesen kész, 1200 könyvvel rendel-
kező könyvtára1 kapnak, melyek-
ben a szovjet. írók politikai, mű-
szaki, tudományos es szépirodal-

mi műveit is megtalálhatják i 
dolgozók. Azokban a városokban 
ahol ezeket a könyvtárakat léte 
sitik, a Gorkij-könyvtárban mü 
ködő Horizont szovjet könyv- í : 
zeneműkiadó is nyit fiókot. Tt 
a legújabb szovjet folyóiratok;!' 
is megtalálhatják az érdeklődők 
Jelenleg több mint 200 szovje' 
folyóirat érkezik Magyarországi;" 
a Horizon'-válialaton keresztül,. 

Bartók Béla halálának ötödik évfordulója 
Szeptember 25-én lesz ötödik 

éve, hogy Bartók Béla, a nagy ma-
gyar zeneszerző és zenetudós meg-
halt. Halálának évfordulójáról a 
magyar népi demokrácia méltó mó-
don emlékezik meg. 

Operaházban és a Zeneművé-
szeti Főiskolán művészhangverse-
nyek lesznek. A Magyar Zeneművé-
szek Szövetsége ünnepi ülésen em-
lékezik meg a nagy magyar zene-
szerzőről. Vidéki nagyvárosaink-
ban ünnepi üléseket rendeznek, 

amelyeken a Bartók Béla Szövet-

ségbe tartozó kórusok műsorokat 

adnak Bartók Bé'-a műveiből. 

A Zeneműkiadó NV Bartók kó-
rusműveiböl új kiadást készít. A 
rádió pedig folyamatosan veszi fel 
legkitűnőbb művészeink előadásá-
ban Bartók kiemelkedő műveit. 

Az új Zenei Szemle, a Magyar 
Zeneművészek Szövetsége folyó-
irata szeptemberi számát teljes egé-

szében Bartók emlékének szenteli 

FEL A BÉKE VÉDELMÉRE 

Békeharc-bízottságok a Román Népköztársaságban 

Még frissen él emléke-

zetünkben a világ béke-

őrének, a hatalmas Szov-

jetunió nagy vezérének, 

a v'lág dolgozói példa-

képének, Sztálin elvtárs 

70-ik születésnapjának 

tiszteletére megrendezett 

sztálini műszak hatalmas 

eredménye. Soha olyan 

lelkesedéssel olyan őszin-

te, igaz és meleg szere-

tettel még nem lendült 

bele munkába dolgozó 

ember min/ amilyen me-

leg szeretettel fogott 

hozzá és vitte végig a 

magyar dolgozó nép a 

sztálini műszakot. A fel-

szabadulás óta eddig nem 

tapasztalt munkaeredmé-

nyeket hozott a magyar 

népi demokrácia számára 

ez a műszak. 

És mos/ jött a koreai 

műszók! Mig a sztálini 

műszak alatt a mélységes 

hála és szeretet melegé-

nek sugara csillogott dol-

gozó társaim szemében, 

addig a koreai műszak 

alatt a minden akadályt 

elsöprő és megsemmisítő 

elszántság és akarat,erő 

sugárzót/ ki ugyanazon 

szemekből. 

Igen! Elszántság, amely 

mögött a harc; fűz szik-

rája csillogott! Szikra, 

amely 1950 augusztus 7-

én hét óra harminc perc-

kor, a munka megkezdé-

sekor elemi erővel lángra 

lobbant. Voltak dolgozók, 

226.25 százalékig 
akik bár jól megértették 

és magukévá tették a mi-

nisztertanács határozatát 

a bér. és normarendezés-

sel kapcsolatban, mégis, 

az új norma első hetében 

— július 31-től augusz-

tus 5-ig — megtorpan-

tak, A régi, elavult, laza 

norma után úgy érezték, 

hogy új normájuk szor„„. 

100 százalék alatt moz-

gott új teljesítményük. 

Azután elérkezett aug. 

7. A már jót ismert kép 

tárul a csendes szemlélő 

elé a szegedi Dohány-

gyár NV. bejáratánál. A 

télórai sajtóolvasásra 

igyekeztek az üzem dol-

gozói. Felületes szem-

lélő semmi különöset 

nem látott volna ezeken 

a munkába igyekvő em-

bereken, Én azonban 

láttam. Éreztem, a mun-

kába igyekvő dolgozók 

bensejében valami rend-

kívüli erő feszül ame-

lyet egyetlen szikra órá-

kon vagy talán csak per-

ceken belül is lángra lob-

bant majd. 

A közös sajtó olvasá-

son egyetlen szó hang-

zott el: „Koreáért!" A 

szikra kipattant és vér-

vörös lángbetükkel írta 

fel a világtérképre; ,,EI 

a kezekkel Koreától!" 

És megindult a munka! 

Ez nemcsak egyszerű 

termelőmunka volt, ha-

nem harc! Harc elvtársa-

im A Triumph és ü. M. 

szivarkalöltőgépek által 

kitöltött minden szivarka 

egy-egy jój irányzott lö-

vés volt az amerikai im-

perialisták aljas bandá-

jára, A Quester dohány-

vágógépkés minden egyes 

csapásával 0,6 mm-t vá-

gott je Truman hatal-

mából. Csattogtak a gé-

pek zizegtek a fáradsá-

got nem ismerő kezek kö-

zött a dohánylevelek. A 

kocsányozónők, amikor 

tüneményes gyorsasággal 

kirántották egy-egy do-

hánylevélből a kocsányt, 

mintha egy-egy imperia-

listának az álarcát rán-

tották volna le. A do-

hánylevél-válogatónak az 

egészséges dohánylevelek 

közül a rothadt, pené-

szes levelek gondos és 

gyors kiválogatásával 

mintha as imperialistá-

ka/ válogatták volna kl 

as amerika/ nép közül A 

bálabontók háncsvágó 

kése nyomán mintha a 

még elnyomás alatt élő 

népek milliói szabadul-

tak volna meg rablán-

caiktól, Az állatánog ke-

zelés dolgozói, mint egy 

küzdő hadseregnek ellátó 

oszlopa, harcolt a k o r e ai 

műszak sikeréért. 

Az üzem különböző rá 

szein elhelyezett munka-

helyek, műhelyrészek, 

mint egy-egy küzdő csa-

pattest és a hozzájuk 

tartozó irodák szellemi 

dolgozóinak apparátusa, 

élükön a műszaki osz-

tályvezetőkkel, mint egy 

jó alosztályparancsnokság 

vezette az egyes osztá-

lyokat. Berregtek a szá-

mológépek, ontották ma-

gukból a legmeglepőbb 

eredményeket és a tele-

fonkészülékeken órán-

ként futottak a jelenté-

sek a. „központba", a 

párttitkári irodába, ahon-

nan az üzem „vezérkara" 

a Pártveze'.őség és a vál-

lalatvezctöség gondosan 

előkészített terv szerint 

irányította a műszakot 

A munka fronján váll-

váll mellett küzdött min-

den dolgozó. Egymás-

után /örtek előre a sor-

ból 100 105, 110, 121 

százalékog eredmények, 

egészen Juhász Lajosné 

226.25 százalékáig. 

Augusztus 12-én 12 

órakor a műszak• lezá-

rult de a harc koránt-

sem szűnt meg és nem is 

szűnik meg az imperialis 

ták végső megsemmisíté 

séig, a béketábor győ-

zelméig. 

Győri Imre 

Dohánygyár 

békebizottság titkára 

A Román Népköztársaságban 

a Román Munkás Párt 

nég a Béke Hiveinek Kongresz-

3zusa előtt megkezdte a széles 

iolgozó tömegek mozgósítását a 

békevédelmi harcra. 1948 szep-

ernber 10-én létrejött a békevé-

lelmi harc első romániai szerve: 

i Román Népköztársaság értel-

miségeinek a béke és kultura 

megvédésére irányuló kongresszu-

sának előkészítő bizottsága. 

Ennek a kongresszusnak az elő-

;észitése és lezajlása (1949 már-

cius 20—31) megmutatta a ro-

mániai dolgozó tömegek magas 

öntudatát, a béke hivei romániai 

mozgalmának tömegalapját, a 

Román Népköztársaság dolgozó 

népének egységét a békéért foly-

tatott nagyszerű harcban. 

1949 december 8-án a pártak-

iva előtt a Tájékoztató Iroda 

Magyarországon 1949 november 

második felében megtartott meg-

beszéléseivel kapcsolatban tar-

ott előadásában Gheorghiu-Dej 

elvtárs kihangsúlyozta, hogy: 

„Hazánkban a legszélesebb le-

hetőségek állnak rendelkezésre 

nlihoz, hogy a békéért folytatott 

harcot óriási békevédelmi tö-

megmozgalommá változtassuk át. 

Hazánkban a hatalom a munkás-

osztály kezében van, amely a bé-

kéért, az imperializmus ellen vi-

vott harc vezető ereje. Népünk 

nagy többsége súlyosan érezte, 

mit jelent a háború. A férfiak, 

nők, ifjak gyűlölik a háborús 

uszitókat, azokat, akik a csalá-

dok millióira újra gyászfátyolt 

akarnak dobni. Dolgozó népünk a 

"zocializmust épiti és eltökélte, 

hogy megvédi a békét, a bizton-

ságot, a nemzeti függetlenséget." 

1949 május 12-én megválasz-

tották a ,RNK állandó Békevé-

delmi Bizottságát, amely első fel-

adataiként vállalta: a Béke Hí-

vei Világkongresszusa anyagá-

nak a széles ^ömegek előtt való 

feldolgozását; a béke megvédé-

séért folytatott harc október 2-i 

ünnepének megszervezését, stb. A 

Békevédelmi Bizottság résztvett 

november 7-ének a Nagy Októ-

beri Szocia'ista Forradalom év-

fordulójának és december 21-nek, 

Sztálin elv tára 70. születésnapjá-

nak megünnep'ésében. Mindezek 

a békéért vivott harc jegyében 

rajlottak le. 

geszédesek azok a számada-
tok, amelyek a tömegek 

'észtvételét tanúsítják a békéért 
vívó t harc különböző megnyil-
vánulásaiban. 

A béke nemzetközi napjának, 
október 2-ának előkészítésére irá-
nyuló felvilágosító és mozgósító 
munkában 150.000 párt- és tö-
megszervezetbeli népnevelő vett 
részt. A Romániai Szovjetbaráiok 
Egyesülete 200 000 ember ál al 
végighallgatott 138 előadásban is-
mertette a Béke Hívei Kongresz-
3~usának anyagát. Október 2 elő-
készítésére a falusi megbeszélé-
sek ezreit tartolták a dolgozó 
parasztok. Egyedül Mehedinti 
megyében 96 megbeszélése tar-
tottak 42.000 dolgozó paraszt 
résztvételével. A Béke-nap tiszie-
etére rendezett üzemi gyűléseken 
több mint egymillió munkás vet, 
részt, A Szovjetbarátok Egyesü-
'ete (ARLUS) által Bukarestben 
rendezett „A Szovjetunió a bé-
kéért vivőt! harc élén" című ki 
állítást 500.000 dolgozó tekintet-
te meg. 

Sztálin elvtárs 70. születésnap-
ának lelkes megünneplése a bé-

kéért folytato t harc hatalmas 
ömgejellegét öltötte. 

^ agy tömegek lendületes moz-
gósítsa a békéért vívott 

harcra, a béke hívei mozgalmá-
nak fejlődése és kiszélesedése le-
he ővé tették szervezeti megerö-
ödését, az egész nép mozgalma-' 

vá való kiszélesítését. 
1950 februárjában az üzemek, 

falvak, intézetek, gépállomások, 
skolák stb. dolgozóinak milliói 

megkezdték a békeharc-bizottsá-

gok megválasztását. A Román 
Népköztársaság területén kb. 17 
ezer békeharc-bizottságot alakí-
tottak 240.000 aktívával. 

A békeharc-bizottságok tevé-
kenységében megnyilvánul a tö-
megek alkotó kezdeményezése. 
Számtalan bizottság járult hozzá 
a békevédelmi mozgalom tömeg-
alapjának • evőleges kiszélesítésé-
hez. A resicai békeharc-bizottság 
például számos látogatást tett a 
falvakban, hogy segítséget nyújt-
son a helyi békeharc-bizottságck-
nak. A „Dinamó" üzem békeharc-
bizot sága felvilágosító tevékeny-
ségét kiterjesztette a dolgozók 
családjaira is. 

2 zámos faluban a békeharc-
bizottság tagjai élenjárnak 

a mezőgazdasági munkák elvég-
zésében. Több községben — pél-
dául a baiamegyei Dolhesti köz-
ségben —. a békeharc-bizottság 
külön a békéért folytatott harcra 
mozgósító kultúrműsorokat ren-
dez a kulíúrotthonban. 

A békeharc-bizottságok élet-
képességének valóságos vizsgája 
volt a stockholmi bákcfelhivásra 
való aláírásgyűjtési akció. Az 
április 12-én kezdődő és junius 
5-én befejezett kampány alkal-
mával a békeivet a békeharc-bi-
zottságok által mozgósított 10 
millió 048.670 román állampol-
gár irta alá. Ez az eredmény 
nemcsak a román nép tántorít-
hatatlan békeakaratát fejezi ki, 
hanem a békeharc-bizottságok 
egyik jelentős szervezési és po-
litikai sikere is. Ez a siker an-
nál fontosabb. hogy az osztály-
ellenség ellen vivott rendkívül 
éles harc körülményei között 
valósult meg. Az osztályellenség 
fogcsikorgatva kísérelte meg 
visszatartani a becsületes embe-
rek tömegeit a békeiv aláírásá-
tól, mert aljas próbálkozásait 
meghiúsította a béke tevőleges 
harcoménak ébersége. Igy a Ro-
mán Népköztársaság dolgozó né-
pének engesztelhetetlen gyűlölete 
a háborús gyújtogatok ellen cse-
lekvően nyilvánul meg. 

^ Román Népköztársaság 

dolgozó népe békeharcá-

nak jelentős szakasza nyilvánul 

meg az imperialista támadók el-

len hősiesen és diadalmasan har-

coló koreai néppel való tántorít-

hatatlan szolidaritásban, amely 

kifejezésre jut a koreai nép har-

cának támogatására tett munka® 

felajánlásokban, valamint abban 

a 77 millió lejben, amit a romá-

niai szakszervezetek gyűjtöttek 

és küldtek el a koreai Szakszer-

vezeti Tanácsnak az amerikai 

ratCótámadások áldozatainak 

megsegítésére. 

Az RNK Állandó Békevédelmi 

Bizottsága a közelmúltban meg-

vitatta és elfogadta a Román 

Népköztársaság békeharc-bizott-

ságai országos kongresszusa elő-

készítésének tervét. 

A Román Népköztársaság bé-

keharc-bizottságai kongresszusa 

tiszteletére a fcékeharc-bizottsá-

gok és a tömegszervezetek ki-

állításokat, előadásokat és sport-

ünnepélyeket rendeznek, amely, 

lyel milliós tömegeket mozgósí-

tanak majd még tevékenyebb 

harcra a béke megvédéséért az 

amerikai imperialisták ellen. 

A könyvkiadók a kongresszus 

alkalmából 40 könyvet adnak ki, 

melyek a békeharc kérdéstivei 

foglalkoznak. A kongresszus ide-

jén pedig kulturális és sportün-

nepélyeket szerveznek. 

A békevédelmi mozgalom ál-

landó fejlődése ujabb nagyszerű 

bizonyítéka annak, hogy a Ro-

mán Népköztársaság erős bástya 

a béke arcvonalán. 
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M I TÖRTÉNI ÉS Ml TÖRTÉNIK? 

Időjárásjelcntís. Mérsékelt szél, 
kevés felhő, száraz idő, a meleg 
fokozódik 

Vízállásjelentés. A Tisza Huszt-
nál Vásárosnaniény és Tokaj kö-
zölt árad. másutt apad. Igen ala. 
csonv vfzállású Hőmérséklete Sze-
gednél 22 fok Mai vízállások: Ti-
szahecs —70 cm (80/o), Tokaj 
— 109 (7), Szolnok 118 (9). A Ma-
ros Makónál 38 cm (44/«). 

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

Belvárosi: (fél 7, fél 9) Nagy 

Péter. 

Korzó: (6. R) Arftny szarv. 

Fáklya: Nyári szü"et. 
• 

Fáklya Moziban augusztus 24-én, 

csütörtökön este fél 8 órakor dísz-

előadás. Bemutatásra kerill a Sza-

badságharcos Szövetség rendezésé-

ben nz „El a kezzckkcl Koreától" 

című dokutncntfilm. 

Az Egyetemi könyvtár olvasóter-

mei augusztus hó lolvamáo általá-

nos takarítás rendesé* és tatarozás 

miatt lárva Kőnwkölcsönzés ked 

den é« pénteken S-'tól 1 óráig 

A Somogvt.könvvtár nyitva dél-

előtt 9.:öl délután 2-ig 

• 

Sznlgálnlos gyógyszertárak! 

Megváltó gvógvszertdr NV, Klau-

zál-tér 9 Teleion- Í5--63 

Leinzlnger örökösök: Horváth Ml . 

hály-utca 9 Telefon; 32—13 

Pósa Balázs: Kálvária utca 11. 

Salgó Éva k. dr. Tlchy B.; Má . 

tyás-tér 4. 

Selmeczi Béla; Somogyi-telep IX 

489. 
• 

A RHNV Igazgitlőságn in volt 
MEFTÉR) értesíti utazóközönségét, 
hogy n Csongrád—Szeged közötti 
SZemélyhajójárat műszaki okok 
miatt 9—4 napig szünetel. A hajó 
tájból! megindulását lapunkban kö-
zöljük 

x HIRDETMÉNY A MÁV Igaz-
gatóság figyelmezteti az utazókö-
zönséget) hogy a vonatok ablakai, 
ból égő gyufát és cigarettát ne dob-
janak ki. ilyeneket a vasúti töltés 
mellett se dobjanak el, mert a szá-
raz időjárás miatt ebből tűz kelet-
kezik, gmely népgazdaságunknak 
súlvos károkat nkozhnt. Az Ilyen 
cselekmények elkövetői ellen a MÁV 
büntető feljelentést tesz. 

—i „ „ „ 

A BELKERESKEDELMI Minisz-

térium az 18-572'1950 rendelete 

Csongrád vármegye területén For-

ráskút és Vásárhelykutas községe-

ket idösziko; mértékhitelesítési 

központokká felölte ki 

AUGUSZTUS 23-án. szerdán es-

te 7 órakor a III. ker. MNDSz Le-

nin-út 45- nőnapot tart, melyre úgy 

MNU5Z- HIREK 

Az újszegedi MNDSz csoport 

szerdán délután fél 7 órakor Rá-

kosi per olvasást, és 7 órakor pedig 

nőnapot tart. 

AZ MNDSz szőregi szervezeté-

nek tagjai ünnepélyes keretek kö-

zött ünnepelték Alkotmányunk első 

évfordulóját. Szombaton lampionos 

felvonulást rendeztek, vasárnap 

egészniapos kultúrműsorral s"óra-az asszonytársak, mint az érdeklő-

dők pontos megjelenését várjuk- — I koztatták a dolgozó parasztokat és 

Vezetőség. ' parasztasszonyökat 

Hala'mas küzdelemben győzlek a magyar nők 
a bolgár röpiabdázók elfen 

Vasárnap délután a margitszigeti 

teniszstadionban folyt le a hárma, 

dik bolgár-magyar röpl'abdavá'o-

galolt mérkőzés. 

Az üdvözlések és a zászlócsere 

után mintegy kétezer főnyi közön-

ség előtt eszményi időben megkez-

dődött a női csapatok küzdelme-

Magyaország—Bulgária 3:2 (8:15, 

13:15, 15:12, 15:11). 

A férfiak találkozója nem hozott 

döntést. 

Hétfőn délután a budapesti mar-
gitszigeti tenisz stadionban közel 
ezer néző előtt folytatták a vasár-
nap sötétség miatt félbeszakadt 
magyar—bolgár nemzetek közötti 
válogatott férfi röplabdamérkőzést. 
A találkozó 1:1 es játszma arányá-
nál 7:6 os bolgár pontvezelésnél ma. 
radt abba. A viadalt a harmadik 
játszmában elölről kezdték, ame-
lyet a bolgárok 15:12 arányban 
megnyertek A negyedik szelet löd-
re nyerték. Ezzel a mérkőzést 3:1 
arányban nyerték meg 

A szegedi uszóh győzelme a városba jnohságon 

V a s á r n a p ny í l j é k m e g 

a szegedi Muzeum 
ujjérendezett káplárét 

Vasárnap délelőtt fél 12 órakor 

nyitják meg ünnepélyes keretek 

között a Városi Mflzcum újjáren-

dezett képtárát és a Munkácsi em-

lékkiállítást. Az ünnepélyen kép-

viselteti magát a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia is. Az ünnepi besté-

det Ortutai Gyula, a Múzeumok és 

Műemlékek Országos Központjának 

elnöke mondja. 

A kiállítás sn.itóbemuatóját szom-

baton délelőtt 11 órakor tartják 

meg. 

Szakszervezeti hirek 

A * Élelmezési Szakszervezet ér-

tesíti tnglait, hogy n z augusztus 

havi tagsági bélyegek megérkeztek. 

Tagdíjbefizetés szerdán és pénteken 

fi-t ól 8 óráig. 

BELVÁROS! MOZI 
===== TEI.EFON: 40-25 —r-r— 

Sze rdá i í 

N A G Y P E J E R 

K O R Z Ó M O Z « 
= = TELEFON: 33 44 . 

Augusztus 25-ig oénteki 

ARANY SZARV 
Széehenvl F fi KLY f i filmszínház 

TEI-EEON: 34 77 ===== 

Nyári szünet 
Előadások kezdete u Relvá-

rosi Moziban: hétköznap fél 1 
és fél II órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél 5 fél 7 és fél 0 
órakor. 

Előadások kezdete n Korzó 
Moziban- hélköznap 0 és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4, II és 8 órakor 

Pénztárnvtlás délelőtt 11 — 12 
ir, délután egv órával az elő 
adás kezdete élőit. 

Szeged város úszóbajnokságainak 

második napján folyatódtak a sze-

gedi sikerek. 100 méteres hátúszás-

ban bajnok Lugosl 1.27.8, 2 Berko. 

vlcs (Pécs) 1.30, 100 m.es hölgy 

gyors bajnok Lábdi I . 1.23 2, 2. 

Lábdt II 1.23.3, 100 m.es gyors baj. 

ndk Bánáti 1.0 8 2. Fazekas 1.08 2, 

100 m-es női hát; bajnok Juhász 

1.34.8, 2 Lábdi 1.38, 200 m.es ifi 

mell; bajnok Barcs 3.03 2, 2 Farkas 

(Orosháza) 3.17.4. 200 m/es női 

mell: bajnok Bánkuti, 100 m-es férfi 

mell: bajnok Gyenge (Pécs) 1.27 8, 

2. Törzs: (Szeged) 1-26.2, 200 m-es 

Ifi gyors: bajnok Fazekas 2.33, 2. 

Füzesi (Pécs) 2 38.2 háromszor 50 

m.es női gyorsváltó; 1 Szeged ,,A" 

2.19, 2 Szeged „B" 2.20, négyszer 

100 mles váltó; 1 Szeged „A" 3 59. 

2 Pécs 4.03. Kjsérőszámok: 50 m-es 

gyermek gyors: 1. Varga 34, 50 mé-

teres béka hát: 1. Szilágyi 48 3, 50 

m-es gyermek mell; 1 Vájtai 43.2, 

90 m.es béka gyors; 1. Varga (Szen. 

les) 40.3, 50 m-es leány mell; I. Né-

met (Pécs) 48 8. 50 m-es gyermek 

pillangó: 1. Berkovlcs (Pécs) 39.2. A 

versenyek előtt Novotánszki (Pécsi 

Dózsa), a vidék legjobb műugrója 

aratóit nagy sikert bemutató ugrásai, 

val. 

Pontversenyben 1. Szeged 570 2. 

Pécs 198, 3. Szentes 68, 4 Orosháza 

13, 5. Vásárhely 6 ponttal. 

Szeged—Pécs visszavágó vizilab. 

damérkőzést 10:1 (6:0) arányban a 

szegediek nyerték. 

A szegedi N8-csapatok vasárnapi mérkőzései 
Az SzSzMTE vasárnap Dorogon 

kilzd a bajnoki pontokért. Az NB 

Il-es csapataink idehaza játszanak. 

A Honvéd Békéscsabát, a Lokofino-

tiv a Bp. Lokomotivöf látja vendé-

gül- Az Sz Textilhez Cegléd jön. 

Az NB III as csapataink közül csak 

a Postás játszik itthon Bajával- Az 

EDOSZ Kalocsán, a Dózsa Baján 

küzd. 

Felhívás a sportfelelősökhöz az ütemterv elkészítésére 
A z M H K Központ i I roda fel-, szftsék el. A z ü temtervben érte-

kéri az üzemi és tömegszerveze-

zet«*k sportfelelőseit , hogy az 

M H K I I . időszaki próbázások 

ütemtervét minél h a m a r á b b ké-

sitik az I r odá t az edzések és a 

próbák Időpont járó l és helyéről , 

péntekig bezáró lag este fél 8-tól 

9-ig Aradi-utca 6- szám a la t t . 

Postás kerékpárosok sikeres szereplése Budapesten 
Nem kevesebb, mint 5 e'ső he-

lyet hoztak a Postás versenyzők a 

19-én és 20-án rendezett országos 

pályBversenyekről. ifj- Kiss József 

és Vidákovics József az eddig el-

ért eredményeik alapján If. o. fő-

versenyzők lettek. 

Részletes eredmények: 19-én 

pontverseny I. futam 1- Vidákovics 

József (Sz. Postás). Nők repülőver-

senyében: 1- Tóth Erzsébet (Szeg. 

Postás). 

20-án 30 km-es háztöbm: 4. ifi. 

Kiss József- Délután, pályán kez-

dők repülőversenyében: 1. Kiss Jó-

zsef (Sz. Postás), 5. Vidákovics Jó-

zsef. Nők repülőversenyében: !• 5-000 ni. pontverseny III fu'am 1 

Kiss József (S*. Postás)', 5-000 ffl.' Tóth Etzsébet (Sz. Postás.) 

A szöretségl kapitány hiielölie 
a labdarugórálogatott keretet 

Sebes GuSztáv szövetségi kapi-
tány kijelölte azt a labdarugórálo-
gatott keretet, amelyik szerdán Za. 
laegerszegcn játszik edzőmérkőzést. 
A következő 14 játékos utazik Za-
laegerszegre. Kapusok: Heny, Gro. 

sics; hátvédek: Kovács II., Lantos; 
fedezetek: Kovács I-, Bozsik, Zaka-
riás, Nagymarosi; csatárok: Sán-
dor, Kocsis, Szilágyi I.; Szilágyi 
í l . ; Puskás, Dombos, Kovács IV„ 
Bosánszki, Karácsonyi, 

Országos vidéki i f j úság i atléti-

kai ba jnokságok Szegeden 

Augusztus 26 és 27-én rendezik 

meg a vasutas pályán az országos 

ifjúsági férfi és női vidéki atléti-

kai bajnokságokat. A küzdelmek 

szombaton déhitán 4, vasárnap reg-

gel 9 órakor kezdődnek. 

x ADÓÁRVERES. A* Ál lami Zá-

logház és Árverési Csarnok, Sze-

ged. Tábof-ufca 8. sz- alatt a Ta-

mási Gyula-féle festéküzletben 1950 

szeptember 1-én helyszíni árverést 

tart Árverésre kerii'nek: üzletbe-

rendezés, kerékpár, háztartási cik-

kek. festékáruk. A kiállítás délután 

fél 2-kor, az árverás fél 5 kor. 

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

A Lokomo ' lv kerékpárogok 

sikere 

A gödöllői országúton megrende 

zett országos vasutas kerékpáros 

bajnokságokon a szegedi verseny-

zők sikeresen szerepettek. 1- o. 1. 

Szűcs, II. o. 2. Ökrész. Szenior 1, 

Deák. Versenykerekes ifi 2- ifi. Ko- | BOR fehér 25 litertől kapható. An-

| A D A S - V É T E l I 
KERÉKPÁR varrógép, Írógép javí-

tása szakszerűen Rádió OKA utal-

ványra. kerékpárgumik. alkatésrek 

kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 

11 szám. 

BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes. 

léssel szakszerűen készül Csordás 

hőrnihakés7ltő mesternél Szent 

Miklós Utca 7. Felsővárosi temp-

lom mögött 2748 

LEGSZEBB bizsufériák. dísztárgyak 

legolcsóbban Divatos gyöngyfűzés': 

vállalok. Olomkrlstátyt veszek. Sze-

lemé, Kelemen-u. 7. sz. 

SZÉP rekamié és egy álló óra eladó 

Cím a kiadóban. 3392 

pa<z. Felnőtt vask- 1- Horváth. 2 

Kelemen, Salakpálya csapatver-

senyben 2. a Sz. Lokomotív. 

Alap fokú úszóba jnokság 

A Magyar Uszó Szövetség az 

MHK Központi Bizottságával kar-

öltve alapfokú úszóversenyt rendez 

augusztus 15. és Szeptember 15-

között. A versenyek célja az MHK 

úszópróbáira való felkészülés elő-

mozdítása. valamint az úszósport 

népszerűsítése A versenyt bárme-

lyik szervezet, vagv sportegyesü-

let megrendezheti, ha versenyren-

dezési szándékát a Megyei Tanács 

Sportosztályárok, vagy a MUSz 

kerületi főtitkárságának beielenti. 

A Versenyen minden nemigazolt 

úszó résztvehef. Az MHK résztve-

vői számára az indulás beleszámít 

a kötelező edzésekbe 

TOTÓ UTMUTATÓ 
Csepeli Vasas—Textiles x 1 

BDSE—Szombathelyi Lok. 1 2 
Tatabányai Tárna—Honvéd 2 x 
Diósgyőri Vasas—Salg Tárna 1 x 
Dorogi Tárna—SzSzMTE 1 2 

ÉDOSz—Győri Vasas 2 1 
Postás—Vasas * 2 
Előre—Dózsa 2 2 
Pécsi I.ok—Meszhart Dinamó 2 1 
Szolnoki MTE—Szoln. Lok 1 1 
Szeg-di Honv—Békéscsaba 1 1 
Miskolci Lok.—Ózdi Vasas 1 x 

Púlméfkőzések: 
Sopr. I.ok—Pécsi BTC 2 1 
Szombath. SzMTE—Olajmunk. 1 1 

HIRDETMÉNY- Közlöm a város 

lakosságával, hogy Szeged város 

területén Tiszai szabadfürdőhe'.y 

céljára a Tisza balpartján a Ber-

talan emlékműtől lefelé a Tisza fo-

lyásának megfelelően elhúzódó 250 

m. partszakasz lett kiielölve. A sza. 

badflirdőhelyre kijelölt helyen kí-

vül fürödni tilos, annek megszegé-

se kihágást képez és a 155 60(1/1926-

B. M. számú rendelet 14 §-a alap-

ián 15 napig terjedhető elzárással 

büntetetik- A Végrehajtó Bizott-

ság elnöke. 

tik ovál asztal eladó, Hajnóczy-U. 
29 sz. (Korona-utca) 3392 

BŐRGARNITÚRA diófa ebédlő 8 

darabból, kerekes mángorló eladó. 

Deák Ferenc-u. 2 sz 7—9 reggel, 

este 6—8-ig megtek'nthető. 3395 

OLCSÓN eladó egy Stoger női var-

rógép Kossuth Lajos-sugárút 63 sz. 

ajtó 1. 3398 

125-ös hátsóvilla rugós Csepel, cse. 

resznye hálószoba, sselázsik kárpi-

tozott székek eladók. Juhász Gyu'a 

utca 38 sz., udvari épület, 3399 

TIZENNÉGY méter lebontok! f i . 

anyag és tízezer kis cserép e'adó. 

Tápai-rét 38 sz Tarinál, 3400 

HASZNALT férfikalapokat veszek. 

Dugonics-tér 2 sz. Kalapfestést ol-

csón vállalok 3405 

BOROSHORDÖK minden nagyság 

ban, kifogástalan állapotban ol-

csón eladók. Cím a kiadóban. 3406 

KÉZI szövésű magyar perzsa közép-

szőnyeg eladó Polgár-u. 12 I. 1 

REKAMIÉ jó állapotban olcsón és 

egy konyha és szoba-kredenc is 

eladó. S-'tálin körút 24/a. I. 10. 3411 

ELADÓ egy használt féregmentes 

ágy Kelemen-u. 5. udvarban jobbra. 

KISFIAS tehén eladó. Petőfi Sán-

dor telep, XI I I . utca 813. 3197 

KLÖPLICÉRNA csipke függöny-

anyag, bordó paplanselyem eladó. 

Erzsébet kalapszalon, Lenin (Ká-

rász) u'ca. 3402 

ÍRÓASZTAL eladó Gyertyámos-u 3 

sz. Megtekinthető 1—3-ig. 3365 

•UJ állapotban lévő süllyesztői 

Singer varrógépet verlnék „Magas-

árat fizetek" jeligére 3401 

GYERMEKKADAT 'keresek meg-

vételre Jósika-utca 32 sz. 3384 

EGY darab 500 literes boros hordó 

eladó, töltő képes. Érd. Tápai-u 2 

szám. 3391 

O K T A T Á S 

KEZDŐ gyors, és gépírőtanfolya. 

mok kezdődnek szeptember 5-én dr 

Rosenbergné gyorsíróiskolájában 

Sztálin-sétány 1. Múzeummal szem-

ben. 

MAJOR gyotsfró iskola új tan-

évéi szeptember 10-én megnyitja 

Öeíratköüás megkezdődött. Bocskai-

utca 4. 2472 

KATONA Lászlóné gyorsíró és gép. 
íróiskolájába (Kölcsey.utca 10) az 
új tanévre a beiratkozások megkez 
dődlek. 30/4 

l . á K l R 
MAGÁNHÁZBAN bútofozott szoba 

kiadó magányosnak, vagy dolgozó 

házaspárnak konyhával is. Széll-u. 

51 szám. 3394 

GYERMEKTELEN házaspár sze-

rény, kűlőnbejáratú bútorozott szo-

bát keres konyhahasználattal 

„Kdnyha" jeligére. 3396 

ELCSERÉLNÉM makói lakásomat 

s:egcdiért. Érdeklődni Szeged, 

Kossuth Lajos-sugárút 63 sz. föld-

szint 1. Bódi Pálné. 3397 

ELCSERÉLNÉM a'melegkút közelé-

ben lévő 3 szobás, fürdőszobás, par-

kettás I I . emeleti lakásom 2 szobás 

földszin'li vagy I emeletig. „Nem 

baj, ha nem parkettás" jeligére. 3408 

VILLASZERŰ szoba-konyhás ma-

gánház lakás átadással eladó. Cím a 

kiadóban. 3410 

KÜLÖNBEJARATÚ bútorozott szo-

bát keresek, „fürdőszoba" jeligére 

EGY- vagy kétszobás különbejáratú 

lakrészt keres albérletbe össz-

komforttal a Belvárosban nőtlen 

fiatalember. Zongora használattal 

előnybep. „Opera" jelige. 3373 

I . F O G L A L K O Z Á S | 

MINDENES fő-őnőt bentlakót fel-

veszek. Jelcnkeznt 10—2 óráig. 

Reich Erzsi üzletében, Széchenyi-

tér 17 sz. 3401 

i k ü l ö n f é l é k i 

BANKOV Látzló aszta :osmestef 
műhelyét Gutenberg János (volt 
Margit)-utca 24. szá-m alá helyezte 
át. 

HASZNÁLT és tört ezüstöt, rég: 
eziisv pénzt veszek Bárdóczky ezüst-
műves, Nagy Jenő utca 3. 

SZÉP menyasszonyi ruha és fá-yol 

kikölcsönzése Erzsébet kalapsza-

lon. Lenin-utca 16 (Kárász-utca) 

TALÁLTAK egy napszeműveget. 

Igazolt tulajdonosa átveheti a ki-

adóban 

Fényképezőgép! 
VÉTEL, CSERE, ELADÁS 

S Z E M Ü V E G J A V I T Á S O K ! 

LIEBMANN. KELEMEN-U. 12. 

Telefon 48 53 

HASZNALT zsebórából divatos kar-
órát készítek Örajavltásokat válla-
lok, 1 évi jó/állással, szerkezetet 
vásárolok. Kottái órásmester, Sze-
ged, Kiss Menyhéft-utca 1 szám 
ITARASZTHY festékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin-körút 40, 
a Püspök bazár épületbe, Mérey ki-
térővel szemben 

SZŰKÍTS könyvesboll elköltözött 

Apponvi-utcá 21 Olcsó könyvvásári 

KARÓRAK megkopott tokját, csú-

nya számlapját tökéletesen felújí-

tom Fischer órásmester, Klauzál- ' 

tér 3. 

AKTATÁSKA elveszett Nagy JánoS 

névfe szóló üzleti könyvekkel. Meg-

találó magas jutalmat kap tőlem,* 

adja le a kiadóban. 3407 

ELVESZETT 19-én a Nádor-utca 

környékén egy 3/4-es piros 142— 

107, sz. férfi kerékpár. Kérem a 

megtalálót. adja le Kátai Isiván 

Szent MiklóS-u 9. sz. címére, mert 

a rendőrség js értesfve van 3363 

40 ÉVES veze-tő állásban lévő tiszt-

viselő keresi 45 évig független tiszt-

viselőnő, háztartásbeli vagy dol-

gozónő ismeretségét, „Házasság 7" 

jeligére. 3164 

37 ÉVES vezetőállásban lévő vidéki 

tisztviselő megnősülne. Keresi 33 

éves intelligens tisztviselőnő, ház-

tartásbeli vagy dolgozó nő ismeret-

ségét. „Házasság 8" jeligére 3165 

ELVESZETT hétfőn délután a Br. 

Jósika utcán egy rózsaszínű ruhaöv 

Kérem a megtalálót, adja le a ki-

adóban. ' 3403. 

SZABADSAGÁT töltse a 850 méter 

magas Mátrában. Rendkívül olcsó 

árak. Perhács Szilárd, Mátraszent-

lászló 33S9 

DELM AGYAROKSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBOHI IANOS. 

Szerkesztő: 

BODAY PAI-
Szerkesztóség. Szeged. Jókai-u. 4. 

Telefon: 35 35 és 30 03 
Éjjeli szerkesztőségi telefon 

este 8 lói 34 38 
Kiadóhivatal Szeged. Lenin u 6 

Telefon: 3116. és 35 00 
'A'z x-szel jelzett közlemények 

dljazotlak 

Délmagyarorszáp Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető. Prjskin Sándor 

csSh\sie Ha r s á ny ! ( H u r í k á n ) együttes, 
a R á d i ó a llunaáriában 
kedvencei Belépőd,) 2 forint 


