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Sztálin elvlárs távirata 
Groza miniszterelnökhöz 
Románia felszabadulásának évfordulója 

alkalmából 

Sztálin elvtárs a következő szövegű táviratot intézte 

Petru Groza dr-hoz, a Román Népköztársaság miniszterelnö-

kéhez: A 

„A szovjet kormány és a magam nevében kérem Minisz-

terelnök úr, fogadja a Román Népköztársaság kormányával 

együtt szerencsekívánataimat Románia felszabadulásának ha-

todik évfordulója alkalmából, s baráti kívánságaimat a ro-

mán nép további sikereihez". 

Az MDP Központi Vezetőségének üdvözlő távirata 

a Román Munkáspárt Központi Bizottságához 
„ A Román Munkáspárt Központi Bizottságának, Gheorghiu Dcj 

elvtársnak Bukarest. 

A Bonián Népköztársaság nagy nemzeti ünnepe, Románia fel-

szabadításának hatodik évfordulója alkalmából forró elvtársi üdvöz-

letünket küldjük a román kommunistáknak, a román munkásosztály 

nak és az egéss román dolgozó népnek. Veletek együtt valljuk, hogy 

népeink egyre mélyülő barátságának alapja a hűség küzös felszabadí-

tónk, a Szovjetúnló és nagy vezére, Sztálin elvtárs iránt, a vállvetett 

harc a szocializmus felépítéséért országainkban és a közös helytállás 

a békefrontban az imperialista háborús uszítók ellen. 

£|jen és virágozzék a Román Népköztársaság! 

MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA 

KÖZPONTI VEZETŐSÉGE". 

A szovjet nők üdvözlik a román nőket 

„Békebizottságok! Mozgósítsátok Szeged dolgozóit 
a békeharcra!" 

Megalakult a „Megvédjük a békét"-moxgalom Sxeged Városi Bizottsága 

Ünnepi gyűlésre ültek össze szerdán este Szeged dolgozói. 
Zsúfolásig megtöltötték az MSzT székházának nagytermét, hogy 
megválasszák a „Megvédjük a bákét''-motzigalom Szeged Városi 
Bizottságát. A gyönyörűen foldí szítéit teremben, a béke jelszavai 
alatt gyűltek össze munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek, 
hogy részesei legyenek a békeharc újabb jelentős állomásának. 

A szocializmusért folytatott harc egyet jelent 
a békéért folyó harccal 

1 A Szovjet Nők Antifasiszta Bi-
zottsága táviratot intézett a Ro-
mán Demokratikus Nőszövetség-
hez a román népnek a dicsőséges 
Szovjet Hadsereg által történt 
felszabadítása hatodik évforduló-
ja alkamából. A Szovjet Nők An-
tifasiszta Bizottsága hangsúlyoz-
za, hogy a szocializmust építő 

román nép tevékenyen erősíti a 
béke ügyét. 

A távirat további, még na-
gyobb sikereket kíván a Román 
Népköztársaság első ötéves ter-
vének megvalósítása és a ro-
mán és a szovjet nők barátságá-
nak megszilárdítása terén. 

Brassó uj neve: Sztál in város 
Brassó város dolgozói levelet 

intéztek a Román Munkáspárt 
Központi Bizottságához és a Nép-
köztársaság kormányához. Ebben 
a vasutasok kezdeményezésére 
azt javasolták, hogy változtas-
sák meg városuk nevét és nevez-
zék azt el a világ dolgozóinak 
lángeszű vezéréről, a forrón sze 
relett Sztálin elvtársról. A levél-
ben hangsúlyozták. foKV a város 
lak iesága nem kíméli erőit az 
ország politikai, gazdasági és 
kulturális felemelkedéséért, a bé-
kéért, a szocializmusért folyta-
tott harcban, hosrv méltó legyen 
erre a megtiszteltetésre. 

A Román Munkáspárt Központi 
Bizottsága és a román kormány 
közölte, hogy javasolja a nagy 

nemzetgyűlés elnökségének; 
Brassó dolgozóinak vágyát telje-
sítve, változtassa meg a város 
nevét és nevezze azt el Sztálin-
ról, a román nép szeretett barát-
járól és felszabadítójáról. 

Brassó város nevének megvál-
toztatásáról a nagv nemzetgyű-
lés elnöksége az alábbi rendeletet 
adta ki: 

„Jelen rendelet nyilvánosságra 
hozatalától kezicl ve Brassó várcs 
Sztálin városnevet fogia viselni, 
Joszif Visszárionovícs Sztálinnak, 
a dolgozó emberiség lángeszű 
vezetőjének, a szovjet népek ve-
zérének és a román nép felszaba-
dítójának és szeretett barátjának 
tiszteletére " 

Megalakult 
a budapesti békebizoiiság 

A budapesti Béke Bizottság 
ezerdán délután tartotta alakuló 
gyűlését a „Megvédjük a békét"-
rnozgalom Országos Tanácsának 
helyiségében. 

Az ülést Pongrácz Kálmán, a 

Fővárosi Tanáes Végrehajtó Bi-

zottságának elnöke, a „Megvéd-

jük a békéf'-mozgalom Országos 

Tanácsárak taria nyitotta meg. 

Majd Mester Erzsébet, a „Meg-

védjük a békót"-mozga!om Or-

Bzágos Tanácsának titkára mon-

dott beszédet. 

Ezután Papp Lőrincnó javas-
latára megválasztották a buda-
pesti Béke Bizottság elnökségé-
bek tagjait: Szerényt Sándor 

vasmunkást, Zalka Margit textil-
munkást, Dezső József, az MSzT 
budapesti titkárát, Benke Valé-
riát, az MNDSz budapesti titká-
rát, Kádas Istvánt, a DISz tit-
kárát, Döbrentei Károlyt, a tex-
tilszakszervezet titkárát, Benjá-
min László, Kosguth-d;jas irót, 
dr. Gombás Pál, Kossuth-dijas 
tudóst, Ormai Arpádné, Kossuth-
dijas lextilmunkást, dr. Tarnó-
czi Jánost, a Bazilika plébáno-
sát, Pongrácz Kálmánt, a Fővá-
rosi Tanács Végrehajtó Bizottsá-
gának elnökét. Az elnökség tit-
kárává Szerényt Sándort válasz-
tották meg. A megválasztott el-
nökség tagjainak nevében Pon-
grácz Kálmán szólalt fel. 

A Magyar Szovjet Társaság 
énekkarának műsorszámai és 
Kovács Júlia szavalata után Dé-
nes Leó elvtárs, a szegedi Váro-
si Tanács végrehajtó bizottságá-
nak elnöke, nyitotta meg az ün-
nepi gyűlést s rövid beszéd ke-
retében visszapillantást vetett 
azokra az eredményekre, melye-
ket eddig a szegedi dolgozók el-
értek a békéért folytatott harc-
ban. 

Igen jelentős eredmény volt 
többek kö ött az. hogy Sze-
geden a stockholmi bckefel-
bívást 80,000 ember írta alá, 
80.000 ember tett hitet amel-
lett. hogy cselekvően akar 
harcolni a békéért, »z új há-

ború ffvujtogatói ellen. 
Dénes elvtárs megnyitója után 

Bernáth György, elvtárs, a „Meg-
védjük a békéi"-mozgalom Or-
szágos Tanácsának tagja tartot-
ta meg beszédét. • 

Részletesen elemezte az ameri-
kai imperialisták koreai provoká-
cióját, 

rámutatott az USA és a csat-
lósállamok fegyverkezési lá 
zának mozgatórugójára: a 

profiléhségre. 
Csakhogy már a kezdet-kezdetén 
hiba csúszott be a harmadik vi-
lágháború kirobbantására irányu-
ló kísérletekbe. Nem számoltak 
arra, hogy a béke erői egyre ha-
talmasabbak és képesek arra, 
hogy keresztülhúzzák a halálgyá-
rosok mesterkedéseit. A Szovjet-
unió vezetésével a béike tábor egy-
re nagyobb eredményekkel har-
col a békéért, egyre hatalmasabb 
csapásokat mér a háborús uszí-
tókra és provokátorokra. 

Bernáth elvtárs a továbbiak-
ban konkréten meghatározta a 
„Megvédjük a békéi" mozgalom 
Szegedi Városi Bizottság tenni-
valóit. 

Fel kell figye'ni a Bizottságnak 
minden jó kezdeményezésre. Oda 
kell hatni, hogy munkájuk min-
den dolgozóhoz eljusson és a dol-
gozók öíjszessége harcoljon a 
külső ellenséggel szöveíséges bel. 
ső bitangok: a jobboldali szociál-
demokraták, a klerikális reakció 
ügynökei, a rémhírterjesztők, 
szabotálok, munkakerülők, pánik-
keltők ellem. 

— Valamennyiünknek fel kell 
zárkóznunk a mi nacv Pár-
tunk és vezére. Rákosi elv-
társ mögé — mondotta be-
fejezésül —, építenünk kel! a 
szocializmust, m0"4 a szocia-
lizmusért folytatott harc 
egvet jelent a békéért folyó 

harccal 

A gyűlés résztvevői ezután hosz-
szan éltették a Pártot, Rákosi elv-
társat, eddigi győzelmeink szerve-
zőjét és további sikereink zálogát. 
Farkas Istvánné elvtársnő tett ez-
után javaslatot arra vonatkozóan, 
hogy kiket válasszanak be a városi 
békebizottságba. Javaslatát a gyű-
lés egyhangú lelkesedéssel tetje 
magáévá és a bizottság tagjai n 
következők lettek: dr, Lakatos Im-
re. Lacsán Mihályné, a DÉMA ci-
pőgyár élmunkása, Reszta Miklós 
városi DISz titkár, Dékdny János-
né, a Magyar Kender dolgozója, 
Koszorús István, a Szegedi Kender-
fonógyár sztahánovistája, Korek 
Józsefné. Csóti Mihályné MNDSz, 
Juhász József kisiparos, Nagy Ist-

ván országgyűlési képviselő, dr. 
Szőkefalvi Nagy Béla Kossuth-díjas 
egyetemi tanár, Bakó Láezló refor-
mátus lelkész, dr. Ábrahám Amb-
rus premontrei kanonok, dr- Lev?n. 
del László orvos, Karlik ímréné 
országgyűlési képviselő. Csúcs Mi-
hályné termelőszövetkezeti cso-
porttag, Tenczer Ernő kiskereskedő 
és Kovdcs Lajos termelőszövetkezeti 
csoporttag. 

A „Megvédjük a békét" mozga-
lom Szeged Városi B'zolt ágának 
elnöke dr. Lakatos Imre, titkára 
pedig Lacsán Mihályné lett. 

Építsük a báke útját! 

Mint a békebizottság egyk tagja, 
dr. Ábrahám Ambrus premontrei 
kanonok szólalt fel ezután, 

— Hive vagyok a békének, hive 
vagyok a haladásnak — mondotla 
többek között — hive vagyok a 
szocialista építésnek, a munka árán 
való értékelésének és elitélek min-
den háborúskodást, minden véron-
tást Követelnünk kell, hogy az 
érdekelt felek a koreai konfliktus-
nak minél hamarabb vessenek vé-
get, emeljük fel szavunkat a töme-
ges bombázásokkal szemben, me-
lyeknek a védtelen lakosság százai 
és ezrei esnek áldozatul. 

Befejezésül a következőket mon-
dotta Ábrahám Ambrus; 

— Az idők mindannyiónkfól ko. 
moly, becsületes, áldozatos, egye. 
nes, odaadó munkát követelnek. 
Legyünk résen itt Szegeden és min-
denütt. Dolgozzunk, építsük, védjük, 
ápoljuk a béke útját és lankadatla-
nul harcoljunk érte. 

Sebők Antal szólt ezután a dol-
gozó parasztság nevében- Kihang-
súlyozta, hogy a szegedi dolgozó 
parasztok minden erejükkel harcol-
ni akarnak a békéért. Ezt tették 
akkor is, amikor versenyben vé-

gezték el az aratást, cséplést s e s t 

teszik a jövőben is, amikor a kö zös 
gazdálkodás útjára való áttéréssel 
akarják megteremteni a szocialista 
mezőgazdaságot. A szovjet paraszt, 
ság harca lelkesít bennünket —• 
mondotta — és tudjuk azt, hogy 
csak úgy tudjuk sikeresen védeni a 
békét, ha mindenben követjük a mi 
kedves vezérünk, Rákosi Mátyás 
útmutatását Ezt fogadom meg itt 
a szegedi do'-gozó parasztok nevé« 
ben! 

Zöldi Imréné, a Szegedi Kender-
fonógyár dolgozója szólalt fel ez. 
után és hitet tett amellett, hogy az 
üzemi dolgozók ezután is méltó. 
képpen kiveszik a részüket abból a 
békeharcból, mely a gépek mellett 
folyik, több, jobb áru termelésével, 
az új normák túlteljesítésével, as 
Cifenséges elemek leleplezésével-

Tanccr E nő a dúgo 6 k'se be-
itek békeakaratát tolmácsolta, ki-
jelentve, hogy a dolgozó kisembe-
rek minden erejükkel készek meg. 
védeni a békét, készek, ha kell 
fegyverrel a kezükben is küzdeni 
azok ellen, akik fel merik emeint 
kezüket a béke ellen. 

Dr. Lakatos Imre, a Városi 
Békebizottság megválasztott ve. 
zetősége nevében tett ígéretet, 
hogy feladataiknak legjobb tu-
dásuk szerint eleget tesznek. 

— Bizonyos vagyok benne — 
mondotta —, hogy a Városi Bé-
keb'zottság vezetésével Szeged 
egész dolgozó népe egy szívvel, 
egy akarattal összeforrva foly-
tatja harcát a békéért, a nagy 
Sztálin vezette béketáborban, 
nagy Pártunk utmutatása sze-
rint a béke legelső magyar har-
cosának, Rákosi Mátyás elvtárs-
nak vezetésével. 

A nagygyűlés befejezésül el-
határozta. hogy táviratot külde-
nek Rákosi elvtársnak és a 
„Megvédjük a békét"-mozga!om 
Országos Tanácsának, majd az 
újonnan megalakult Városi Bi-
zottság a következő folh'vással 
fordult Szeged város dolgozói-
hoz: 

Fethi vás Szeged dolgozóihoz! 
Szeged dolgozói felháborodással 

értesülnek arról, bogy háborús 
kalandorok, élükön az Amerikai 
Egyesült Államok vezető köreivel, 
milyen kegyetlenkedések sorozatát 
viszik véghez a szabadságszerető 
koreai nép ellen. 

Az amerikai imperialisták a hit-
leri fasizmust megszégyenítő mó-
don ölik halomra a védtelen em-
berek ezreit, gyermekeket, apókat 
és anyákat, koreai hazafiakat, kik 
féltő gonddal arra nevellék a né-
püket, hogy az éljen a szovjet 
hadsereg adta szabadsággal, szi-
lárdítsa meg a békét és a'Korea 
felszabadulásáig elnyomott és bor. 
zalmas nyomorban élő emberek: 
szabad hazában, szabad emberként 
éljenek — mint mi is. 

Az amerikai imperialisták az 
északkoreai nép ezen szabadságát 
akarják elvenni, azért, hogy 
újabb dollármilliókat szipolyozza, 
nak ki belőlük! 

Az amerikai imperialisták ezért 
ölnek, gyilkolnak golyóval és véd-
telen városok agyonbombázásával. 

Korea földjén azok rombolják le 
a föld színéig a kultúrintézménye-
ket, a kórházadat, akik oly sokat 
beszélnek az „amerikai kultúrá-
ról". 

Az amerikai imperialisták gyil-
kolás és rablás-sorozatuk fedezé-
sére az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetét, annak Biztonsági Tanácsát 
használják fel 

'A' Biztonsági Tanácsban külön-
böző mesterkedésekkel már hetek 
óta húzzák, halasszák a koreai 
ügy békés rendezését. 

Szeged dolgozói csatlakoznak a 
„Megvédjük a békét" - mozga. 
lom Országos Tanácsa tiltakozásá-
hoz, melyet az Egyesült Nemze-

tek Szervezete Biztonsági Taná-
csé nak juttatott el az amerikai és 
a csatlós haderők garázdálkodásá-
val kapcsolatosan. 

Szeged dolgozóit Emlékezzetek 
vissza a második világháború vé-
res borzalmaira, a Csaba utcai 
bombázásra, hfdaink lerombolásá-
ra és egyes bombatámadások után 
az apák, anyák és gyermekek szá. 
zainak kiömlött pirosló vérére. 

Emlékezzetek erre és emeljétek 
fel tiltakozó szavatokat Ti is a 
barbárság ellen — az amerikai 
imperializmus ellen. 

Tömörüljetek a kerületi és üze-
mi hékehizol tságok köré. Ivákcbi-
zottságok! Mozgósítsátok Szeged 
dolgozóit a békeharcra, amelynek 
élén a Magyar Dolgozók Pártja 
halad. 

Szervezzetek békegyűléseket a 
város minden részében, készítse-
tek faliújságokat, „békevillámo-
kat" — végezzetek politikai fel-
világosító munkát a békeharc si-
kere érdekében. 

Szeged dolgozóit A munka ter-
melékenységének fokozásával a 
koreai műszakban elért eredmé-
nyek megszilárdításával és tovább-
fejlesztésével a begyűjtési kötele-
zettség teljesítésével, a termelőszö-
vetkezeti csoportokba való belé-
péssel adjatok választ a háborús 
uszftóknak 

Támogassátok a magyar béke-
harc élenjáró harcos csapatát, a 
Magyar Dolgozók Pártját 

Sorakozzatok fel a nemzetközi 
békeharc Szovjetunió vezette tá-
bora mögé, melvnek élén a láng-
lelkíi Sztálin áll! 

„Megvédjük a békét" mozgalom 

Szeged Városi Bizottsága. 
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A dolgozó parasztság boldog, szabad 

és jómódú életéi csak egyetlen uton: 

a termelőszövetkezetek utján teremtjük meg 
A Szov eiunióban járt egyénileg dolgozd parasztküldöttek felhívása 

a dolgozó parasztsághoz 

A Szovjelunióbon járt p«-
rasztk üldöttek keddi értekezle-
ten Csoraor János kíjlkcdi 
egyénileg gazdálkodó közóp-
pnraazt javaslatára n küldött-
ségben résztvett egyénileg gaz-
dálkodó dolgozó parasztok 
egyhangú lelkesedéssel elhatá-
rozlak. hogy a következő fel-
hívással fordulnak az ország 
dolgozó parasztságához: 

„Dolgozó parasztok, parasztasszo-
nyok 1 

Mi, egyénileg gazdálkodó dolgo-
zó parasztok. okik a Szovjctúnló-
bnn jártunk a magyar parusztkiil 
döllsóggrl, szólunk hozzátok. 

Az a megtiszteltetés éri bennün-
krt, hogy a magyar dolgozó pa-
rasztság megbízásából, a nagy Sztá-
liunak, éa népünk sicrrlrtt vezéré-
nek, Rákoai Mátyásnak segítsége ré-
vén 4 hétig tanulmányozhattuk a 
Szovjetúnió mezőgazdaságát. 

Négy hét nem nagy Idd egy em-
ber éleiében. de mi mégis úgy 
élezzük, liogy ezalatt a rövid idd 
alatt többet láttunk, tapaaztaltunk, 
mint egész eddigi eleiünk .során. 

Sok kolhozt, állami gazdaságot és 
gépá lomást lútoguttunk meg 511 
egyénileg dolgozó parasztok, saját 
szemünkkel láttuk a knlhuzparaszt-
ság szabad, boldog, jómódú életét. 

Láttok a kolhozok magas termés- , , 
eredményeit, fejlett áliottenyészetét. u m megtagadta Albert Kahn iro. 

Morvái Gyuláné Tényő, Kiss La-

josné, Bogács, Ba'la János Cigand, 

Kalhy Zsigmond Hajdúböszörmény. 

Kovács Istvánné Hatvan. Varga Sá-

muelné Ipolytarnoc. Micsits Imre 

Nagyoroszi, Szabó József Pusztako-

vácsi, Vida Antal Máriahalom, Bi-

ber Imre Sárisáp, Bulla János Ber-

zcnce. Bokor Ferenc Somogyszob, 

Sali István Odörögd puszta (Vesz-

prém megye), Balla Sándor Hódme-

zővásárhely, Katona József Érpa-

tak, Nejzer József Kengyel. Farkas 

Gyula Cegléd, Szabó Mártonná Sár-

egeres, Sipos Ernőné Baktiittös, 

Hegedűs Sándor Csorna, Szalai Jó-

zsef Herencsény, Tóth Ferenc Ma-

gyarkeresztur, Surányi Mihály Vác-

egres, Nádházi András Gyula, Csö-

mör János Kölked, Ujj József Fegy-

vernek, G, Kiss Györgyné Agas-

egyháza, Lánszkí Pál Felsópetény, 

Bimbó Is'lván Szentes, Ancsán Mi-

hály Hajdudorog. Bognár Imre Rá 

batamási, Sandri János Pápateszér. 

Sipos Ferenc Nagykőrös, Tóth 

György Alsószentiván, Bádt András 

Esztergom, Gyirasits Józsefné Szil, 

Nagyistók József Csongrád, Gerlin 

ger Imre Nagyigmánd, Léka Jó-

zsefné Sajópüspöki, Tamás Károly 

Noszlop, Dési István Börcs, K. Tóih 

Lajosné Mezőtúr, Völgyvári Mihály 

Szarvas, Szemann Istvánn Forró 

Hutvágner Tamás Bakonyszent 

lászló, Varga Kálmán Sósóvertikc, 

Ágó József Kiskunfélegyháza, Kiss 

Ferenc Helesfa, Kovács Ferenc Fe 

ketepuszta. Péti János Tamási 

Tóth Zsigmond Turistvándi, Berényi 

László Tiszaszőlős, Kovács Ferenc 

Feketepuszta, Szabó Sándor Alberti, 

Romsits József Kalocsa, Klencznct 

József Püspökladány." 

Az amerikai külügyminisztérium megtagadta 

Albert Kahn iró útlevelének meghosszabbítását 

Az amerikai külügyminisztéri-

„Végre szabad vagyok!" 

Robinson I Miller, aki a négerek üldözése mi-alt lemondott ame-

rikai állampolgárságúról. Prágában átvette csehszlovák állampolgársági 

okiratait. — Végre szabadnak érzem magamat — jelentett ki az aktus 

után. 

\ kolhozukban holdanként 20—25 
mázsás búzatermést. 300—350 má 
z-ás cukorrépatermést. Teheneknél 
nz évi H000 literes tejhozam nein 
megy ritkaságszámba. 

Bármerre jártunk, mindenütt 
traktorokkal, leherunlókkal és a 
IrrkUlünbüzübb gépekkel találkoz-
tunk A kolhozokban a gép igazi 
bnrátja. segítője a dolgozó parasz-
toknak. Könnyebbé, eredniényeseb 
hé teszi a munkát. 

A kolhozpurnsztokat segíti a tu-
domány minden vívmánya A tudó-
sok egész sora fáradozik azon. 
hogy megkönnyítse u dolgozó pn 
rasziok munkáját és n niagasnbb 
terméseredmények elérését 

Jártunk a kolbozparasztok házai-
ban. beszéltünk velük. Láttuk taka-
ros esaládi házaikat, trle éléskuni 
rajukat, tehenüket, hízójukul Sok 
helyen megtekintettük a kolhozok 
kultúrházát, szülőotthonát, gyer-
mekotthonát. ovodáját. 

I.altok, hogy a kolhozokban meg-
szűnt a purnsztl élet bizonytalan-
sága: ii kolhoz ott állt segítő kezé-
vel minden tagja mellett. A bele-: 
pi k Ingyen orvost, gyógyszert, kór j 
házi ápolást kapnak Az üregek de-
rí:s. szép é'elet élnek, inert a knl-; 
hoz teljes mértékben gondoskodik 
róluk. 

Az asszonyok n férfiakkal egyen-
lő joggal vesznek részt a munká-
bao és n vezetésben ls. Sok nsz-
szonyt láttunk, akik a legmagasabb 
kitüntetéseket viselték 

Láttuk, hogy a kolhoz Jövedet 
méh öl mindenki végzett munkája | 
szerint részesül A szorgalmas, jól 
dolgozó kolboztngok. uklli t)ihb 
munkaegységet teljesítenek, többet 
ls kapnak a közös jövedelemből. 

Személyes tapasztalatból győződ-
Ilink re.cg róla. hogy n kolhozok-
ban igazi demokrácia van: a kol 
hoz gazdái maguk a ko'hozparasz-
fok. Elnöknek, vezetőnek azt vá-
Irsztlák meg nkil akarnak, akiben 
n legjobban bíznak és o legérdeme 
sebb rá. 

Ml már Itthon Is láttuk termelő-
szövetkezeti esoportjnlnk egyre nö-
vekvő eredményeit, de még, voltok 
kételyeink Most lanulmányűtunk 
sorári taeglngutholntlanul meggvő-
ződtünk ró'a. hogv n magyar dol-
rozö parasztság boldog szabad és 
tömödú életét esnk egyetlen úton, 
•i termelőszövetkezetek útján tc-
rrrnttük ircg 

Mindezek clapjáa ethntározluk. 
hrgv csalódunk, gyermekeink bol-
dogabb jövőjének biztosítása érde-
kében ml Is belépünk a termelő-
szövetkezeti csoportba. 

Ml. egyéni gazdák, a Szovjetón'ó 
ha;. Járt' pnrasztkttldöllség taglal 
í'onepé'vesen bejelenljük, hogy kér-
jük felvételünket o községünk 
tszcs-jének toglai közé. Amelyi-
künknek a községében nincsen tszcs, 
ott pie-nloUítiuk. ígérjük, hogv hő 
szószólói és fáradhatatlan hnrcosal 
leszünk n tszcs mozgalomnnk 

Dolgozó parasztok! Itóraszlasszo-

nvokl 
Kövessétek n ml példánkat n Ma-

r-var Dolgozók Pártjának és né-
r'lnV forrón szeretett vezérének, 
főkosl MátvásnnU vezetésével erő-
sítsük további termelőszövetkezeti 
mozgalmunkat. Teremtsünk boldo 
gabb életet minden magyar dnlffo-
r i paraszt számára és ig.v is erősít-
sük hazánkat, s n béke hatalmas 
t á b l á t . 

a Béke Hivei Világkongresszusa 
állandó bizottsági tagja útlevelé-
nek meghosszabbítását. (Albert 
Kahn a „Nagy összeesküvés" cí-
mű mű egyik szerzője.) Az ame-
rikai külügyminisztérium képvi-
selői kijelentették, liagv az út-
levél kiadása ..ellentétben volna 
az USA érdekeivel". Kahn kije-
lentette: ,.A naevhatalmú pénz-
ügyi körökkel szoros kapcsolat, 
ban lévő külügyminisztériumi 
tisztviselőknek nem tetszik reak-

ran kifejtett meggyőződésem 
hogy az emberélet értékesebb a 
fegyverkezésből származó jöve-
delmeknél, hogy a béke kívánato-
sabb, mint a háború. Kétségtelen, 
az amerikai külügyminisztérium 
nem akarja, hogy továbbra is ír. 
jak a más országokban történt 
eseményekről, mégis az a meg-
győződésem. hogy minden elér-
hető értesülésnek az amerikai 
nép rendelkezésére kell állani és 
hogy az amerikai nép 

A belga munkások tízezrei 
kisérték utolsó útjára 

Julién Lahaut elvtársat 
Kedden, a fasiszta merénvlők 

által meggyilkolt Lahaut elvtár3 
temetésének napján, Liege és 
környéke, valamint a borinagei 

eléggé' bányamedence dolgozói 24 órás 
érett ahhoz, hogy kialakítsa saját sztrájkba léptek, 
véleményét."' Dél-Belgiumban több mint há-

Felszabadulását ünnepli a román nép 
Hegérkezett Bukarestbe Szokolovszki elvtárs vezetésével a szovjet 

és Rákosi elvtárs vezetésével a magyar kormányküldöttség 
A Románia felszabadításának 

hatodiik évfordulójára Bukarest-
be érkezett szovjet kormánykül-
döttséget Szokolovszki elvtárs, a 
Szovjetunió marsallja vezeti. A 
küldöttség tagjai ezenkívül Lav-
rentyev elvtárs külügyminiszter-
helyettes és Kaftaradze elvtárs, 
a Szovjetunió romániai nagykö-
vete. 

Szokolovszki marsall és Lav-
rentyev külügyminiszterhelyettes 
fogadására megjelentek a Ro-
mán Munkáspárt Központi Bi-
zottságának tagjai, élükön a párt 
főtitkárával, Gheorghiu Dej elv-
társsal, a kormány taT.jai Groza 
miniszterelnök vezetésével, vala-
mint a szovjet követség tagjai. 

A* bukaresti dolgozók nagv tö-
mege jelent meg a fogadáson és 
lelkes ünneplésben rész'sítetíe a 
szovjet küllöttség tagjait. 

Augus-tus 23 án, Románia fel-
szabadulásának hatodik évfor-
dulóján Bakarest lebogódíszt öl-
tött. 

Bukarestben és az ország vala 
mennyi városiban a dolgozók lel-
keshangulatú nagygyűléseken 
számolnak be a felszabadulás em-
lékünnepe alkalmából a szociális 
ta verseny eddigi eredményeiről, 
A Román Népköztársaság kor-
mányának meghívására — mint 
ismeretes — Rákosi Mátyás elv. 
társ minisrterelnökhelyettes, •z 
MDP főtitkára vezetésével ma-
•nyár kormányküldöttség utazott. 
Bukarestbe Románia felszabadu-
lási ünnepségeire. A magyar kor-
mányküldöttséget, amely hétfőn 
megérkezett Bukarestbe, Gbeor 
ghiu Dej elvtárs, a Román Mun-
káspárt Központi Vezetőségének 

főtitkára, első mmiszterelnökhe-
lyettes, Vasile Luoa elvtárs, a 
Román Munkáspárt Központi Ve-
zetőségének titkára, miniszterel-
nökhelyettes és pénzügyminisz-
ter, Chisinevschi elvtárs, a Ro-
mán Munkáspárt Központi Veze-
tőségének titkára, miniszterelnök, 
helyettes. Leontin Selegeanu elv-
társ. a Román Munkáspárt Köz-
ponti Vezetőségének tagja, a Ro. 

mán Népköztársaság fegyveres 
erőinek helyettes minisztere es 
Grigore Preoteása elvtárs kül-
ügyminiszterhelyeítes fogadta. 
Megjelentek még a magvar kor-
mányküldöttség fogadására a hu. 
karesti szovjet nagykövetség tag-
jai, élükön I. S. Kaftaradze elv-
társ nagykövettel, valamint a 
Magyar Népköztársaság buka-
resti követ' gének tagjai. 

Sztálin elvtárs neve a békének, 
a jövőnek és az emberiség boldogságának 

szimbóluma 
Mpgnyilt a Sztálin-kiálli'ás Bukarestben 

A do'gozó parasztság 
boldog jövőjénél* 
útját mutatja 
a 

„Szabad Föld" 

Sztálin, a dolgozó emberiség nagy 

vezetője életének és munkásságának 

megismertetésére rendezett kiállí-

tást ünnepélyes kere'.ek között nyi-

tották meg Bukarestben. 

Az ünnepélyes megnyitáson jelen 

voltak a Román Munáspárt köz-

ponti bizottságának, valamint a nagy 

nemzetgyűlés elnökségének és a 

kormánynak Ragjai, Résztvettek 

ünnepélyen a Románia felszabadítá-

sának ünnepségeire érkezett külföldi 

küldöttségek, valamint a diplomá-

ciai testületek, a tömegszervezetek 

tagjai, a román kulturális és művé-

szeti élet kiváló személyiségei és 

mások. 

A megnyitáson Chisinevschi elv-

társ miniszterelnökhelyettes, a Ro-

mán Munkáspárt központi bizottsá-

gának titkára hangsúlyozta, hogy a 

kiállítás irányt mutat a marxista-

leninista elmélet tanításához, a párt-

tagok, az ifjúság, és valamennyi dol-

gozó neveléséhez. Rámulatott: Min-

den becsületes ember, aki hazáját és 

népéi szereti, felismeri, hogy azok 

a hatalmas eredmények, amelyeket 

az ország felszabadulása óta elért, 

nem valósulhattak volna meg a 

Szovjetunió és Sztálin elvtárs se-

gítsége nélkül. 

A kiállításon összegyűjtött anyag 

tanulmányozása után a dolgozók 
meg jobban megimerhetik a világ 
munkásosztálya nagy vezetőjének, 
az elmélet zseniális továbbfejlesz-
tőjének ós a bölcs tanítónak, a 
nagy Sztálinnak életét és munkás-
ságát. Sztálin elvtárs neve a béké-
nek, a jövőnek és az emberiség 
boldogságának szimbóluma. 

romezer munkás szüntette be a 
munkát kedden Lahaut elvtárs 
temetésének időpontjában. 

Az üzemek dolgozói tiltakozó 

táviratokat küldenek az igazság-

ügyminisztériumba és követelik 

a tettesek könyörtelen megbün-

tetését. 

Kedden végetérni nem akaró 

sorokban érkezett a tömeg Se-

raing.be, Lahaut elvtárs temeté-

sére. A virággal borított rava-

tal előtt a Belga KP Központi 

Vezetőségének hat tagja állt 

díszó'rséget. 

A városban az ablakokat feke-

tével szegélyezett vörös- és nem-

zetiszínű zászlók díszítették és az 

üzleteket bezárták. 

Liege utcáit vörös zászlók er-

dei borították, amikor több tíz-

ezerfőnyi tömeg kíséretében meg-

indult a menet Julién Lahaut elv-

társnak, a Belga KP elnökének 

koporsójával. A legtávolabbi bel-

ga vidékek üzemeinek és bányái-

nak dolgozói is eljöttek, hogy 

tisztelegjenek a belga dolgozók 

nagy halottjának és jelenlétükkel 

tiltakozzanak az imperialistáktól 

uszított belga fasiszták aljas 

gaztette ellen. 

A temetési menetben résztvet-

tek az olasz, a francia, az angol, 

a lengyel, a német, a svéd, a hol-

land és svájci dolgozók küldöt-

tei. 

A koreai népi hadsereg főparancsnokságénak 
szerda: hadijeientése 

A Koreai Népi Demokratikus 

Köztársaság népi hadseregének 

főparancsnoksága augusztus 23-

án közölte, hogy a ncpi hadsereg 

egységei valamennyi arcvonalon 

folytatják az ellenség ellenállásá-

nak megtörését, az amerikai és 

a Li-Szin-Man csapafok, légierők-

kel támogatott ellentámadásai-

nak visszaverését. 

A népi hadsereg gnnji térségé-

ben és a déli partvidéken har-

caié egységei folytatják előnyo-

muí&sukat. 
Amerikai hadihajók továbbra 

is támadásokat intéznek a 38. 
szélességi foktól északra, a keleti 

partvidék lakott térségei ellen é» 
ágyúzzák azokat. 

Augusztus 20-án a 726. sz. 

amerikai torpedóhajó támadást 

intézett Észak-Korea keleti part-

vidékének egyik, Hamhimtól dél-

re lévő térsége ellen és kísérle-

tet tett, hogy az emiitett térsé-

get ú -yuzza. A népi hadsereg 

partvédelmi tüzérségének össz-

pontosított tüze következtében a 

hadihajót 27 közvetlen találat 

érte. A lángoló hadihajó nagy 

nehézséggel, liétmérföldes sebes-

séggel dél felé haladt és a P a r t 

menti térség lakosságának köz-

lése szerint egy hatalmas robba-

rás után eJsülyrőt. 
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Az amerikai iömb képviselői nem akarják 
a koreai kérdés békés rendezéséi 

A Biztonsági Tanács augusztus 22-i ülése 

A Biztonsági Tanács augusztus 

22-i ülésén Malik elvtárs, a 

Szovjetunió képviselője beszédé-

ben rámutatott, hogy az ameri-

kai tömb képviselői nem akarják 

a koreai kérdés békés rendezé-

sét. Ezt bizonyítja, hogy a Szov-

jetunió erre irányuló javaslatait 

állandóan visszautasítják, nem 

akarják meghallgatni a koreai 

nép képviselőit. Ezt bizonyítja az 

is, hogy MacArthur ujabb csa-

patokat küld Koreába. 

— Nyilvánvaló, hogy ez az ag-

ressz'ó gyarmati háború Ázsia 

népei ellen — mondotta Malik 

elvtárs —, amelyet az USA kez-

deményezett, Anglia támogat, a 

többi résztvevő országot pedig 

kényszeritik, hogy csapatokat 

küldjenek Koreába, az USA 

gyarmati elnyomo törekvéseinek 

támogatására. 

Malik elvtárs megjegyezte, 

hogy az USA és Angl ;a jövedel-

me a távolkeleti országokból 

1947. évben többmilliárd dollár 

volt 
— Az USA megkerülte a Kül-

ügyminiszterek Tanácsának dön-

tését — mondotta —, amely ki-

mondta, hogy egységes koreai 

államot ke-11 teremteni. Li-Szin-

Man rendszerét ráerőszakolták a 

koreai népre és Délkoreát ame-

rikai gvarmattá tették. Mig 

Észak-Koreában a japán fegyver-

letétele után végrehajtották a 

földreformot, tudomány, kultúra 

állandóan fejlődött, Dél-Koreá-

ban a népet elnyomták, ezreket 

zártak börtönbe. Az amerikai 

monopolisták kirabolták a wolf-

rambányákat és egyéb természe-

ti kincseket, visszafejlesztették 

az ipart, hogy Dél-Koreát az 

amerikai áruk felvevő piacává 

tegyék. A parasztok csak job-

bágyok lehettek. A munkanélkü-

liség és írástudatlanság növeke-

dett, pusztult a koreai kultura. 

Dél-Korea lakói nem támo-

gatták Li-Szin-Man lakájkormá-

nyát, az amerikai agresszióra 

szilárd ellenállással válaszoltak. 

Az amerikai tömb képviselői 

a Biztonsági Tanácsot engedel-

mes eszközükké akarják tenni. A 

Biztonsági Tanácsnak azonban — 

ahelyett, hogy az USA cselekmé-

nyeit az Egyesült Nemzetek el-

járásaként álcázza — lehetősé-

get kell adnia a koreai nép szá 

mára, hogy maga döntse el sor-

sát. A Tanácsnak mindkét felet 

meg kell hallgatnia. 

Malik elvtárs befejezésül kije-

lentette. hogy az USA véres ag-

resszióját csak a csapatok kivo-

násával lehet megszüntetni és 

csak igy lehet elérni a koreai 

kérdés békés rendezését. 

Ezután Jebb. Anglia képvise-

lője konokul megismételte állás-

pontját, hogy vonakodik a ko-

reai nép képviselőjének meghí-

vásától a Biztonsági Tanács 

ülésére. 

Austin, az USA megbízottja 

ismét durván ellenezte a Szov-

jetunió javaslatát és dicsőitette 

az USA kormányának Dél-Ko-

reában folytatott politikáját. 

A következő ülést augusztus 

25-én tartják. 

Senki sem tudja megállítani 
a békéért küzdő harcosok napról-napra erősödő mozgalmát 

Részleges tagosításról 

Valamennyi ország népeit egv-
re inkább áthatja az a tudat, 
hogy az imperialista háborús 
uszítókat csakis valamennyi jó-
akaratú ember együttes fellépé-
sével lehet megfékezni, csakis 
így lehet megvédelmezni a béke 
ügyét — állapítja meg a Pravda 
augusztus 22-í vezércikkében. 

Az ameri''ai imperialisták vé-
res gaztettei általános felháboro-
dást és tiltakozást keltenek az 
egész világ becsületes emberei-
ben. 

Az egész haladó emberiség 
lelkesen támogatja a Szov-
je'unJónak a Biztonsági Ta-
nácsban előterjesztett javas-
latát, amelv a koreai kérdés 
békés rendezését és az egye-
temes béke biztosítását szol-

gálja. 

A háborús uszítók minden ren. 
delkezésükre álló eszközt igény-

be vesznek, hogy megállásra 
kényszerítsék a békevédelmi moz-
galmat. Kegyetlenkednek, dühön-
genek, bérgyilkosok kezével les-
ből mérnek aljas csapásokat a 
béke és a demokrácia harcosaira. 
A békéért küzdő harcosok napról, 
napra erősödő mozgalmát azon-
ban semmi sem tudja megállíta-
ni. Az embermilliók egvre szoro-
sabbra kovácsolódnak össze a bé-
kéért vívott aktív harc zászlaja 
alatt — állapítja meg befejezé-
sül a Pravda vezércikke. 

Csehszlovákiában augusztus 
20-án Zsolnán volt országos 
békenagygyűlés, melyen több 
mint ötvenezer dolgozó tett 
hitet a béke megvédelmezése 

mellett. 

A Bizton/ági Tanácshoz rengeteg 
sürgöny érkezik Csehszlovákiá-
ból, amelyek az amerikaiak ko-

reai agressziójának azonnali meg-

szüntetését követelik. 
A Német Demokratikus Köz-

társaság szabad ifjúság szerve-
zete üdvözölte Nyugat-Németor-
szág szabad német ifjúsági szer-
vezetét abból az alkalomból, hogy 
megrendezik a „százezrek béke-
találkozóját" és 

Nyugat-Németországban húsz 
különböző ifjúsági szervezet 
a rendőri terror és tilalom 
ellenére js folytatja a béke-
találkozó előkészítését. Negy-
ven lelkész Schwerinben ha-
tározatot hozott .amelyben a 
tartomány valamennyi pap-
ját felhívják, hogv szolgál-

ják a békét. 
A dán békevédelmi bizottság 

felszólítja Dánia polgárait, hogy 
a választások során csak azokat 
a jelölteket támogassák, akik a 
békéért harcolnak. 

A munkaegység számítás bevezetése dönté módon 
hozzájárult a termelőcsoportok megerősödéséhez 

A terem lőszövetkezeti cso 
portok megerősödéséhez, ki-
váló eredményeik eléréséhez 
döntő mértékben hozzájárult 

a munkaegységszámítás bev 
zrtése. A munkaegység meg 
valósít ja a jövedelemelosztás 
szocialista elvét, amely meg-
követeli. hogy a természetbeni 
és pér.zheni jövedelmet a vég-
zett munka mennyisége és mi-
.nősége arányában osszák szét 
a dolgozók között. A munka-
egység anyagilag érdekeltté 
teszi a csoporttagokat a cso-
port közös gazdaságának fej-
lesztésében és lehe'öséget ad 
arra, hogy állandóan ellen-
őrizzék, milyen mértékben 
vesznek részt a tagok a cso-
port közös munká j ában . 

A munkaegység kiszámí fá-
feára a földművelésügyi mi-
nisztérium rendelete szolgál 
alapul. E z több mint kétezer 
féle munkamenetre pontosan 
meghatározza, hogy egy bizo-
nyos munkábó l az adagos 
munkabírású csoporttag egy 
munkanap alatt mennyit tud 
elvégezni. 

Év végén a csoport össze-
gezi a tagok által elért összes 
munkaegységeket es . ennek 
megfelelően kiszámít ja az 
fcgy munkaegységre eső jöve-
delmet-

Minden csoporttag az egy 
munkaegységre eső jövede-
lem annyiszorosát kapja, 
(ahány munkaegység a köny-
vébe be van írva. 

A pestmegyei termelőcso-

portoknál elszámolták a cso-
portok eddigi — gabonából 
eredő — jövedelmüket és elő-
leget fizettek a tagoknak a 
munkaegységek arányában. 
A domonyi U j Élet termelő-
csoportnál például Batyik Jó-
zsef csak a gabonatermesztési 
munkában 139 munkaegység-
gel 2432 forint 50 fülért kapott 
előlegül. Ha j d ú Géza ugyan-
ezen munkában 2730 forintot. 
Az ikladi termelöesoportban 
Varga János 237 munkaegy-
ségére 3837 forint 42 fillért. 
Kőröstetéfleneu a Dózsa tszcs 
jószágfelelőse, Fehér Pá l , a 

sertéstenyésztésben 441 mun-
kaegységet ért e| és eddigi 
jövedelme 6700 forint, 6 má-
zsa árpa és 2 és félmázsa 
biiza. 

J ó eredményeket érnek el 
a termelőcsoportok a zöldség-
termesztés terén. A szegedi 
Alkotmány tszcs a gyümöl-
csösében köztes terményként 
60 mázsa uborkát termel], 
azonkívül 120 mázsa papri-

kát, 40 mázsa zöldbabot és 80 
mázsa kelkáposztát. A csoi-
vási U j Élet tSZCs 2 hold 
zöldbab termesztésre kötött 
szerződést. 

Füzefsorozatban jelennek meg 
az MDP pártíciskoSájának előadasai 

Az elmélet tisztaságáért vívott 
harc frontján, a marxizmus-
leninizmusnak népi demokráciánk 
problémáira való alkalmazása te-
rén nagy lépést jelent előre, hogy 
a Szikra kiadja a Magyar Dol-
gozók Pártja vezetőinek a párt-
főiskolán megtartott előadásait 
füzet alakjaiban. 

Ma döntőfontosságú kérdés, 

hogy népi demokráciánk elméleti 

problémáit tisztán lássuk, hogy 
1 á Eo'sevik Párt nagy tapaszta-

latait megfelelően alkalmazni 

tudjuk a magyar viszonyokra. 

A Magyar Dolgozók Pártja 

nagy segítsége! nyújt a kommu-

nistáknak és a pártonkívülieknek 
egyaránt azzal, hogy Pártunk 
vesetőinek a kétéves pártfőiskolán 
tartott előadásait az ú j soroza: 
révén közkinccsé teszi. 

A sorozat első száma Rákosi 

Mátyás elvtárs beszéde a párt-

főiokola megnyitásán: „Emeljük 

Pártunk elméleti színvonalát." 

A közeli napokban jelenik meg 

Gerő elvtárs előadása: „A szo-

cializmus építése a népi demo-

krácia országaiban" — „A népi 

demokrácia gazdaságának pro-

blémái", valamint Révai József 

elvtárs: „A magyar népi demo-

krácia" című előadása. 

hozott törvényerejű rendeletet 
Népköztársaságunk Elnöki Taná. 
csa. A termelőszövetkezetbe tömö-
rült dolgozó parasztság jogos igé-
nyét clégfti kl ez a rendelet, mert 
a termelőszövetkezeti mozgalom 
további nagyarányú fejlődését teszi 
lehetővé. Eddig Csongrád me-

gye számos termelöcsoportjánál 
is, az év közben belépett tagok 
földjeivel egy-egy termelőcsoport 
birtoka sokszor 50—(10 darabban 
volt, már pedig nyilvánvaló, hogy 
a termelőszövetkezeti mozgalom-
nak éppen az a célja, bogy nagy 
táblákat alakítson kl, amelyen 
azután érvényesíteni lehet a mo-
dern mezőgazdasági gépek hatá. 
sát, fejlett agrotechnikai eljárá-
sokat lehet alkalmazni, növelni 
lehet a föld terméshozamát. Eb-
ből látszik, hogy a tagosításnak 
milyen nagy nemzetgazdasági je-
lentősége van. 

A részleges tagosítás Csongrád 
megyében 32 községet és várost 
érint, a rendelet kimondja, hogy 
ezeken a helyeken kívül tagnsita-
nl nem lehet. A tagosítás során 
messzemenően figyelembe veszik 
a dolgozó parasztság érdekelt. A' 
megjelent rendelet ugyanis arról 
is intézkedik, hogv lehetőleg a 
tagosításba a dolgozó parasztok 
földjeit nem kell bevonni. Mégis, 
termelöcsoportialnk és gazdasá 
gaink nagyarányú fejlődése azt 
eredményezi, hogy az Idén löbb 
dolgozó paraszt földje kerül a 
tagositott területbe, mint tavaly. 
Kormányunk azonban úgy intéz-
kedett. hogy minden esetben fel. 
tétlenül megfelelő — lehetőleg a 
dolgozó paraszt által választott 
— azonos értékű csereingatlant 
kell biztosítani. Arról Is intézke-
dik a rendelet, hogy azoknak a 

dolgozó parasztoknak, akik tagor 
sításba beleesett földjükön vala-
milyen munkát már végeztek a 
jövőévi termés érdekében, aznk 
számára pénzbeli kártérítést fi-
zessenek Tehát a részleges lago. 
Sitásról szóló rendelet messzeme-
nően szolgálja a dolgozó paraszt, 
ság érdekelt is Az egyénileg dol-
gozó parasztok számára nem je-
lent anyagi hátrányt a tagosítás, 
hanem számukra Is a szocialista 
mezőgazdaság építését jelenti. 

A részleges tagosítás végrehajtá-
sa csak a kuláksággal. az ellen-
séggel való kíméletlen harc árán 
lehetséges. A részleges tagosítás 
ellen máris támad a kulákság, 
összefogva a klerikális reakcióval. 
Az Idén Is megpróbálkoznak a 
kulákok azzal, bogy ügyvédekkel, 
beadványok tömegével akadályoz-
zák nagy feladatunk végrehajtá-
sát, ezért nekünk éberen fel kell 
figyelnünk minden kezdeti tárna, 
dásra, amely népünk újabb nagy 
munkájának végrehajtása ellen 
irányul. Megpróbálkozik a kulák 
azzal Is, hogy a tagosítás! ren-
delettel nem ismerős dolgozó 
parasztok szaván keresztül szólal-
jon meg és indítson támadást 
szövetkezeti mozgalmunk szocia-
lista építésünk és békénk ellen. 
Ezt a támadást nekünk a dolgozó 
parasztság előzetes felvilágosítása 
val kell megelőznünk. amelyben 
megmagyarázzuk, hogy a részié, 
ges tagosítás! rendelet szocialista 
építésünknek és Igy békénk vé-
delmének nagyon fontos feladata, 
amelynek végrehajtásával az új 
háború ügynökeire, mezőguzdasá. 
gunk szocialista átalokílásának 
ellenségeire mérünk újabb nagy 
csapást. 

Szegedi dófyfixéU teuclci 

Kiss Árpád elvtárs könnyűipari miniszterhez 
vélírók, hogy mi ösztönöz!® 

őket az azonnali segítségnyúj-
tásra. Ezekből a levelekből is 
— amelyek közül kettői itt 
közlünk — láthat juk, hogy a 
szegedi dolgozók valóban a 
magukénak érzik a gyárakat 

— közöttük a Textilkombiná-
tot is — és készek a szocialis-
ta tulajdont minden támadás-
sal szemben megvédeni. 

Kiss Árpád elvtárs, köny-
nyűipar i miniszter a napok-
ban lapunk út ján köszönte 
meg a szegedi dolgozóknak 
azt a nagy segíteni akarást, 
amelyet a szegedi Textilkom-
binát raktárttizének oltásakor 
•anusítottak. Számos levelet 
ír lak szerkesztőségünkhöz kü-
lönböző szegedi üzemekből, 

amelyekben elmondják a lo 

* 
KISS ARP AD 

könnyűipari miniszter elvtársnak! 

Sok-sok dolgozó nevében irom levetem! Mikor pár héttel ez. 

előtt meghallottuk mt, a Ruházati NV dolgozói, hogy Középeuró-

pa legmodernebb gyára, a Textil kombinát ég, egyemberként azt 

mondottuk: gyerünk, ég a gyárunk, mentsük meg az ellenség 

lángmartalékaitól. Szerencsénk volt a szerencsétlenségben, mert 

üzemünk udvarán éppen oft volt a MASZOVLET autója s szin. 

te közeiharcot vívtunk az autóra szállásért. Elsők akartunk lenni 

mi is a tűzoltásban, hogy minél több anyagot megmentsünk. 

Tudtuk valamennyien, hogy a sajátunkat védjük a tűztől, az 

ellenségtől. Izzó gyűlölettel gondoltunk az imperialistákra, mert 

tudtuk, ezt a mérhetetlen kárt is az ő emberük, beépített ügynö-

kük hozhatta létre. De nem töprengtünk ezen, hanem még na-

gyobb szorgalommal oltottunk s ma még nagyobb szorgalommal 

vagyunk azon, hogy emeljük ter me'lékenységünket, hogy minél 

előbb leszámolhassunk végleg az imperialistákkal. 

S z a b a d s á g ! 

KERTES ENDRE 

a Ruházati NV sztahánovistája 

KEDVES KISS ELVTÁRS! 

Mikor Texti Ikombinátunkban kiütött a tűz, s annak híre el-
jutott üzemünkbe, egyetlen szó jött az én számra is, sok-sok dol-
gozó társaméhoz hasonlóan: „Gyilkosok, hát a mi szép üzemünk-
re is rávetettétek gyilkos fogaitokat". Éreztük, a mi gyárunk, 
tehát az enyéim, a közvetlen dolgozó társamé és minden becsületen 
dolgozó gyára ég. 

Az oltásnál nem lehettem ott. de annál inkább igyekeztem ki-
venni részemet a tovább} munká latoknál. Elszorult fczíwel né'tcm 
az elégett gyapotbálák maradványait, s szinte a gaz ímpjriaVs-
ták által megtámadott és lebombázott koreai városok firetöteő 
romjait láttam magam-ejött, ahol ártatlan gyermekek, nők, férfiak 

'szenvednek megcsonkítottam, haj léktalanul. 

Még fokozottabb gyűlölet fogott el- Eddig is gyűlöltem eket, 
de ettől a pillanattól kezdve egyetlen célom az, hogy termelő 
munkámon keresztül minél keményebb csapást mérjek az jrape 
realistákra. Állandóan emelem termelékenységemet javít 'm a mi-
nőséget ós igyekszem munkamód szeremet minél több, nálam Gya-
korlatlanabb dolgozó társamnak átadni. 

Furús János •késköszörűs, Doháhánygyár 

Vi község épül a megy ében 

Alkotmányunk első évfordulója al-

kalmából Forráskút' község dolgo-

zói ünnepélyes keretek között tet-

ték le az első ház alapkövét. Még 

ezévben 25 egészséges lakóházat 

építenek fel. Az építéshez szüksé-

ges anyagokat, téglát, cserepet, 

cementet, mcstet és szigcte'ő 

apyagokat már meg is kapták, 

most brigádokba tömörülve kezde-

nek neki az új lakóházak építésé-

hez". 
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Ma este díszelőadás keretében mutatják be a koreai dokumentfilmet 
a Fáklya moziban 

Ma este fél 8 órakor mutat/dk be 
díszelőadás keretiben az ,,El a ke 
zekkil Koreától" cimü dokumenlHl-

amelynek harcát a termelésben el- a felszabadítókhoz a délkorecí hó-
ért jobb eredményeikkel támogat iák 
a szegedi dolgozók i*. Látjuk a lil 

met, amelyet már Igen nagy érdek- ( men a különbséget a szabad Korea 
lödéssel várnak a szegedi dolgozók. 
A tilmel április 4 én, felszabadulá-
sunk ünnepén hozta ajándékképpen 
a magyar népnek a Koreai Nipi De-
mokratikus Köztársaság kormány-
küldöttsége. 

A ti'.m Észak Korea népének 1949. 

augusztus 15-1 felszabadulási ünnep-

ségéről szól. Láthatjuk, milyen nagy 

szeretettel ünnepli a koreai nép a 

Szovjetuniót, Sztálin elvtársat » a 

koreai "ép vezetőjét, Kim Ir-Szen 

elvtdrscf A filmen keresztül míg 

közelebb kerülünk a koreai néphez, 

és az imperialista rabságban síny 
lódó Dél-Korea népének élete között. 
Azóta már Dél-Korea népének na-
gyobbik része is megismerte, mit 
jelent a szabad élet, hiszen a felsza-
badító koreai csapatok nyomán új 
élet indul meg a felszabadított te-
rületeken, Láthatjuk a filmen, ho-
gyan hurcolják börtönbe az Imperia 
listák és lakájaik a szabadságukéit 
küzdő délkoreaiakat. Még jobban 
megértjük, miért érnek el olyan l:a-
tclmas sikereket az északkoreai csa-
patok, miért csatlakoznak tömegesen 

tonák 
A film megtekintésére napok óta 

lázas szervező munka folyik " Sza-
badságharcos Szövetségben. Az üze-
mekből egymás után jelentik, hogy 
többszáz dolgozó kívánja megnézni 
a dokumentfilmet. Az üzemek és kö-
zületek egymás után ajánlják lel 
segítségüket a mozi díszítéséhez, 
hogy ezáltal is J^fejezzék szeretetü-
ket és szolidaritásukat a koreai nép 
Szabadságharca iránt, 

A filmet augusztus 30-ig mutatja 
be a Fáklya-mozi, napoma 6 és 8 
órai kezdettel 1 és 2 forintos hely-
árakkal. Az üzemi dolgozók csopor-
tosan 1 forintos egységes htlyárak-
kal tekinthetik meg a filmet. 

Fokozoii erővel folytassuk 
a termény begyűjtési versenyt 

A belkereskedelmi minlsrtérltini 
jclen'.ése alapján dolgozó parasztsá-
gunk országosan teljesítette az ok-
tóber 2-i gabonabegyüjtési elölrány 
zafot augusztus 20 ra. A miniszter 
tanács megállapítja, hogy dolgozó 
parasztságunk általában jól teljest-
tette kenyérgabona beadási köte-
lességét és Alkotmányunk alsó év 
fordulójának méltó megünneplésére 
dolgozó parasztságunk százezrei 
egymással nemes versenyben jelen-
tós mennyiségű kenyérgabonát ajdn 
lot'ak fel az állam részére, 

A minisztertanács ezért köszönetet 
mondott dolgozó parasztságunknak 
és az egész ország dolgozói nevében 
kifejezett köszönetén k[v(il — újabb 
nagyjelentőségű kedvezményeket is 
ad A négy élenjáró megye: Hajdú, 
Békés, Szolnok és Heves megyében 
kétszeresére emelték a vámőrlési en-
gedélyt. Ezekben a megyékben az 
„A" és ,,B" vételi jegyre történő ke-
nyérgabona beadási kötelezettség te] 
jesjtésén túlmenően a dolgozó pa-
raszteág kenyérgabona feleslegének 
beadásával nemcsak az október 2 I 
,,C" kenyérgabona előirányzatot tel-
jesítette már, hanem a megye egész 
évi t(C" kenyérgabona előirányzatát 
ls Ezért a minisztertanács a „C" 
gabona u'án járó, fejtdagon felüli 
vámőrlési engedélyt a jelenleginek 
kétszeresére emelte. Ez most arra 
serkenti a dolgozó parasztokat, hogy 
az eredményeket tovább fokozzák 
és igy fejezzék kl hálájukat a mi-
nisztertanácsnak ezért az újabb, 
szerető gondoskodásáért. Méginkább 
ösztönzően hat a többi megyék dol-
gozó parasztjaira ez a határozat, 
mert a minisztertanács felhatalmazza 

NÉPNEVELÖK TAPASZTALATCSERÉJE 

Igy végzem felvilágosító munkám 
a dolgozó parasztság között 

sze azokra a megyékre is, ahol a 
kenyérgabona beadási teljesítésén 
belül az egész évi „C" kenyérga-
bona ellrányzatot 'teljesítik, illetve 
túlteljesítik. 

A verseny fokozását mutatja az 
élenjáró legjobb községek teljesít-
ménye, amely napról-napra tovább 
emelkedik s legtöbbjük felül van a 
150 százalékos teljesítésen. Ezek a 
községek méltán számithatnak nem-
csak Csongrád megye, hanem az 
egész ország elismerésére. 

Ezen községek közül a kővetke-
zők haladnak az első 10 helyen; 

1. Algyö 
2. Kübekháza 
3. Üllés 
4. Forráskút 
5. Klárafalva 
6. Tápé 
7. Maroslele 
8. Deszk 
9. ószentiván 

10. Sándorfalva 

222 százalékkal 
173 százalékkal 
165 százalékkal 
164 százalékkal 
162 százalékkal 
158 százalékkal 
137 százalékkal 
131 százalékkal 
125 százalékkal 
125 százalékkal 

Minek tulajdoniiható a begyűjtés 

ilyen eredménye ezekben a közsé-

gekben? Csupán a jó termésnek? Nem 

csak annak! Ebben az eredményben 

része van — mégpedig számottevő 

része — a falusi pártszervezteknek, 

továbbá a tömegszervezetek foko-

zott mozgósításának, erőteljes poli-

tikai és szervező munkájának. Ez 

az eredmény • községek dolgozó pa-

rasztságának köszönete Pártunknak, 

a Magyar Dolgozók Pártjának és Rá-

kosi elvtársnak az Alkotmányért. 

Csongrád megye dolgozó pa-

rasztságának arra, hogy necsak ma-

guk adják be feleslegeiket, de fo-

kozzák mindenütt, elsősorban az cl-

Kiskundorozsma dolgozó parasztjai 
között a felvilágosító munkái. Azok 
a dolgozó parasztok tehát, akik ez-
tdeig jó példát mutatva 200—300— 
500, sót 1000 százalékra teljesttették 
a begyűjtési előirányzatot, végezze-
nek most jó felvilágosító munkát, 
hogy minél előbb teljesíthessük 
egész évi ,,C" kenyérgabona be-
gyűjtési előirányzatunkat Ezzel 
biztosíthatják a maguk számára is 
ezt az újabb jelentős kedvezményt! 

Amióta a nagyszénási Dózsa 

csoport elhatározta, hogy rend-

szeresen lelátogatja a környék 

dolgozó parasztságát és meggyő-

zi őket a szövetkezeti gazdálko-

dás helyességéről s amióta ml 

ls csatlakoztunk ehhez a kezde-

ményezéshez. sokkal szervezetteb-

bé vált a népnevelő munka. Az-

előtt bizony elhanyagoltuk, de 

most igyekszünk a hibát kijaví-

tani. 

A dolgozó parasztok mindenütt 

örömmel fogadnak bennünket. 

Szívesen veszik, ha jó szóval kö-

zelitünk feléjük, hiszen nagy 

kíváncsisággal szemlélik mun-

kánkat- Látják, hogy épül a 

nagyistálló, hogy egymásután 

jönnek tanyánkra az építőanyag-

gal megrakott szekerek, de ho-

gyan élünk, dolgozunk, azt nem 

látják, viszont erre ia kiváncsiak. 

Legutóbb én Horváthéknál 

voltam, ahol sok mindenről be-

szélgettünk. Előbb arról be-

széltem, hogyan fejlődtünk odáig, 

hogy az ország gazdái most már 

mi vagyunk, beszéltem a Párt 

harcairól. El is ismerték, hogy 

bizony nehéz munka volt idáig 

Letették az érettségit a szegedi szakérettségi 
előkészítő tanfolyam hallgatói 

a belkereskedelmi minisztert, hogy ] maradt helyeken. Szentes, Magyar-
ért az újabb kedvezményt kiterjesz- I csanád. Csanádpalota, Szeged és 

A szegedi szakérettségi előkészí-
tő tanfolyam mérnöki és pedagó-
giai szakos hallgatót szerdán fejez-
ték be érettségi vizsgájukat. A szó-
beli vizsgát a mult hét csütörtök-
jén, az írásbeli vizsgát pedig most, 
hétfőn, kedden és szerdán tették le, 
mindannyian szép eredménnyel. 

A tanfolyam hallgatói 1949 októ-
ber 17-én kezdték el tanulásukat. 
Mindannyian az üzemekből kerültek 
ki s derekasan megállták helyüket 
a tamilásban Is- Büszke lehet rájuk 
a magyar munkásosztály. Elősegí-
tette. megkönnyítette a tanulást a 
tanulóköri munka, amelyen meg-
beszélték és megmagyarázták egy-
másnak a nehezebb problémákat. A 
tanfolyam ideje alatt a pártélettől 
sCm szakadtak el. A Párt vigyá-
zott, ügyelt rájuk és mindenkor se-
gítséget nyújtott számukra. 

Ezek a munkásifjak most az 
egyetemek és főiskolák padjaiba 
kerülnek. Szeged iskolai életében 
döntő esemény ez, bizonyítja, meg-
szűnt a mult reakciós iskolapoliti-
kájának kiváltságokon alapuló rend-
szere. Százhnrmincegy hallgató 

érettségizett most a tanfolyamon, 
ebből 109 a mérnöki szakon, és 22 
a pedagógiai szakon. 

Tisztában vannak a fiatalok az-
^a1. hogy nem csupán jelenlétükkel 
kell képviselniük osztályukat az 
egyetemeken és főiskolákon, hanem 
harcos magatartásukkal, Jó tanul-
mányi eredményeikkel is, mert 
csak igy tudják megoldani azokat 
a feladatokat, amelyek e'-é az épü'ő 

szocializmus állítja őket . 
• 

Szerdán este ünnepélyes bűciű-
estet tartottak a tanfolyam hallga-
tói, ahol a Pártbizottság résziről 
Ördög Piroska elvtdrsnö szólalt lel. 
Emlékeztette a hallgatókat arra, 
hogy a Párt támogatásának ered. 
ménye n sok közül ez a tanfolyam 
is is kirte őket, hogy a további mun. 
kájukban is vezesse őket a Párt 
iránt való szeretet és ragaszkodás. 
Hegedűs Viktor elvtárs a szak-
érettségi tanfolyam vezetősége ne. 
vében, Sebestyén Mihály elvtárs az 
alapszervezet, Szabolcska Pcier pe-
dig a DISz nevében szólalt icl. 

clqij ünnepeimnk 
LEVELEK AZ ALKOTMÁNY NAPJÁRÓL 

Csak szabad emberek tudnak 
blyen önfeledten, vidáman Ünne-
pelni, mint ahogyan a szegedi 
dolgozók ünnepelték Alkotmá-
nyunk első évfordulóját. A hfi-
Kcg és a szeretet ünnepe volt ez 
tt nap a Szovjetunió, a Párt és 
ICákosi elvtárs iránt, akik lehe-
tővé tették számunkra a dolgozó 
nép Alkotmányának megteremté-
sét. Erről tanúskodnak maguk a 
levelek is. amelyeket az üzemek, 
falvak dolgozói Intéztek szer-
kesztőségünkhöz ^melyekben el-
mondják, hogyan ünnepelték meg 

az Alkotmány első évfordulóját. 
• 

„A Villamosvasút dolgozói is több 
és jobb munkával ünnepelték Alkot-
mányunh első évfordulóját — 
frja levelében Földvári Lajos. a 
Villamosvasút dolgozója. — Alkot-
mányunk évfordulójára dolgozóink 
vállalták, hogy a kórsai műszakban 
elért eredményeiket megtartják_ sőt 
még fokozzák. As asztalosbrigád 
dolgozói egy munkaasztal elkészíté-
sét vállalták. Különösen kitűnt jó 
munkájával Kondor LajOg elvtárs, 
aki 10 szdzclékos vállalását 23,6 szá-
zalékra teljesítette. Kiváló munkájá-
ért könyvjutalomban részesült az 
Alkotmány ünnepén." 

Oláh István, a Ládagyár dolgo-

cója igy |r: levelében: Alkotmányunk 

ünnepére új ruhába öltöztettük üze-
münket. Az Alkotmány-ünnepségen 
osztottuk ki a jutalmakaf a koreai 
műszakban legjobb eredményt el-
ért dolgozók részére. Ekkor adták 
át Sebők Károly elvtársnak üze-
münk első sztahánovistájának a 
könnyűipari minisztérium oklevelét 
és pénzjutalmát. Értékes könyvju-
talomban részesülf Remzső Nándor-
né gépszegező, Tóth Ferenc aszta-
los, Komáromi Jánog kocsilerakó 
brigádja és Bódi Ferenc szortírozó 
brigádja." 

„Alkotmányunk első évfordu-
lóját a Fűtőház dolgozói is a mud-
kaverseny tokozásával ünnepelték, 
— frja Bán Károly fütó. — Kádár 
Jánog mozdonyvezető Tdboroti An-
tal és Kiss Gergely fűtő elvtársak 
1964 tonna mennyiségű anyagot lép-
csőzetes irányvonatkéni felemelt se-
bességgel továbbítottak. A szállított 
anya0 330 százalékos túlterhelésnek 
felel meg. Dolgozóink azéri tudtak 
jó eredményeket elérni, mert követ-
kezetcsen alkalmazzák a Szovjet-
unió tapasztalatait." 

Az Alkotmányra tett munltafel-
ajánlások sikeres túlteljesítéséről 
számol be levelében Felhő Miklós, 
a Vágóhíd dolgozója is. „A marha-
vágó-brigád a koreai műszakban el-
ért teljesítményét négy százalékkal. 
Varga László elvtárs 18 százalékkal 

emelte. A komplex-brigád az Alkot-
mány ünnepéi megelőző héten liz 
újítást nyújtott be," 

Gyémánt Imréné, a Konzervgyár 
dolgozója leveléből megtudjuk, hogy 
a Konzervgyár dolgozóinak újjá-
szervezett kultúrgárdája első sze 
replésével az egyéves Alkotmányt 
köszöntötte. Nóvák Ferenc, a Sze-
gedi Textil és Rövlköt nagykereske-
delmi NV. dolgozója levelében be 
számol a színes és értékes kultúr-
műsorról. „A Textil és Röviköt 
Nagykereskedelmi NV. dolgozói Al-
kotmányunk ünnepén is kifejezésre 
juttatták, hogy mindent elkövetnek 
a szocialista nagykereskedelem mi-
előbbi megvalósításáért," — írja le-
velében. 

Győri Imre, a Dohánygyár dolgo-
zója levele visszatükrözi az( a lel-
kes hangulatot, amely az Alkot-
mány ünnepségét kísérte, de Győrt 
elvtárs levelében elmondja azt is, 
kik voltak azok a dolgozók, akik 
jó munkájukkal kiérdemelték hogy 
az Alkotmány ünnepe alkalmából 
pénzjutalomban résztsüljenek. Né-
meth Istvánné 600, Gazdag Dezső 
brigádja 500, Gyurik László brigád-
ja 450, Szénást Zolténné 300 Kótzó 
Sándor 160, Katona Jetlőné 150 fo-
rint jutalomban részesült, „Ezek 

be az Alkotmány ünnepségekről 
a dolgozó parasztok levelei is. Tóth 
Sz, György elvtárs, a pusztamérgesi 
pártszervezet titkára többek között 
a következőket írja levelében: 

„Augusztus 20-án reggel, körülbe-
lül 600 dolgozó paraszt gyűlt egybe. 
hogy méltóképpen ünnepeljük meg 
Alkotmányunk első évforduló-
ját, a „Rákóczi" termelőcsoportban 
Alkotmányunk ünnepén pedig 43 új 
tagot vettek fel. A dolgozó paraszt-
ság örömmel ünnepelte Alkotmá-
nyunkat, amely biztosítja a dolgozó 
nép hatalmát. függetlenségét és sza-
badságát 

Széli Sándor elvtárs leveléből 
megtudjuk, hogyan ünnepelte Algyő 
dolgozó parasztsága augusztus 20-át. 

„Községünk a megyében legjobb 
eredményt, 218 százalékot ért el a 
terménybegyüjtésben, Ezért meg-
kapta a megyei vándorzászlót, ame-
lye{ díszközgyűlés keretében adta'*, 
át a község dolgozó parasztságának 
augusztus 19-én este. Az ország-
zászló előtt, a tábortűz mellett az 
algyői úttörők és pilótavendégek nép 
dalokkal, népi táncokkal szórakoz-
tatták az egybegyűlt dolgozó parasz-
tokat. Az Alkotmány jelentőségéről 
Kabók János elvtárs párttitkár tar-
totf előadást Esen a napon egyesült 
az algyőj „Hajnal" és ..Szabadság' 

a jutalmazások is bizonyítják, — termelőcsoport, s ugyanakkor 14 új 
írja levelében Győri elvlárs —, 
hogy a Népköztársaság Alkotmánya 
nemcsak szavakban van meg, hanem 
tettekben is." 

Hasonló lelkesedéssel számolnak 

tagot vettek fel. Ők is munkájuk to-
kozásával. a nagyüzemi gazdálkodás 
fejlesztésével akarják erősíteni or-
szágunkat és a nemzetközi béketá-
bort." 

eljutni és még sok nehézség van 
előttünk. 

Aztán rátértem a mi cso-

portunk fejlődésére. Elmondtam, 

hogy bizony kezdetben nem va-

lami könnyű volt. Lassan in-

dult-a megrakott szekér, de a? 

állam segítségéivel és a mi mun-

kánkká] most már egyenesbe ke-

rültünk. Már az elmúlt évben is 

nagyszerű eredményeket értünk 

el. I t t vagyunk mi a férjeimmel. 

Teljesen nincsetleüül kezdtük itt 

a csoportban és most megvan 

a teljes ellátásunk, évközben is 

többszáz forintot kaptunk, az év 

végén pedig ezer forinton felül. 

De mások még jobban állnak 

már is. Itt van a Dómján-csa-

lád. A család egyik tagja Kos-

suth-díjat kapott, kormányunk 

magas kitüntetését. U j bútort 

vettek, a gyerekeket taníttatják, 

jól és boldogan élnek. A tavalyi 

elszámoláskor nem egy család 

volt, aki 10.000 forint körül ka-

pott a csoport közös jövedelmé-

ből. 

Azóta még többet fejlődtünk. 

Most 100 darab disznónk hízik s 

ez igen nagy jövedelmet hoz 

majd. A takarmányh'ány veszé-

lye bennünket nem fényeget — 

amiről pedig Horváthné panasz-

kodott —» mert tavaly is építet-

tünk egy silót, az idén pedig 

ujabb háromat. Most épült fel az 

uj istállónk, amely 50 marha 

befogadására alkalmas. A cso-

port tagjainak gyermekei neve-

lésére, gondozására a napköziott-

honban ügyelnek fel, ahol teljes 

ellátást kapnak. Földjeinken gé-

pek végzik a munkát, azért lett 

most közel 12 mázsás búzater-

mésünk. Gyönyörűen fejlődik — 

és rövidesen érik is — 10 hold 

gyapotunk. Egy tehénnel kezd-

tük 48-ban és most már 90 da-

rab van. Tejel'létásunk biztosít-

va van, ezenkívül a csoport tag-

jai nagy részének van saját te-

hene és több sertése... 

Ezeket az eredményeket mon-

dom én el, de ezenkívül beszélek 

a jövőről is. Arról, hogy rövi-

desen megkezdjük egy u j sertés-

fiaztató épitését, jövőre nagy 

baromfitenyészetet vezetünk be 

és arról beszélek, hogy minden-

nap könnyebb és könnyebb lesz 

az életünk, mert mindenütt érez-

zük az állam nagyarányú támo-

gatását. Beszélek a jövedelemel-

osztásáról is, Horváthné — ami-

kor a munkaegységszámolásról 

szóltam — meg ie jegyezte: 

„Akkor én nagyon sok munka-

egységet kapok, mert én bizony 

szeretek dolgozni." Meg is ma-

gyaráztam mindjárt, hogy a jó 

dolgos, szorgalmas csoporttagok-

ra van szükség, mert ezek előre 

is viszik a munkát, de ezek az-

tán a legtöbbet is kapják a jö-' 

vedelcmből. Mindenről fejőn 

ilyenkor a szó, éppen ezért a 

termelőcsoport tagjainak alapo-

san fel keU készülni a kérdések-

re, mert nem csak a becsületes 

dolgozó parasztok kíváncsiságai-

val találkoznak, hanem az ellen-

ség hangjával is és ezt ott 

nyómban vissza kell verni. Meg 

kell nekünk magyarázni a ma-

gántulajdonban lévő vagyontár-

gyak mennyiségét, a jővededelem 

elosztását és mindent, ami a 

csoport gazdálkodását érinti. Es 

az a helyes, ha egy-egy dolgozó 

parasztot, ugyanez a népnevelő 

több alkalommal, sürübb időkö-

zükben felkeresi. Csak arra vi-

gyázzunk, hogy mi se ne fenye-

nyegessünk. se ne ijesztgessünk 

senkit, hanem felvHágos'tó mun-

kát végezzünk. Ha igy folytat-

juk az agitációt. ugy munkánk 

sikeres is lesz és össze] sok tíz-

ezren lépnek a mi utunkra, a 

szövetkezetbe. 

Bessenyi Sándorné, 

a vásárhelyi Dózsa-cso-

port népnevelője 
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Behozzák az első félévi tervteljesífésben mutatkozó lemaradást 
a Keramit téglagyár dolgozói 

A közeljövőben nagy beruházásokkal bővül az üzem 

Szovjet emberek a békéért 

A' Szeded vidéki Téglagyá-
rak NV legnagyobb üzeme a 
Keramit Téglagyár. Naponta 
sok-sokezer téglát gyártanak 

építőiparunk számára s ez' 
messzi vidékekre, mint Dél-
Pestmegyébe. Bács-Kiskun 
megyébe és Csongrád megye 
különböző részeire is elszál-
lítják. Nagy jelentősége van 
téglagyáraink működésének, 
biztosítaniok kell az orszá-
gunkban megindult hatalmas 
méretű építkezések anyagellá 
tását. 

^ Mégis a Szegedi Keramit 
Téglagyárban az első két ne-
gyedévben 

komoly lemaradások 

mutatkoztak a tervelőirányzat 
teljesítésében, de lemaradás 
mutatkozik még jelenleg is, 
bár bizonyos javulás már ta-
pasztalható. A lemaradásnak 
több oka vot. Nem működött 
az egyik kemence, később in-
dult be a termelés és egyéb 
hiányosságok voltak. Ezeknek 
nagyrészét azonban már a 
harmadik negyedévben kikü-
szöbölték. ami jelentős mér-
tékben segítette a téglagyár 
kapacitásának emelkedését. 
Működésbe állították, rendbe-
hozták az eddig kihasználat-
lanul álló kemencét, ú j gépet 
állítottak be munkára, de 
jelentős mértékben hozzájá-
rult a termelékenység fokozá-
sához a munkaverseny ki-
szélesítése. azok a felajánlá-
sok. amelyeket a dolgozók 
tettek nagy ünnepeinkre s leg-
utóbb a koreai műszakra. Az 
olmúlt hónap során már 

244 ezer téglával többet 

gyártattak, mint a megelőző 
hónapban. az előirányzatot 
nyerstéglában 104. égetottben 
pedig 123 százalékra téliesí-
tettek és a termelés jelenleg 
is emelkedést mutat. Szemlél; 
tetően bizonyítja ezt a koreai 
műszak is. amelynek idején a 
dolgozók jelentős része fokoz-
ta termelését. Igy például az 
é"etőkemencénél dolgozó Pe-

tőfi és Kossuth brigád tagjai 
a műszakot megelőző átlagtel-
jesítményükre vállalt kétszá 

zalékos többtermelést 4 száza-
lékra teljesítették. Szép ered-
ménye volt Csejtei Sándor 
fűtőnek és Gyurek Sándor 
szénbehordónak is. akik a 
válallt háromszázalékos ön-
költségcsökkentés helyett 8 
százalékosat értek el. A koreai 
műszak tehát újabb fellendü-
lést adott a munkaversenynek, 
a termelékenység fokozásának 
s minden jel arra mutat, hogy 
ra a lendület nem fog csök-
kenni. 

A dolgozók munkakészségét 
kiegészítik azok a 

nagy beruházások, 

amelyeket tervbevettek a Ke-
ramit Téglagyár kibővítésére 
és modernizálására. A tervek 
egy része már testet is öltött. 
Megkezdték egy nagyteljesít-
ményű mfiszárító építését 
többmillió forintos beruházás-
sal. Ez a műszárító lehetővé 
teszi majd. hogv a téglagyár 
télen is üzemképes legyen és 
működjék, megszűnik a szege-
di téglagvá ! 'ns eddigi idény-
jellege Tervbov -'ét a kéz, 
téglaverő gépe '"'csét, ugyan-
csak hatalmas összegek befek-
tetésével. Emellett f:j gépház, 
Keller-szárífó és ú j prés is 
készül majd a téglagyár ter-
melékenységének fokozáséi a. 
Több mint kétmillió forintos 
beruházással átépítik az egvik 
kemencét, amelynek kapacitá-
sa így jelentős mértékben 
megnövekedik. Mindezek a 
beruházások és építkezések 
lehetővé teszik, hogy 

íövöre már kát műszakban 

működhessék a téglagyár és 
a termelés legalábbis duplájá-
ra emelkedjék az évi előirány-
zathoz viszonyítva. 

Mindezek a tervek, amelyek a 
Keramit téglagyár kibővítését és 
modernizálását célozzák, komoly 
befektetést jelentenek. Megvaló-
sulásuk megteremti az üzem 
többtermelésének technikai elő-
feltételeit. Azonban ez magában 
még nem biztosítja a kívánt ered-
mény bekövetkezését. Sok a ten-
nivaló a dolgozók politikai neve-
lése. a szocialista munkaverseny 
megszervezése területén. Érmen 

a dolgozók nevelése érdekében 
nem szabadna előfordulni olyan 
esetnek például, hogy az egyik 
tisztviselő nyilvánosan kézcsók-
kal illesse kolléganőjét a dogo-
zók előtt. Ez a polgári szokás 
rendkívül rossz hatással van, kü_ 
lönösen, ha figvelembe vesszük, 
hogy ugyanez a tisztviselő az 
Alkotmány ünnepén „elfeledke-
zett'' a fenti „jómodorról" és si-
kamlós viccekkel akarta az év-
fordulót .ünnepélyesebbé" tenni 
a kultúrest alkalmából, miközben 
konferált. Az ilyen kultúrműso-
rok sem alkalmasak arra, hogy 
neveljék a dolgozókat, hozzája-
Tuljanak politikai öntudatuk 
emeléséhez. 

A pártszervezet aktívái, a párt-
bizalmiak és népnevelők még nem 
végeznek elég hatékony munkát, 
márpedig enélkül nem követke-
zik be a kívánt fejlődés. Mutat-
koznak hiányosságok a munka 
megszervezése körül is. Gyakori 
a belső munkaerőhullámzás, több-
ször kerülnek más-más munkafo-
lyamatba dolgozók. Megtörténik 
az is, hogy emiatt egyes dolgo-
zók elmennek más munkára, más-
hova dolgozni, ahol esetleg töb-
bet keresnek. Ez is egy rendkí-
vül káros jelenség, amelynek 
nem szabadna előfordulnia. 

A Keramit téglagyár pártszer-
vezetének tehát az a legelső fel-
adata, hogy erőteljesen 

fokozza az agitácrót, 

aktivizálja a népnevelöket és a 
pártbizalmiakat. Fokozni kell a 
pártszervezet irányításával a tö-
megszervezetek munkáját, mind 
szervezési, mind agitációs vona-
lon. Ha a pártszervezet munkája 
alaposabb, szélesebbkörű lesz, 
még nagyobb öntudatra ébrednek 
a téglagyári dolgozók is és érvé-
nyesül a Párt vezetőszerepe az 
üzemben. Igy a beruházásokkal 
párosul a dolgozók munka iránti 
lelkesedése és aktívabb részvé-
tele a szocialista munkaverseny-
ben : bekövetkeznek a kívánt 
eredmények. A Keramit tégla-
gyár valóban egyik legjelentő-
sebb. legnagyobb kapacitású, jó 
üzemünk lesz, amely termelésé-
vel hozzájárul népgazdaságunk 
erősítéséhez. 

Életem legszebb álma valósul meg, 
ha itt is ugv lesz, mint a Szovjeiunióban 
— mondotta Bimbó látván szentesi paraszt küldött, aki társaival együtt 

ui lermetöcsoportot alakit 

Nagyobb öröm nem érhette vol-
na a Bimbó gyerekeket, mint ami-
kor édesapjuk hazaérkezett a Szov-
jetunióból. Legkisebbik, a Laci gye-
rek, mintha csak megérezte volna, 
hogy szép ajándékot fog kapni, 
messzire elébeszaladt apjának a 

dűlőúton. Nem érte csalódás Bim-
bó István, a környék legboldogabb 
embere nem iött. mert nem jöhetett 

tirej kézzel- Súlyos csomagjai tele 
voltak szép ajándékokkal, melyek-
kel a szovjet emberek, a kolhnzpa-
rasztok elhalmozták a parasztkül-
döttség minden tagját. A graima-
font, a damaszt abroszokat, a csil-
logó „Pobieda" karórát emlékbe 
kapta Bimbó István, de vett a fiá-
nak harmonikát is. Ennek a szép 
szovjet hangszernek a hangját az-
óta. még a késő éjjeli órákban is 
hallják az alsórétiek... 

Bimbó István szentesi mintagaz-
da le sem pihent a nagy út után, 
azonnal bement a DÉFOSz-ba, 

Tudta, hogy várjak 

Várta Sipos Mihály és a többiek, 

akikkel már az indulás előtt elha-

tározták: új termelőcsoportot hoz-

nak létre. Erőt, biztatást akartak 

kapni tőle, hogy még nagyobb len-

dülettel foghassanak a szervező 

munkához. Hozzájuk sietett tehát 

Bimbó István, hogy elmondhassa 

hekik minden örömét, élményeit és 

mindazt a sok szépet, amit a szov-

jet kolhozmezőkön tapasztalt. A 

DÉFOSz helyiségében úgy körül-

fogták a kis- és középparaszok. 

hogy azt sem tudta, melyik kérdés-

re válaszoljon. Elevenen éltek ben-
ne a nagyszerű benyomások és 
érezte, hogy kötelessége ezeknek 
az igazságot kereső becsületes em-
bereknek mindent, de mindent el-
mondani. 

Jó földek vannak a szentesi Al-
sóréten. Búzából az idén is 12 má-
zsa volt az átlag. De Lénárd Fe-
renc négyholdas úigazda nem tud 
nyugodni, mióta Bimbó elmondot-
ta a kolhozparasztok termésered-
ményeit. ő már régebben nagyon 
jól tudta, hogy egyéni műveléssel 
meg sem lehet közelíteni a 29—30 
mázsás terméshozamot, azért is 
csatlakozott Bimbó István kezde-
ményezéséhez, 

aauj csoport megnlakltáaáhoa. 

Két dűlővel távolabb Sipos Mi-
hály középparaszt tanyája kandikál 
ki az akáccserjék közül- Az egész 
gazdaságon meglátszik, hogy tulaj-
donosa jó szakember akár a föld-
művelés. akár az állattenyésztés 
terén, de Sipos Mihály másra vá-
gyik. Bimbó — mivel váratlanul 
újra visszautazott Pestre — csak 
annyit tudott neki mondani: „éle-
tem legszebb álma va'-óspl meg, ha 
itt is úgy lesz mint a Szovjetunió-
ban." Azóta végképp elhatározta, 
hogy az idén minden körülmények 
között megkezdik a közös gazdál-
kodást. Elmondja, miként akarják 
összehozni a csoportot: 

— Nem ér ez igy semmit — 

kezdi. Jól meghánytaim-vetettem 

magamban a kérdést és látom, 

hogy az elaprózott gazdaságokon 

nem lesz életképes az országunk. 
Mi lesz az ipari és egyéb dolgo-
zókkal. ha mi parasztemberek csak 
annyit termelünk, amennyi a meg-
élhetéshez elég? Ilyen formában 
szocializmusról nem lehet beszélni. 
Csak úgy emelkedhet minden em-
bernek az életszínvonala, ha a me-
zőgazdasági termelés nem egy-
helyben topog, hanem lépést tart 
nz ipar fejlődésével. Amit Bimbó 
István már eddig elmondott, az is 
erőt ad nekünk a csoport szervezé-
séhez és a szovjet kolhozparasztok 
példája biztosíték arra, hogy 

győattnk ebben a harcban, 

Veliink vannak már id. Lénárd Im-
re, Labádi István. Csendes János, 
Lénárd István és Gyarmati Lajos 
do'-gozó parasztok is, ők is ugyan-
így gondolkodnak. 

Bimbó fstván szentesi minta-
gazda csak az elkövetkező napok-
ban számol be részletesen a szov-
jet mezőgazdaság világraszóló fö-
lényéről- Kis- és középparasztok 
százai várják ezt a beszámolót, 
melyből a színtiszta va'-óságot 
akarják megtudni a kolhoz-életről. 
Súlyos veresége lesz a szenteskör-
nyéki kulákoknak és a nagyüzemi 
gazdálkodás ellen acsarkodó min-
denfajta ellenségnek. Egyre több 
lesz azoknak a dolgozó parasztok-
nak a száma, akik Bimbó István 
szemtanú szavaiból meggyőződve 
az igazságról, rálépnek arra az 
útra. amely a gondtalan életet je-
lenti számukra. 

N. I. 

A szovjet dolgozók sztahánovista békeműszakokat tartanak. 
Ezzel is kinyilvánítják az egész nép szilárd békeakaratát. 
A Litván Szövetségi Köztársaság vilnai elektromos áram-
méröárugyárban Karisz Szvatalisz brigádja 280 százalékra 
teljesítette előirányzott tervét. A képen a brigád sztahano-
vistát összegezik a békeműszak egyik napjának eredményeit. 

Kiváló eredményt ért el a sztahánovista bckeműszakb r'n 
M. I. Kinyin, a sztálingrádi traktorgyár vágószerszámüze-
mének egyik híres sztahánovistája, aki a múlt heten kezdte 

1952. évi normúját végezni. 

Kiosztották 

az ötéves tervkölcsön kötvényeit 

Amilyen lelkesedéssel folyt le 
mult év őszén az ötéves terv-
kölcsön jegyzése, ugyanolyan 
örömmel vették át a dolgozók a 
kifizetett kötvényeket-

Már július 15 én megkezdte az 
Országos Takarékpénztár a vi-
déki tételek szétosztását. Ezen a 
napon 180 mázsa kölcsönkötvényt 
kaptak meg a vidéki központok. 

A munka legjava az augusztus 
4-től 15-ig terjedő időszakra 
esett. Körülbelül 14.000 vállalat-
nak és intézménynek osztották 

szét és küldték ki postán a le-
plombált csomagokat. A tervköl-
csön-megbízottak által kiosztott 
kötvényeket — néhány olyan vál-
lalat kivételével, amelv elhanya-
golta a tervkölcsönkötvény át-
vételével kaDcsoiatos teendőket 
— mindenütt átvették már. Ezek 
a vállalatok annál inkább igye-
kezzenek pótolni a mulasztást, 
mert Népköztársaságunk kormá-
nya az előre bejelentett időben, 
sőt korábban kezdi meg a tervköl-
csön visszafizetésé L 

Uj rendelet szabályozza 
a közszolgálatialkalmazottak társadalombiztosítási 

bejelentéséi és járulékfizetését 

A közszolgálati alkalmazottak 
baleseti, öregségi biztosítására vo-
natkozóan a minisztertanács rende-
letet adott ki. A rendelet végrehaj-
tása tárgyában közzétették a nép-
jóléti minisztérium két rendeletét. 
Az új szabályozás sok felesleges 
bürokratikus munkától szabadítja 
meg az államigazgatást. 

A jövőben a kinevezett állami 
alkalmazottakat csak betegség 

esetére biztosítják az OTI-náL bal-
eseti, öregségi és egyéb biztosítá-
sokat pedig az állam saját pénz-
ügyi kezelésében önbiztosítás kere-
tében látja el. 

Az ideiglenes, nem kinevezett al-
kalmazottakat az OTI-nál egyéni-
leg be kell jelenteni- A bejelentett 
alkalmazottak után az állam a 
költségvetésbe illesztve egy ösz-
szegben fizeti az OTI járulékot 
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tessék a vonalak között menni! 

— Kedves gyerekhang Uní/eT 
mczteteH fgy szerdán délelőtt 
ez Anna kútnál. Ez a felszólí-
tás egyébként többször és 
több helyen elhangzott szerdán 
Szeneden. Ezentúl ugyanis a 
gyalogközlekcdés hiztósitásár" 
és az esetleges halesetek eb 
kerülésére a forgalmasabb na-
pokon — szerdán, szombaton 

— a főbb útvonalakon úttörő-
pa ifások irányítják a közleke-
dést. rendőrük segítségével. 
Ezeknél a főbb útvonalaknál 
az úttestre meszelt jelzéssel 
figyelmeztetik a gyalogjáró-

kat, hogy hol menjenek át a 
túloldalra. Ilyen forgalmasabb 
helyek: az Anna-forrás, a 
yénziinyigazgatóság és a pos-
ta előtti rész, a Vértanúk-

tere. a Sztálin-körút és a Mik-
száth Kálmán-utca keresztező-
dése. a Rákosi-híd szegedi 
feljárója, a Kossuth Lajos-
sugárút és a Párisi-kőrút ke-
reszteződése 8 a Széchenyi-
tér— Takaréktár-idea — Hor-
váth Mihály-utca sarok. Eze-
ken a helyeken rsak a mésszel 
jelzett vonalak közölt szabad 
átmenni. 

Az úttörőpajtások igen di-
cséret remél tóan tettek eleget 
megbízatásuknak az első na-
pán és ha a gyalog tárók is 
olyan szépen betartják a ren-
det, mint amilyen szépen ők 
végzik önként vállalt fontos 
munkáinkat, akkor nem tesz 
többé közlekedési baleset Sze-
geden. 

Kövessük a Szovjetunió példáját 
a todrász- és kozmetikai iparban is 

A magyar dolgozó nép élet-
színvonala egyre emelkedik. Nap-
ról-napra tapasztalhatjuk az élet 
minden egyes területén, hogy ĵ z 
a ruha, vagy bútor, vagy bármi 
más, amelyet még tegnap nem 
tudtunk mi, dolgozók, megvásá-
rolni, ma már nem elérhetetlen 
számunkra sem. A dolgozók az 
üzemekben, s különböző műhe-
lyekben — a dolgozók részére ké-
szítik a szöveteket, selymeket s 
mi, fodrászipari dolgozók is, a 
dolgozókat szolgáljuk munkánk-
kal. Ma már nem elérhetetlen 
vágy a dolgozó nők részére a 
szép haj, a tiszta arcbőr. Alkot-
mányunk biztosítja minden dol-
gotó részére a munkát, az üdü-
lést, a szórakozást, az emberi, 
boldog, gondtalan életet. Éppen 
ezért dolgozó nőinknek nem okoz 
különösen nagy problémát az 
sem, hogy időközönként elmenje-
nek a fodrászhoz s rendbehozas-
sák a hajukat és arcbőrüket. A 
dolgozó nők részéről nincs is 
semmi probléma, annál inkább 
van egyes üzemek vezetőinél. 
Számos esetben találkozunk 
olyan jelenséggel, mikor megkér-
dezzük vendégeinket, hogy mi 
az oka annak, hogy nem jönnek 
sűrűbben? „Ja, elvtársnő, nem 
merek jönni, mert megvetnek az-
ért, ha rendben látják a haja-
mat." 

Elvtársak, most szeretnék rá-
mutatni arra, milyen helytelen ez 
a nézet. Mint mindenben, ezen a 
téren is példát vehetünk a Szov-
jetuniótól, ahol minden nagyobb 
üzemben megtalálhatjuk a fod-
rász- és kozmetikai műhelyeket 
is. A dolgozó nő, mikor kilép a 
munkahelyről, ne legyen kócos, 
slampos, de igenis legyen tiszta 

BELVÁROSI MOZI 
===== TELEFON: 40-25 u 

Szerdáig: 

Dr. K ő v á r e s e t e 
K O R Z Ó M O Z i 

1 TELEFON: 35 44 = 
Augusztus 25-ig néntekív 

ARANY SZARV 

Széchenyi FÚ KLYA fOmszfnhAz 

. TELEFON: 34-77 ===== 

Augusztus 24-én este fél 8 órakor 
a Magyar Szabadságharcos Szövetség 

rendezésében 
d l u a e l S a d á a 

keretében bemutatásra kerül 
a hós koreai nép életéről készült 

El a kezekkel Koreától 
dmű dokumentfilm. 

K Hímet augusztus 25—30-Ig 
műsoron tartjuk 

Előadások kezdete a Belvá-
rosi Moziban: hétköznap fél 7 
és fél 0 órakor, vasárnap és 
ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 0 
órakor. 

Előadások kezdete a Korzóban 
és Fáklyában hétköznap 6 és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4, II és 8 órakor. 

Pénztárnyitás délelőtt 11—12-
lg, délután egy órával az elő-
adás kezdete elö'it. 

és példamutató. Nem holmi 
sminkre, kicicomázott frizurákra, 
gondolunk, hanem gondos, ápolt 
bőrre és egyszerű, szép hajra, 
amelynek látása is kellemes ér-
zést kelt valamennyi dolgozóiban. 
Miért ne kövessük mi a szovjet 
nők példáját ezen a téren is, 
akik, mikor kilépnek az üzemből, 
vagy bármely munkahelyről, tisz-
ták, csinosak. 

Népi demokráciánk a Párt ve-
zetésével Szegeden is lehetővé 
tette minden dolgozó részére az 
olcsó fodrász és kozmetikai ki-
szolgálást. ez Első Szegedi Fod-
rász és Kozmetikai Szövetkezeten 
keresztül, üzletünk a kora reg-
geli óráktól késő estig rendelke-
zésére áll a dolgozóknak. Szeret 
nénk. ha azok az üzemek, ahol 
netalán eddig rossz szemmel néz-
tek a rendezeltkülsejű dolgozó 
nőkre, változtatnának nézetükön 
mert higyjék el, egy rendezett-
külsejű embernek a munkája is 
különib — számtalan esetben —, 
mint egv slamposnak. 

Fodrászipari Szövetkezet. 
Sándor Lajosné, 

NAPIREND 

MOZI 

Belvárosi (fél 7, fél 9); Dr. Kővár 

esete. 

Korzó (6, 8); Arany szarv. 

A Fáklya-moziban augusztus 24-én 

csütörtökön este fél 8 órakor dísz-

előadás, Bemutatásra kerül a Sza-

badságharcos Szövetség rendezésé-

ben az „El a kezekkel Koreától" 

cfmü dokumentfilm. 
• 

A Somogyf-kőnwtár nyitva dél-

előtt 9-iőI délutáo 2-ig. 

• 
Szolgálatos gyógyszertárak: 

Gerle Takács; Klauzál-tér 3. 

Just Frigyes: Petőfi Sándor-sugár-

út 41/b. 

Török Márton: Csongrádi-sugárút 

Selmeczi Béla; Petőfi-telep IX. 
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Idöjárásielentés: Mérsékelt déli, 

délnyugati szél. Kisebb felhőátvo-

nulások, valószínűleg még eső nél-

kül. A meleg idö tovább tart 

Vízállásjelentés: A Tisza igen ala-

csony vízállással Vásárosnamény— 

Tiszafüred között árad, máshol 

apad. 

Párt hirek 

R E N D E S E N K E Z E L T 

istálló^ 
trágyát 

v á s á r o l 

Szer veatrásya gyü itö 

és kereskedelmi NV 

Iroda : Sseged, Károlyl-uta 2b 

Pénteken. 25 én. délután 6 óra-
kor a Kálvin-tér 6. szám alatt 
üzemi háromszög értekezletet 
tartunk. Kérjük elvtársak pon-
tos megjelenését. Meghívóját 
mindenki hozza magával. 

Üzemi Termelési Osztály 

Szakszervezeti hirek 
A Kereskedelmi és Pénzügyi dol-

gozók szakszervezete augusztus 25-n 

délután btzalmj értekezletet tart. 

MNDSZ- HIREK 
Hókus, Szendrei Júlia csoportok 

csütörtökön, 24-én délután 6 óra-
kor taggyűlést, 

Kossuth Zsuzsanna 6 kor nőna-
pot, 

Belváros I. fél 6-kor vezetőségi 
ülést, fél 7-kor nőnapot, 

Petőfi I. 6-kor vezetőségi, 7-kor 
taggyűlést. 

Petőfi II. fél 8-kor nőnapot tar-
tanak. 

Postás csoport fél 6 kor orvosi 
előadást tart nőnappal egybekötve. 

Belváros II. csoport csütörtökön. 
5 órakor vezetőségi ülést, 6 órakor 
taggyűlést tart. Tagkönyvét minden, 
ki hozza magával. 

DISZ-HIREK 
Értesítjük DISz alapszervezeteink 

gazdasági felelőseit, liogy folyó hó 
25-én, pénteken délután 6 órakor 
gazdasági értekezletet tartunk-
Kérjük a megadott szempontok 
szerint a kért anyagok behozását. 

A szegedi atléták roham-
munkával hozzák rendbe 

a Vasutas-pályát 
Szombaton és vasárnap a 

Vasutas Stadionban Jezajló 
országos vidéki i f júsági a«le-
tikai bajnokságokra a szeged' 
atléták rohammunkával hoz-
zák rendbe a pá lyák A nagy-
szabásúnak ígérkező atlétikai 
viadalon dél, délnyugat, észak, 
északnyugat és a lce'.eU kerü-
let válogatott i f júsági atlétái 
hatalmas számban vesznek 
részt. A versenyeken részt-
vesznek a románok ellen szép 
s'kerrel szerepelj i f júsági vá-
logatott atlé'ák is. 

A Honvéd birkózók Cegléden 

és Nagykátán 

A közelmúltban megalakult 

Szegedi Honvéd birkózó szakosz-

tálya vasárnap már két verse-

nyen is résztvesz. Cegléd város 

görög-római birkozóbajnokságán 

három versenyzővel, a pehely-

súlyban Fodor I-el, a könnyü-

sulyban Katonával és Antallal. 

Nagykátán harmadosztályú gö-

rög-római birkozóversenyen öt 

Honvéd versenyző indul, |epke-

sulyban Tábori. pehelysúlyban 

Firbik és Bárányi, könnyüsuly-

ban Farkas és a félnehézsulyban 

Árva. 

fiz o s z t 4 l y so r s j á i ék h ú z á s a 

Ma kezdődött meg az V. osztály 
húzása, amely egy hónapig tart. La-
punk zártáig a következő nagyobb 
nyereményeket húzták ki: 

5000 forintot nyertek: 32376, 
45035 

4000 forintot nyertek: 560, 18115, 
54422. 

3000 forintot nyert: 47489. 
2000 forintot nyertek 19593,20219, 

21054, 23668, 32257, 39414, 47738. 
1000 forintot nyertek: 12745, 

29972, 34997, 48042, 45703, 47131, 
3132 

600 forintot nyertek: 10709, 
15177, 10833, 23074, 26595, 27379, 
44537, 45260. 52741, 5656. 

Ezenkívül kihúztak még több 
250 forintos nyereményt. (A közölt 
számok helyességéért felelősséget 
nem vállalunk) 

HIRDETMÉNY- Közlöm a város 
lakosságával, hogy Szeged város 
területén Tiszai szabadfürdöhely 
céljára a Tisza balpartján a Ber-
talan emlékműtől lefelé a Tisza fo-
lyásának megfelelően elhúzódó 250 
in. partszakasz lett kijelölve. A sza-
badfürdőhelyre kijelölt helyen kí-
vül fürödni tilos, annak megszegé-
se kihágást képez és a 155.600/1926. 
B. M. számú rendelet 14- §-a alap-
ján 15 napig terjedhető elzárással 
büntettetik- A Végrehajtó Bizott-
ság elnöke 

Ma este Harsányi (Hurikén) együttes, Z " l Z Í T a " 

Az Sz&zMIE készülődése a Dorog ellen 

Az SzSzMTE a vasárnapi do-

rogi mérkőzésre kedden délután 

kiadós erőnléti edzéssel készült. 

Tegnap délután pedig az ©lsö 

csapat a második ellen edzőmér-

kőzést játszott, amelyen nagy 

kedvvel gyakorolták a helyese-

rés támadásokat és főleg a ka-

puralövést. A vasarnapi mérkő-

zésen Bánáti bordasérülése ki-

újult, igy a Dorog elleni játéka 

bizonytalan. A csapat egyelőre 

középcsatárgondokkai küzd. A 

csapatszervezés és az erösitéa 

folyamatban van, a csapatössze-

állításra a péntek esti szakosz-

tályi ülésen kerül sor. 

Ma délután fél 5-ig lehet jelent-

kezni a dorogi különvonatra 

Az SzSzMTE vasárnapi dorogi 

mérkőzésre különvonatot indít, 

melyre jelentkezni ma délután 

fél 5-ig lehet az IBUSz-nál, ahol 

részletes feivilágos'tást nyújta-

nak. Indulás vasárnap reggel 5 

órakor, visszaérkezés éjjel 2 óra-

kor. A részvételi dij oda-vissza 

42 forint. 

Országos vasutas egyéni tenisz-

bajnokság Szegeden 

Az országos vasutas egyéni if-

júsági és szentar teniszbajnoksá-

gokat pénteken, szombaton és 

vasárnap reggel 8 órától rende-

z'k meg a Vasutas-stadionban és 

a főiskolai DISz-pályán. A baj-

nokságokon a vasulasversenyzők 

hatalmas számban indulnak. 

Hírverő mérkőzések Üllcsen 

Az Alkotmány évfordulójá-
ra rendezett sportci/eményeken 
u'llésen szegedi versenyzők 

szerepeltek, 

A labdarúgó vi l lámtornát 
a Texti lkombinát cgnp aU 
nyerte, második Ül|ós, 3. M Á V 
D ISz . Nagy sikere volt a 
Vasutas röplabdázók és á 
Vasutas kardvívók bemuta-
tóin/.k. 

Röplabdaszövetség választmányi 

ülése 

Ma este 7 órakor a röplabda-

szövetség tisztújító választmá-

nyi ülést tart Hajnóczi-u. 20. sz. 

alatti hivatalos helyiségében. 

Felkérik az egyesületek képvise-

lőit a megjelenésre. 

Vasárnap délelőtt játszák le 

az Sz. Textil—Cegléd NB Il-es 

mérkőzést 

Az Sz. Textil—Ceglédi Szak-

saervezet NB H-es mérkőzés va-

sárnap dé'előtt háromnegyed 11 

órai kezdettel képül lejátszásra az 

ujszegedi Textiles pályán. 

Két N B Il-es mérkőzés vasárnap 

a Vasutas-stadionban 

Vasárnap délután a Vasutas-

stadionban két érdekesnek ígér-

kező NB II-es mérkőzés kerül 

lebonyolításra. Fél 3-kor a Sze-

gedi Honvéd a Békéscsabai 

SzSE-vel, fél 5 órakor a Szegedi 

Lokomotiv a Budapesti Lo'.como-

tivval küzd a bajnoki pontokért. 

A Szegedi Postás nyerte 

az Alföldi Kupát 

Vásárhelyen a z Alföldi Ku-
pa kosárlabda vil lámtorná* 
ismételten a szegedi Postás 
férfi és női kosárlabdázói nyer-
tek, nagy fölénnyel, veretle-
nül. 

Szegedi asztali teniszezők sikere 

Budapesten 

A szegedi versenyzők nagy sike-
rei jegyéhen zajlott le a Ganz ál. 
ta] rendezett harmad- és negyedosz-
tályú asztalitenisz bajnokság Buda-
pesten Eredmények: 3 o páros 1. 
Kende—Csikós II iLokomoliv), 3, 
Tamási (Honvédl. Kovárs ÍCeg'édi 
Vas,), IV. o, egyéni: 3. Tamási 
(Honvéd) IV o páros: 2 Zsiga, 
IV. (KASE) és Luszka dr (Plalleri. 
Vidéki versenyzőknek ez a szép 
szereplése a fővárosban annál is 
értékesebb, mivel minden verseny-
számban 250—300-an indultak, 

iAPROHIRDETESEK; 
| F O G L A L K O Z Á S | 

RENDES nőt reggeli órákra bejáró-
nőnek felveszek. Zászló-utca 11 /a. 
eme(et. 3428 

I A O A S - V E T E L 1 

KERÉKPÁR varrógép, írógép tavi-

tása szakszerűen Rádió OKA utal-

ványra. kerékpárgumik. aikatéazek 

kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 

11 szám. 

LEGSZEBB bizsutérták dísztárgyak 
legolcsóbban Divatos gyöngyfűzés? 
vállalok. Ólomkristály! veszek. Sze-
lemé, Kelemen-u. 7. sz. 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fos. 
léssel szakszerűen készül Csordás 
bőrruhakészitő mesternél Szent 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött 2748 

MAJOR gyorsíró iskola új tan-
évét szeptember 10-én megnyitja. 
Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-
utca 4. 2472 
KATONA Lászlóné gyorsíró és géo. 
fróiskolájába (Kölcsey.utca 10) az 
új tanévre a beiratkozások megkez 
dödtok. 3074 
KONZOL tükröt nagyméretűt ven. 
nék sürgősen Szent István tár 4. 
Drogéria. 3418 
SZILBUNDA, beépílett 2 fiókos 
gyermekágy, ruganyos matraccal, 
márkás étkészlet, kombinált félhá-
ló eladó Dózsa György-utca 11 sz. 
földszint 3. 3417 
KERESEK egy magánházat 7—8 
ezerig részlet vagy öröklakással. 
„7—8 ezerig jeligére". 3416 
REKAMIÉ nagyon olcsón eladó. 
Sztálin-körút 24/a. I. 10. 3420 
ÍRÓASZTAL eladó. Ságvári Endre-
Utca 3. Megtekinthető 1—3 ig. 3423 
EL'A'DÓ asztalos szerszám és mé-
hek. Szalyníazi-titca 53. 3424 
ÜVEGEZETT ajtószárnyak és ajtó 
eladó. Kálvária-utca 12, em. 3465 
TENISZÜTÖ, teniszcipő, férficipők, 
nőicipők, férfi fehérneműk eladók 
Sztálin körút 9, I. 1. 3421 
EGY darab süldő kb. 80 kg eladó, 
Újszeged, Jankovich-ulca 6. 8420 
JÓ ÁLLAPOTBAN lévő Íróasztalt 
veszünk sürgősen. Ajánlatokat le-
vélben kérjük megtenni- „Bordány, 
föidmüvesszövetkezet' címre. 

i: I s i r á s 

BUTOKUZ.U11 szoba magányos fér-
fi vagy nő részére kiadó. Szent 
László utca 17. 3049 
SZORA-konyhás lakást térítéssel át. 
vennék. Kossuth Lajos-sugárút 9. 
varroda íizlet, 3426 
SZÉP különbejáratú bútorozott szo. 
ha kiadó Zászló utca ll/a emelet 

3427 

1 K U l / P N F E ü É K 1 
H*AKA8ZTHY festékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin-körút 49, 
a Püspök bazár épületbe. Mérey ki-
térővel szemben 
SZŰKÍTS könyvesholt elköltözött 
Apponyi-utca 21 Olcsó könywásárl 
KAR és zsebórák javítása, átala-
kítása gyorsan, pontosan és Jól Fi-
scher órásmester. Klauzál tér 3. 
DOGOK, kisebb nagyobb házőrzők, 
fiók cicák, jó gazdát keresnek. Kál-
vária vámmal szemben 3415 
KJ VÁLLALNA házi ápolásra idős 
férfit kimondottan tiszta helvre. 
„Idős férfi" jeligére 3430 
ELCSERÉLNEM főútvonalon lévő 
elsőemeleti 3 kisebb szólta, konyha, 
előszobából álló viz, villany, gázzal 
ellátott lakásom budapesti 1—2 szo-
bás lehetőleg összkomfortos lakás-
ra, „Budapest I." jeligére. 3422 

I OKTATÁS I 

KEZDŐ gyors, és gépiróáanfolyn. 

' mok kezdődnek szeptember 5 én dr 

Rosenbergné gyors í r ó i sko l á j ába^ 

Sztálin-sétány t. Múzeummal szem-

I ben. 
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