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A boldog, szabad, [ómódu élet utján 
(L. Z.) Csongrád megye dolgozó 

purasztjai között is igen nagy ér-
deklődést váltott ki az a felhívás, 
amelyet a Szovjetilnióban járt egyé-
nileg dolgozó parasztküldöttek bo-
csátottak ki a dolgozó parasztság, 
hoz. Érthető is ez az érdeklődés, 
hiszen olyan dolgozó parasztok sza-
vait, tapasztalatait, tanácsait olvas-
hatták ebből a felhívásból, akik 
eddig egyénileg dolgoztak, saját kis 
gazdaságaikban keresték a boldogu-
lás útját, de a Szovjetunióban sa-
ját szemükkel győződtek meg arról 
a virágzó kolhozok látogatásai so-
rán, hogy a boldogulás egyetlen út-
ját csak a termelőszövetkezeti moz-
galom jelentheti és — amint felhí-
vásukban irják —. megingathatatla-
nul meggyőződtek róla, „hogy a 
magyar dolgozó paraszt boldog, sza-
bad és jómódú életét is csak egyet-
len úton, a termelőszövetkezetek 
útján teremtik meg." 

Döntő fordulatot jelentett a Szov-
jetúnióban tett tanulmányút a kül-
döttségben résztvett egyénileg dol-
gozó parasztok számára is. Gazdag, 
bőséges tapasztalatot szereztek oda. 
kint és nem akarják elmulasztani, 
hogy ezeket a tapasztalatokat a vi-
lág élenjáró mezőgazdaságának ta-
pasztalatait hasznosítsák a sajátma. 
guk gazdálkodásában is. Nem akar-
ják elmulasztani ugyanakkor azt 
sem, bogy ezeket a tapasztalatokat 
továbbadják dolgozó parasztlársaik-
bak, s minél szélesebb körben, az 
egész országban hasznosíthassák a 
dolgozó parasztok tömegei között a 
szovjet kolhozmozgalom tapaszlala-
fait, eredményeit, amelyek a magyar 
dolgozó parasztság még boldo-
gabb jövőjének kialakításához is 
Vezetnek Ezeknek a tapasztalatok-
nak hasznosítása azonban egyedül 
csak a termelőcsoportokon keresz-
tül válik lehetővé. Ezért csatlakoz-
tak valamennyien a Szovjetúnió-
ban járt egyénileg dolgozó paraszt-
küldöttek a termelőszövetkezeti 
mozgalomhoz és ezért hívtak fel 
h csoportokba való belépésre min-
den egyénileg dolgozó parasztot. 

Felbecsülhetetlenek azok a ta-
pasztalatok, amelyeket parasztkül-
tlötteink a Szovjetúnióban szerez-
tek nemcsak azért, mert meggyő-
ződhettek a kolhozparasztok bol-
dog, szabad és gazdag életéről, ha-
nem számtalan gyakorlati útmuta-
tást is kaptak további munkájuk-
hoz. Megismerhették azokat a mód-
szereket, amelyekkel a nagyüzemi 
társas gazdálkodásban olyan ma-
gas, az egyéni gazdálkodás során 
soha nem látott színvonalra tudták 
emelni a mezőgazdasági termelést. 
Megismerhették azokat a módszere-
ket, amelyekkel például holdanként 
25—30 mázsás búzatermést értek 
el olyan területeken, amelyeken a 
kolhoz mcgplakulása előtt négy-öt 
mázsa volt a termésátlag De ha-
sonlóképpen megcsodálhatták a 25 
—30 mázsás búzatermést és a hol-
danként 580 mázsát adó cukorrépa 
táblákat olyan területeken is, ahol 
a Nagy Októberi Forradalom előtt 
fű sem nőtt. Meggyőződhettek róla 
— és p többi között ennek a meg-
győződésnek eredménye a most 
megjelent felhívás is, — hogy a 
társas gazdálkodás, a közös munka 
le tudja győzni a természetet, a 
terméketlen, sivatagból is virágzó 
kolhozgazdaságokat tud teremteni, 
olyan terméseredményeket tud elér-
ni. amilyenekről a mi egvéni'eg 
dolgozó parasztjaink még álmodni 
sem igen mertek. 

A hallatlanul magas termésered-
mények mellett parasztkiildötteink 
láthatták azt is, hogv a magas ter-
méseredmények. a végzett munka 
szerint való részesedés arányában, 
egyre növekvő jólétet biztosítanak 
a kolhozok minden egyes tagjának. 
Saját szemükkel láthatták a kül-
döttek. hogy öregnek és fiatalnak, 
férfiaknak és nőknek egyaránt igen 
nagy megbecsülésben van részük, 
ha szorgalmasan. jól dolgoznak-
Nagy és megbecsült szerepük van 
a ko'hozban az asszonyoknak, akik 
munkájuk után ugyanúgy része 
sednek a kolhoz jövedelméből, 
mint a férfiak és nem egy kplhoz 
psrasztasszonnyal találkoztak kői 
dötteink, akik a legmagasabb ki-
tiinteté-eket viseltél;, vpgy aki tagja 
a Legfelső Tanácsnak. Láthatták, 
hngy az öregség sem gnnd a kol-
hozokban mert a kolhoz jövedel-
méből külön alapot létesítenek az 
öregek, a munkaképtelenek ellátá-
sára Láthatták azt is, hogy a fia-
talság előtt minden pálya nyitva-
Mll: a tanulás nemhogy pénzbe nem 

kerül, de a diákok fizetést, ösztön 

dijakat kapnak, tanulmányi ered 

ményeiknek megfelelően. Mind 

ezekhez virágzó, fejlett kultúrélet 

járul; minden kolhozban könyvtár, 

színjátszó csoport, ének- és zeneka-

rok, sőt kolhozrádió állomások se 

gftik elő a kolhoztagok művelődé 

sét, szórakozási lehetőségét. 

Egyáltalán nem csodálatos, ha ezt 

az életet kívánják maguknak meg 

teremteni mindazok a dolgozó pa 

Tasztok, akik odakint a Szovjet 

unióban ez látták és ugyanakkoi 

jó szívvel ajánlhatják ezt dolgozó 

paraszttársaiknak is. Érdemes czérl 

meggondolnia, megfontolnia és kö-

vetnie minden dolgozó parasztnak 

a felhívás szavait. 

Az gddigi jelek itt Csongrád me 

gyében is azt mutatják, hogy dol 

gozó parasztságunk rátalál a he 

lyes útra és a termelőcsoportokban 

megteremti boldog jövőjét. Nem 

egyedülálló az olyan levél, mint 

Hajdú Ferenc makói dolgozó pa 

raszt levele, aki az „Úttörő" ter-

melőcsoporlba való belépésekor a 

többi között Igy ír: „Látom mit 

osztottak, mi jutott eddigi munká-

juk után a csoporttagoknak, elha 

tároztam, hogy családommal együtt 

szakitok az eddigi életmóddal és 

kérem felvételemet az Úttörő ter 

melőcsoportba .,. Meggyőződtem ar 

rój, hogy úgy lehet a magam é; 

a népünk jólétét biztosítani, ha 

közösen dolgozunk." Igen jellemző 

Dobó Antal ruzsajárási „Uj élet" 

lerpjelőcsoporttag levele is, aki ie 

irja, hogy egész nyári munkájának 

haszna, amig egyénileg gazdálko 

dott, csak egy rövid alsónadrág 

volt. Büszkén teszi azonban hozzá 

hogy amióta, néhány hete a ter-

melőcsoportban dolgozik, munkájá. 

nak máris olyan szép eredményét 

látja, hogy a szerkesztőségünkhöz 

intézett levelét is saját töltőtollával 

írhatja Mindezekhez hasonlóan a 

makói „Úttörő" csoport 42, a csany 

teleki termelöcsoport 36 új belépő 

je, vagy az a 460 család összesen 

625 taggal, amely az Alkotmány ün 

nepe alkalmából lépett be a szege 

di járás 36 termelőcsoportjába, de 

hozzájuk hasonlóan az Alkotmány 

ünnepén belépett 23 röszkei, 15 

bordányi s velük együtt számtalan 

csongrádmegyei új termelöcsoport 

tag, mind azt bizonyltja, hogy dol 

gozó parasztságunk egyre szélesebb 

tömegeiben válik világossá a ter-

melőcsoportokban rejlő óriási bol-

dogulási lehetőség. 

Nem kétséges, hogy a Szovjet 

unióban járt egyénileg dolgozó pa 

rasztküldöttek felhívása újabb nagy 

lendületet ad a belépéseknek. és 

még jobban erősödik termelőszövet 

kezet: mozgalmunk. 'A' mozgalom 

erősödése azonban csak akkor le 

hetséges, ha régi tagok és újak 

egyaránt egy pillanatra sem tévcsz 

tik szem elöl Pártunk iránytmula-

tását, követik Pártunkat s megai 

kuvás nélkül harcolnak a szövet 

kezeti mozgalom, a szocialista me 

zögazdaság és igy a dolgozó pa 

rasztság jólétének ellenségeivel 

szemben, a kulákok, a jobboldal 

szociáldemokraták, a klerikális re 

akció sötét hadával szemben s az 

imperialista háborús úszitók min 

den rendű-rangú bérenceivel szem-

ben. 

A Szovjetúnió iránti hálára, a 

szovjet nép példamutató, hősi, bot 

dog életének követésére, Pártunk 

iránti hűségre tanít a Szovjetúnió 

ban járt egyénileg dolgozó paraszt 

küldöttek felhívása is. Erre tanít 

ez a felhívás követésének igaz 

alapja, mert csakis ezzel válik te 

hetővé, hogy feltáruljon a piagvar 

dolgozó parasztság boldog, szabad 

és virágzó jövőjének nagyszert", 

útja. 

Napról-napra terjed 
a népek halalmas békemozgalma 

A kolhoztagak, a szovhozok és 
a gépáll amazok dolgozói a stock-
holmi felhívás aláírását sztahá-
novista munkával erősítik meg a 
Szovjetunióban. 

A kolhozokban, a szovhozok-
ban, a traktor- és gépállomáso-
kon gyűléseket tartanak, ahol 
megtárgyalják a c'zovjetunió mi-
nisztertanácsának rendeletét az 
új öntözési rendszerre való átté-
résről. 

Az összes szovjet lapok to-
vábbra ig első oldalon szá-
molnak be arról, hogv a 
szovjet dolgozók sztahánovis-
ta békeműszakokban dolgoz-
nak és nasrvszámú gyűlésen 
foglalnak állást a béke mel-
lett és tiltakoznak az ameri-
kai imperialisták koreai ban-

ditatámadásai ellen. 
A Pravda tudósítója jeljenti 

Sztálingrádból, hogy az építkezé-
seknél most foglalják össze a 
sztahánovista bákeműszak első 
eredményeit. 

Egész Sztálingrád az önfelál 
dozó munka lázában ég. Minde-
nütt ilyen felírások láthatók: 
SztahánovLta -békeműszakot 

teljesítünk" — „Fokozzuk mun-
kánk ütemét és erősítjük hazánk 
hatalmát." 

Sanghajban Kina legnagyobb 

városában a lakosság 83 szá-
zaléka, 4,144 000 ember ír-
ta a'á a stockholmi békefel-

hívást. 
Hankau — Vucsang és Hanjang 
— egyesített városok, 1.160.000 
h kosságának mintegy 90 száza-
léka aláírta a stockholmi felhí-
vást. 

A lengyel sajtó beszámol a be. 
kemuszakkal kapcsolatban vál-
lalt felajánlásokról. 

Augusztus 10-e és 20-a kö-
zött zajlottak le az első len-
gyel békekongresszus kül-
döttválasztó naevevűlései. 

Varsó, Lodz és a többi lengyel 
város gyáraiban és üzemeiben a 
dolgozók további munkafelaján-
lásokkal és eddigi normájuk túl-
teljesítésével tesznek hitet a len-
gyel hatéves terv és a béke har-
cos megvédése mellett. 

Az albán ortodox papság 
nagy örömmel fogadta az 
orosz orloöox főpapság mosz-
kvai értekezletének az egész 
világ kereszténységéhez. a 
béke védelmére intézett fel-

hívását. 
Az albán papság táviratokban 
fejezi ki együttérzését a Pátriár-
kák felhívásával és fokozott erő-
feszítésekre vállalt kötelezettsé-
get a béke megvédése érdekéber.. 

Muhamed Mahdi al-Dzsavahiri, 
neves iraki iró és költő, tevé-
keny békeharcra szólította fel 
Irak népét. „Mindenkinek tuda-
tára kell adni — mondja a fel-
hívás —. hogy a békeharc eU 
engedhetetlenül fontos az emberit 
ség megmentésére a pusztító hát 
borútól." 

Szeptember 14-(ől 17-ig 
Melbournében békenagygyű-
lést tartanak amelynek na-
pirendjén a többi között az 
ausztráliai nép nagyarányú 
megszervezésének kérdése 
szerepel az emberi szabad-
ságjogok és a béke védelmére. 

A nagygyá'ésen tudósok, szak? 
szervezeti tagok, ügyvédek, asz-
szonyok. diakok. tanárok, papok 
és közhivatalnokok nagy szám, 
ban fognak ipeeielenni 

Az Eureka Ifjúsági Liga bé-
kealáírásgyüjlési versenyre 
hívta ki » kanadai és újzé-
landi ifjúságot. A kanadai 
és újzélandi ifjúság elfogad-

ta a kihívást. 
A montreali és a melbournei, to, 
rorttói, sidneyi ifjúság máris 
versenyben áll egymással az alá, 
írás gyűjtésben 

Norvégiában sok művész írta 
alá a stockholmi fe!h'»ást, köz* 
tük a norvég művészek srövetsé. 
gének elnöke is. 

Hatalmas béketüntetés és díszszemle 
Bukarestben a felszabadulás évfordulóján 

Lelkesen ünnepelte szerdán a 
román nép hazája felszabadulá-
sának hatodik évfordulóját. — 
Szerte az országban az emberek 
milliói adtak kifejezést szerete-
üknek és hálájuknak a felszaba-

dító Szovjetunió és a dolgozó em-
beriség nagy vezetője. Sztálin 
iránt. 

Bukarest ünnepi díszt öltött. A 
ereken és parkokban népi mű-

vészcsoportok szórakoztatták az 
emberek tízezreit s a késő éjt-
szakáig énei szótól, zenétől és a 
táncolók ujjongó kiáltásaitól 
volt hangos a főváros. 

Az ország valamennyi városá-
ból hasonló lelkes ünnepségekről 
számolnak be a jelentések. Bras. 
sóban ezen a napon teljesült a 
dolgozó nép hő kívánsága, hogy 
városuk a „Sztálin városa" nevet 
kapja. 

Egy élmunkás, pjki tavaly 
résztvett a Sztálin 70. születés-
napjára ajándékot vivő küldött-
ségben, a lelkes tömeg előtt ki-
jelentette: „Mától kezdve Sztá-
'in városának lakói vagyunk, bi-
zonyítsuk be, hogy méltóak va-
gyunk erre a névre". 

A munkások és a dolgozó pa-
rasztok ezrei ujjongással és 
tapssal fogadták a bejelentést. A 
többi városok és ipari központok 
dolgozói is hatalmas béket.ünte-
tésekkel fejezték ki örömüket, 
hogy olyan ország polgárai le-
tetnek, amely megszabadult a j 
mperialisták gyűlöletes láncától. 

Bukarestben szerdán hatalmas 
katonai díszszemle és tömegfel-
vonulás volt a Sztálin-téren, me-
vet elborítottak a nemzetiszínű 
Is vörös zászlók, valamint a ro-
mán dolgozók vezetőinek arcké-
nei. A Román Népköztársaság 
lín.ere mellett hatalmas oszlo-
pokon a dolgozó emberiség naev 
szetőjének. Sztálinnak hatalmas 
"cképe díszlett. 
A teret megtöltő tömeg hosz-

zan, viharosan tüntetett a Szov-
tunió által vezetett béketébor 

mellett és lelkes tapsa közben 
"keztek a román nén vezető). A?, 
melvényen foglaltak helyet a 

szovjet kormányküldöttség tag-

jai, Szokolpvszkij elvtárs, a 
Szovjetunió marsalljának vezeté-
sével. valammt a többi külföldi 
küldöttségek tagjai, köztük a 
magyar küldöttség, Rákosi Má-
tyás elvtárs minisíterelnökhelyet-
tes vezetésével. 

A díszszemlét Emil Bodnaras 
vezérezredes, a Román Népköz-
társaság fegyveres erőinek mi-
nisztere nyitgtta meg, majd meg. 
kezdődött a katonai felvonulás, 
amely két óra hosszat tartott. 
Ezután a román főváros dolgo-
zói, ipari munkások és dolgozó 
parasztok tízezrei vonultak el az 
emelvény előtt, lelkesen tüntetve 
a Szovjetunió, a testvéri népi de-
mokráciák, a naev kinai nép és 
a hős koreai harcosok mellett. 

Munkával ünnepelnek 

Románia dolgozói 

A sztálinvárosi (Brassó) Me-
tram iizem Schíopu Ion által ve. 
zetett ifjúsági brigádja, amely 

már a mult hónapban 19"l-e® 
tervét kezdte teljesíteni, naprOi* 
napra szebb eredményeket ér eb 
A brigád nemrégiben tartott ter* 
melési értekezletén elhatározta, 
hogy Románia felszabadulásának 
hatodik évfordulójának tisztele-
tére a munkálatokra előírt mun-
kaidő 41 százalékos leszállítását 
kéri, hogy ezzel is kevesebb lá-
gyén az általuk öntött alkatré-
szek önköltségi ára. Iev ünnep, 
lik hazájuk felszabadulásának év. 
fordulóját és igv akarják szol-
gálni a béke ügyet 

A bukaresti Telefongyár ifjú-
munkásai normájuk rendezését 
kérték. Az automata-esztergapad 
osztályon dolgozó Ion Ar.drei kér. 
te, hogy a 100 munkadarabra 
megállapított 1342 percet csök-
kentsék 1242 percre. Iliscu Mi-
roea kérte, hogv normaidejét 
130 percről 100 percre csökkent-
sék. Velük egvütt az (Szem ifjú-
munkásainak többsége 10—69 
perces normaidőcsökkentést kért. 

A Szovjetunióban járt parasztlíii'dttek 

beszámolnak a rádióban 
Augusztus 27-én. vasárnap délután 4 és 5 óra között a 

suth-rádíó hullámhosszán a Szovjetunióban Járt parasz kül lőt-
tek Rözül Dögei Imre. a SzövOSz elnöke, Csomor János kölkedi 
középparaszt és Jancso Mártonná kistormási paras.'tnsszonv be-
számolót tart a. Szovjetunió kolhozairól és a kolhozparasztok éle-
téről. 

A koreai néphadsereg 
sorozatos csapásokat mér 

az amerikai 25. hadosztály/a 
a néphaússreg főparancsnokságának iegu abb jelentése 

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság néphadseregének fő. 
parancsnoksága augusztus 24 én 
közölte, hogy a néphadsereg egy-
ségei valamennyi arcvona'cn 
folytatták a kemény harcot az 
amerikai és a Li-Szin Man báb-
csapatokkal. 

Az ellenség, miután Tegu vé-
delmi előterében szilárd védelmi 
vonalat épített, mozgósítva min-
den erejét, légiegvségek támoga-

tásával réhánv ellentámadást in-
dított. de a néphadsereg minden 
fegyvernemének szoros együtt-
működésével visszaverte az ellen-
ség ellentámadásait. 

A néphadseregnek a déli carr-

vidék térségében támadó egysé-

gei előrenyomulnak, miközben 

csapásokat mérnek az amerikai 

25. hadosztályra és tengerász. 

gyalogos egysegeire. 
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Minden becsületen ember életbevágó feladata 

a véres amerikai agresszió megszüntetése Koreában 
Ujabb tiltakozások tömege ax ENSx Bixtonsági Tanácsánál 

Az Izvesztája augusztus 23-i 

vezércikke megállapítja, hogy a 

földkerekség minden népe hala-

déktalan és határozott cselekvést 

vár a Biztonsági Tanácstól az 

USA-nak a koreai nép ellen vi-

selt támadó háborújának meg-

szüntetése érdekében. A véres 

amerikai agresszió megszüntetése 

Koreában, az angol-amerikai tá-

madó tömb háborús előkészüle-

teinek meghiúsítása ma minden 

becsületes ember életbevágó fel-

adata. A béke nagy zászlóvivői, 

a Sztálin elvtárs által vezetett 

béketábor erői felmérhetetlenek 

és meg tudják fékezni a háborús 

gyujtogatókat. A népek egysége-

sek abban az elhatározásukban, 

hogy megvédik a béke szent 

(ügyét. 

A SZOVJETÜNK) TUDOMÁ-

NYOS AKADÉMIÁJÁNAK 

ELNÖKSÉGE 

táviratot intézett az Egyesült 

Nemzetek Szervezetének Bizton-

sági Tanácsához, amelyben bar-

bár bűncselekménynek bélyegezi 

meg az USA kore-ái agresszió-

ját A szovjet tudomány képvise-

lői kijelentik, hogy a Biztonsági 

Tanácsnak haladéktalanul és ha-

tározottan véget kell vetni en-

nek a nemzetközi bűncselekmény-

nek. 

AZ OROSZ PRAVOSZLAV 

EGYHÁZ 

patriárkája ugyancsak nyilatko-

zattal fordul az ENSz Biztonsá-

gi Tanácsához, amelyben határo-

zottan elitélt az USA beavatko-

zását és azt. hogy az amerikai 

légierő embertelen módon írtja 

Korea békés lakosságát, 

KINA DEMOKRATIKUS 

PARTJAI, 

csoportjai és népi szervezetei kö-

zös nyi'atkozatban tiltakoznak 

az amerikai légierő terrorbombá-

zásai e'len Koreában. A kiált-

vány felhívja a világ népeit, 

juttassa k fejezéere emberi 

együttérzését a koreai néppel és 

követe'je, hogy a Biztonsági Ta-

nács haladékta'anul fogadja el 

Malik, szovjet kü'dött humánus 

javaslatait. 

A BOLGÁR HAZAFIAS 

ARCVONAL 

Orszávos Tanácsa tagjai nevé-

ben táviratot intézett a Bizton-

sági Tnnáes elnökéhez, amelyben 

tiltakozik az amerikaiaknak a 

koreai nép ellen irányuló arcát-

lan agressziója és barbár légi-

támadásai ellen. A Bolgár Haza-

fias Arcvonal zászlaja alatt tö-

mörült munkások, parasztok és 

értelmiségiek — mondja a táv-

irat — követeli az amerikai 

gengszterek bombázásainak azon-

nali megszüntetését és az impe-

rialista csapatok kivonását Ko-

reából. 

A CHILEI ÁLTALÁNOS SZAK-

SZERVEZETI SZÖVETSÉG 

az ország valamennyi dolgozója 

nevében tiltakozott az amerikaiak 

koreai beavatkozása ellen és 

követeli az amerikai csapatok 

azonnali kivonását Koreából. 

Egyben a legélesebben elitéli az 

ENSz alapokmányának az USA 

részéről történt megsértését. 

A NEMET DEMOKRATIKUS 

KÖZTÁRSASÁG 

dolgozói gyűléseiken határozatok-

ban követelik az amerikaiak ko-

reai beavatkozó háborújának 

megszüntetését és az amerikai 

csapatok azonnali kivonását Ko-

reából. A német dolgozók gyűlö-

lettel ítélik el az amerikai légi-

banditák terrortámadásait a bé-

kés lakosság ellen. 

A főváros 176 üzemében gyűl-

tek össze a dolgozók és felhívták 

az USA-t, azonnal szüntesse meg 

a koreai városok és falvak bom-

bázását és csapatait azonnal 

vonja ki KortábóL 

A DEMOKRATIKUS NÖK 

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE 

felhívást intézett az ENSz B'z-

tonsági Tanácsához, amelyben 59 

ország, 80 millió asszonya és leá-

nya nevében elitéli az USA ko-

reai agresszióját. 

A Demokratikus Nők Nem-

zetközi Szövetsége kifejezi fel-

háborodását az amerikai csapa-

tok által Koreában elkövetett 

vadál'ati gaztettek felett, mint a 

védtelen, békés lakosság — gyer-

mekek, öregek és nők — barbár 

bombázása, egész községek szán-

dékos felégetése és a békés la-

kosság tömeges kiirtása. 59 or-

szág, 80 m'llió leánya és asszo-

nya nevében a Demokratikus 

Nők Nemzetközi Szövetsége a ko-

reai háború azonnali megszünte-

tését és minden külföldi fegyve-

res erő kivonását követeli. Dönt-

sön maga a koreai nép saját sor-

sa felett. 

A SZOVJET NÖK ANTI-

FASISZTA BIZOTTSÁGA 

táviratot intézett az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Biztonsági 
Tanácsához, melyben a Szovjet-
unió asszonyai és leányai mil-
lióinak akaratát kifejezve elitéli 
az USA agresszióját Koreában 
és mély felháborodását fejezi ki 
az Amerikai Egyesült Államok 
kormányának bűnös tevékenysé-
ge felett 

Az USA kormányának paran-
csára ártatlan koreai asszonyo-
kat és gyermekeket ölnek meg, 
békés városokat és falvakat dön-
tenek romba és égetnek fel, csa-
ládok százezreit fosztják meg 
Otthonuktól és lakásuktól. Az 
amerikai imperialista agresszo-
rok Koreát fegyveres erővel sa-
ját gyarmatukká, bátor fiait és 
leányait pedig szolgáikká akar-
ják tenni. A Biztonsági Tanács-
nak intézkedéseket kell hoznia 
abban az irányban, hogy hala-
déktalanul megszüntesse az ame-
rikai imperialisták beavatkozását 
Korea belügyeibe, végetvessen a 
koreai városok és falvak ember-
telen, barbár bombázásának az 
amerikai légierő részéről, vonják 
ki Koerából az amerikai és min-
den külföldi haderőt, hogy a ko-
reai nép maga dönthessen a sa-
ját dolgában. 

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGI 

VILÁGSZÖVETSÉG 

titkársága táviratot intézett Ma-

lik elvtárshoz, az ENSz Bizton-

sági Tanácsának elnökéhez, 

melyben az egész világ 70 millió 

ifja és leánya nevében felháboro-

dással itéli el az amerikai impe-

rialisták koreai támadását és 

barbár bombatámadásait Korea 

polgári lakossága ellen és köve-

teli a koreai hadmüveletek ha-

ladéktalan beszüntetését és a 

külföldi csapatok kivonását. 

A DIVSz teljes mértékben támo-

gatja a békevilágkongresszus ál-

landó bizottságának a Bizton-

sági Tanácshoz és az összes kor-

mányokhoz intézett felhívását, 

amely a háborús konfliktus bé-

kés rendezését követeli — han-

goztatja a távirat. 

A DIVSz felhívja minden 

tagszervezetét, forduljanak az 

ENSz Biztonsági Tanácsához, 

hogy vessen véget a külföldi be-

avatkozásnak Koreában és lás-

son hozzá a koreai konfliktus bé-

kés rendezéséhez. 

Inog már a föld Titóék taipa alatt 
Szervezkednek a Tito-klikk e'len a jugoszláv dolgozók 

A Nova Borba, a Csehszlovákia-1 kftját mutatja, aminek hatását már 
ban élfl jugoszláv politikai emlg- lépten, nyomon észlelik- Derülátók 
r r íok latna egyic tikkéban mog- I ezek a csoportok és hisznek a győ-

zelemben. Óriási lendülettel és si-
kerrel folyik az illegális, Tito-rolle-
nes munka, bármennyire is va-
dásznak rájuk az UDB ügynökök. 
Növekedik a gyűlölet a zsarnokok 
ellen és fokozódik n do'gozök el-
szántsága, hogy mindvégig kímélet-
lenül harcoljanak Tito fasiszta 
bandája ellen. 

Az illegális csoportok röpirato 
kat nyomtatnak. Lefordítják és 

uja. hogyan vá'eszol a jugoszláv 
do gozó nép az UDB fokozott ter-

u ,'jára-
/iágráb mn olyan — írja beveze-

tr,b< n a i :kk — mint a megszállás 
<s l'Hveücs mtasáinak rémural-
ma alatt volt. Az UDB — Titóék 
G&stapojn Zágráb utcáit behálózta 
rendőrspiilikkel. Mindennapos lát-
váiiv ma Zágrábban, hogy iényés 
nappal az ideán tartóztatják le az 
emberiket. A gyárakból, üzemek 
bői és irodákból az UDB legények 
naponta hurcolják el az emlierckct. 
A katonai börtönök megteltek. 

A központi intézmény az egész 
városban a* UDB. mindenütt meg-
jelenik <••- mindent ellenőriz. A ju-
goszláv tisztek és katonák egyre 
nagyobb számban lázadnak fel Ti-
tóék terrorja ellen. A Sztara Gra-
iliskai nagy katonai büntető inté-
zetben állandóan 600—71)0 jugo-
szláv tiszt van bezárva- A kény-
szermunka táborokban nyomta-
I-,n111 tűnnek el nz. emberek A 
börtönökben Itónapókon keresztül 
t. ;t.;áh az embereket anélkül, hogy 
bírő.-ág elé állítanák őket. Orvosi 
segélyben egyáltalán nem része 
sülnek-

sokszorosítják a „Tartós békéért, 
népi demokráciáért" és a politikai 
emigránsok lapjainak cikkeit- Szer-
vezett csoportok liallgatják a mosz. 
kvai és a népi demokratikus or-
szágok rádióit, éberül figyelik mind 
azokat az eseményeket, amelyek-
hez irányítanlok kell harcukat A 
'forradalmi csoportok sztrájkokat 
szerveznek, lépten, nyomon lelep-
lezik Tito és bandájának bűncse-
lekményeit, hazugságait és meg-
mutatják a Tito—Rankovics-klikk 
igazi áruló arculatát. 

Rendelet 
a balesetelháritás fokozottabb biztosításáról 

Kilenc tagu szovjet küldöttség érkezik 
az I. Magyar Matematikai Kongresszusra 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia az I. Magyar Matematikai Kon-
gresszusra meghivta a matematikai 
tudomány élenjáró szovjet tudósait. 
'A' meghívásra ftardin elvtárs, a 
Szovjetúnió Tudományos Akadémiá-
jának alelnöke, az alábbi távirat-
ban válaszolt: 

„Alexits György professzornak, a 
Magyar Tudományos Akadémia fő-
titkárának, Budapest. 

A Szovjetúnió Tudományos Aka-
démiája és a szovjet matematiku-
sok nevében őszinte köszönetemet 
fejezem ki az I. Magyar Matema-
tikai Kongresszusra való meghívás-
ért. A Szovjetúnió Tudományos 
'Akadémiája elfogadja a meghívást 
és a kongresszusra 9 szovjet tudós-
ból álló delegációt küld Vinogra-
dov akadémikus vezetésével. 

A delegáció augusztus 25 én ér-
kezik Budapestre. 

Sok sikert kívánok a kongresz-
S7US munkájához. . 

A Szovjetúnió Tudományos Aka-1 
démiájának alelnöke, Bardln 
akadémikus". 

Alexits György a Magyar Tudo-
mányos Akadémia főtitkára az aláb-
bi választáviratot küldte: 

„Bardin akadémikusnak, a Szov-
jetúnió Tudományos Akadémiája al-
elnökének, Moszkva. 

'A' Magyar Tudományos Akadé-
mia és a magyar akadémikusok ne. 
vében mély hálával és őszinte kö-
szönettel vettük táviratát, amely-
ben a Szovjet Tudományos Akadé-
mia Vinogradov akadémikus által 
vezetett 9 tagú küldöttségének ér-
kezéséről értesíteni szíveskedett. A 
tekintélyes delegáció kiküldésének 
tényében ismételt jelét látjuk an-
nak a segítségnek, amelyben a nagy 
Szovjetúnió szocializmust építő ha-
zánkat részesíti Meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy a nagyszerű 
szovjet matematikusoktól kutatóink 
sokat fognak tanulni és reméljük, 
hogy a delegáció tagjai jó tapasz-
talatokkal fognak visszatérni nagy 
hazájukba. 

Alexits akadémikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkára" 

Huang Cen elvtárs, a Kinai Népköztársaság 
magyarországi nagykövete átadta megbízólevelét 

Huiang-Cen elvtárs, a Kínai Nép-
köztársaság magyarországi nagy-
követe csütörtökön délben ünnepé-
lyes keretek között nyújtotta át 
megbízólevelét Rónai Sándor elv-
társnak, az Elnöki Tanács elnöké-
nek. 

Az Elnöki Tanács fogadótermé-
ben Kállai Gyula elvtárs, külügy-
miniszter fogadta a nagykövetet. 
Jelen vo'-tak Szabó Piroska elvtárs-
nő. az Elnöki Tanács titkára. Kiss 
Károly elvtárs és Nagy Dániel, az 
Elnöki Tanács alelnökei is. 

HuangCen elvtárs, nagykövet 
megbízólevele átadásakor a többi 
közt a következőket mondotta: 

— Ehiök úr! A Kínai Népköztár-
saság születése új korszakot nyit 
meg a Kína és Magyarország kö-
zött fennálló baráti kapcsolat te-
rén- Meg vagyok győződve, hogy a 
Kínai Népköztársaság és a Magyar 
Népköztársaság közötti diplomá-
ciai kapcsolatok sikeres fejleszté-
se nagy mértékben hozzájárul a 
két ország népeinek szolidáris 
együttműködéséhez, gazdasági és 
kulturális fejlődéséhez, valamint a 
Szovjetunió vezette demokratikus 
béketábor megerősödéséhez. 

Huang-Cen elvtárs, nagykövet-

nek Rónai Sándor elvtárs vála-
szolt; 

— A kínai nép győzelme világ-
történelmi jelentőségű, mert nem. 
csak a nagy kinai nép százmilliói 
számára nyitotta meg az utat egy 
szebb, boldogabb jövő felé, de 
ugyanakkor hatalmas csapást mért 
az új világháborút előkészítő im-
perialista uszítók táborára. A ma-
gyar nép örömmel és lelkesedéssel 
kiséri a kínai felszabadító néphad-
sereg sikereit és azokat a hatal-
mas eredményeket, amelyeket a 
kínai nép demokratikus népköztár-
sasága felépítése terén elér. 

A két nép barátságának biztos* 
záloga az a közös baráti viszony, 
amely mindkét népet a béke és * 
szabadság nagy előharcosához, a 
hatalmas Szovjetunióhoz füzi. Mind 
a kínai, mind a magyar nép a 
Szovjetunió baráti segítségével ha-
lad a népi demokrácia útján, a Kí-
nai Népköztársaság éí a Magyart 
Népköztársaság közötti politikai, 
gazdasági és kulturális kapcsola-
tok fejlesztése és további megszi-
lárdítása egyszersmind a Szovjet-
unió vezetése alatt harcoló lcgyözr 
hetetlen beketábort erősiti. 

Öt, illetve 8 forintos jutalmat kapnak 
a dolgozó parasztok 

a szállítási szerződéssel beadott kukoricáért 
A gabonaszállítási szerződések 

kötéséhez hasonlóan a földmü-
vesszövetkezetek kukoricaszálli-
tásra is kötnek szerződést a dol-
gozó parasztokkal. 

A belkereskedelmi miniszté-
rium közli, hogy mindazoknak 
a termelőknek, akik szerződést 
kötnek és kukoricát a szerződés 
alapján legkésőbb november 4-ig 
átadják a földmű visszövetkeze-

teknek, minden 100 kiló májusi 

szárazságu (15 százalékos víz-

tartalmú) morzsolt kukoricának 

megfelelő csöves kukorica után 

mázsánként 58 forintos áron fe-

lül a földmüvesRzövetkezetek 8 

forint prémiumot is fizetnek. A 

8 forintos jutalom az idényszerű 

víztartalmú csöveskukorica min-

den 100 kilója után 5 forintnak 

felel meg. 

Ujabb 11 görög hazafit ítéltek halálra 

Az üzeiili balesetelháritás 
fokozottabb biztosításának ér-
dekében rendelet jelent meg a 
Magyar Közlönyben. A ren-
delet kötelezően ír ja elő, hogy 
minden ú j munkavállalót e] 
ni életi és gyakorlati baleset-
elhárítási oktatásban kel| ré-
szesíteni. Minden üzent köte-
les a rendelet szerint főűzem-
részenként balesetelhárítási 

útmutatót összeállítani es a 
munkavállalókat ezzel ellátni. 

Zágráb másik képe a forradalmi I Baleset esetén annak okát a 
ilicgá'ii csoportok szervetett mun- l helyszínen kötelesek kivizs- be. 

gálni és a baleset megismét-
lődése el|en a szükséges in-
tézkedéseket megtenni. 

A népjóléti miniszternek 
rendeete jelent meg az üzemi 
balesetek elhárítási statisztika 
vezetéséről & a balesetek kö-
telező bejelentésének módosí-
tásáról. A rendelet értelmé-
ben az üzemek kötelesek nyil-
vántartást vezetni az előfor-
duló balesetekről. A nyilván-
tartások vezetésére szolgáló 
nyomtatványok a nyomtatvány-
ellátó vállalatnál szerezhetők 

A katonai hatóságok követe-
telésére az úgynevezett „ke-
gyelmi tanács" gyors ütemben 
..felülvizsgálta" 12 halálraítélt 
görög hazafi ügyét, bár sok 
száz régebbi iigy volt soron 
és 11 halálos ítéletet jóváha-
g y o t t . Ezután a határozat 
után a kivégzést bármelyik 
percben végrehajthatják. 

A demokratikus koalíció 

képviselőinek egy csoportja 

ezzel kapcsolatban felkereste 

Venizejoszt és Bakopules igaz-

ságiigy minisztert, akik cini* 

lusan kijelentették, hogy a 

kormány „nem felelős a kato-

nai bíróságok által hozott ha-

lálos ítéletekért". 

Vietnámi összefoalaló jelentés 

a julius —augusztusi hadieseményekről 

Mint a vietnámi tájékoztató 
szolgálat jeleuti, júliusban a 
vietnámi néphadsereg csapa-
tai támadást intéztek a dong-
l iá j i francia helyőrség ellen. 
Hanoitól északra. Megsemmi-
sítettek három fegyver-, két 
hadianyag-, egy kézigránát-

és egy gyujtóanyagraklárt. 
14 gépkocsit felgyújtottak. 

A kambodzsai néphadsereg 

csapatai augusztus 15-én tá-
madást intéztek egy francia 
motoros hadoszlop ellen Kam-
bodzsám város körzetében, 
Phön-Pehn-tőI. Kambodzsa fő-
városától északra. Néhány-
nappal előbb a kambodzsai 
néphadsereg csapatai Phön-
Pehntől északra foglyul ejtet-
tek egy francai szállítóoszlo-
pot. 
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Felhívás as „iapHservrseii üzemi és hivatali szervezetekben szombaton a munkaidő befejeztével mindenhol taggyűlést kell tartani. — Keru etekbeni szom* 
titkár elvtársakhoz! baton este 7 órakor lesz taggyűlés. — A titkár elvtársak gondoskodjanak róla, hogy a tagság teljes számban jelenjék meg. 

A gépek rendbehozásával, jó népnevelő munkával 
készül a puszlamérgesi gápállomás 

az őszi munkálatokra 
A nagv nyári munkák a cséplés 

befejezésével és a tarlóhántás el-
végzésével lassan végetérnek. Az or-
szág dolgozóinak kenyere elcsépel-
ve, raktárakban, kamrákban van, 
nyugodtan nézhetünk a jövő esz-
tendő elé, kenyerünk biztosítva van. 
A mezőgazdasági munkáknak most 
már egy újabb szakaszához érünk 

den csavar a helyén van. Zsíroz-

tak, olajoztak minden forgórészt. 

Lelkiismeretesen készítik elő a 

traktorokat az őszi munkálatokra, 

hogyha elérkezik az idő a szántás-, 

ra, ne kelljen géphibából egy per-

cet sóm vesztegetni, hanem a mag, 

a dolgozó nép jövöévi kenyere mi-

őszi munkát. Minden csavart meg-
erősítenek, az ekevasakat kiélesí-
tik, megedzik. 

Az új, nagy színben szép sorjá-
ban legalább 

HUSZ VETÜGÉP 

áll kijavítva, lezsírozva. Csak arra 
várnak, hogy traktort vagy lovat 
fogjanak eléjük és már vetik is a 
magot a frissen felszántott földbe. 
De az őszi munkák elvégzésére, a 
parasztság munkájának megkönnyí 
tésére készen áll a szelektor is, 
de ott van a silótöltőgép. motor-
meghajtású kukoricamorzsológép 
amelyekkel nagy segítséget tud 
nyújtani a gépállomás a jószághíz-
lalással föglalkozó termelőszövetke-
zeti csoportoknak. 

A főgépész már előre számítás-
ba vette az esetleges hiányokat és 
jó előre gondoskodik olyan alkat-
részekről, amelyek leginkább tönk-
remennek a munkában. A raktár-
ban golyóscsapágyakat, dugattyú-
gyűrűket és egyéb gépalkatrészeket 
tartalékolnak, hogy azonnal, még a 
helyszínen ki tudják javítani az 
esetleges hibákat. 

'A' gépállomás dolgozói azonban 
nemcsak erőgépeiket és szerszá-
maikat javítják ki, hanem 

A NÉPNEVELŐ MUNKÁRÓL 

Milliók békeakarata vasökölként sujt le 
a háborús spekulánsok tejére 

A Dohánygyár dolgozóinak távirata az ENSz-hez 

nom sokára, a még talpon lévő ter-
mény betakarításához és az őszi 
szántásvelés időszakához. 

A pusztamérgesi gépállomás dol-
gozói alighogy elvégezték a csép-
lést, bevontatták a cséplőgépeket, 
tüstént nekiláttak az erőgépek ki 
javításához, hogy a még meglévő 
tarlóbuktatást minél előbb befejez, 
zék és előkészüljenek 

AX ŐSZI NAGV MUNKÁHOZ. 

Nézzünk szét a gépállomás terü-
letén, hogyan készülnek a trakto-
rislák és az állomás javítóműhelyé-
nek dolgozói az őszi munkák za-
vartalan és gyors elvégzésére. 

Sebők Sándor szeretettel ápolja 
a nagy, 35-ös Hofherrt. Meg sem 
látszik már a gépen az a nagy út 
s nehéz munka., amit a mérges-
környéki nagy homokban végzett a 
csépíés alatt A kopott alkatrésze, 
ket, csapágyakat kicserélték, min-

nél előbb a földbe kerüljön, s jő. 
vöre ismét 

BŐ TERMÉST ARATHASSON 

a magyar dolgozó parasztság. 

Nom elég csak az erőgépek kija-
vítása az őszi munkák elvégzésére. 
Alihoz, hogy jó munkát tudjanak 
végezni, jó szerszám, jó eke is 
szükséges, A főgépész örömmel mu-
togatja a most kapott legújabb li-
pusú könnyű „Olivér" ekéket Hat 
darabot kapott belőle a gépállo-
más. Ezek az ekék a legalkalma-
sabbak a homoktalajhoz, azért is, 
mert könnyűek, de azért is, mert 
a szántás ezekkel az ekékkel sok-
kal jobbminőségü. sokkal szebben 
fordítja a barázdákat, mint a ne-
héz vasekék, 

A kovácsműhelybcn nagyban fo-
lyik a munka. Alaposan megnézik 
az ekéket, tárcsákat, boronákaf, 

mielőtt azokkal megkezdenék az 

sem feledkeznek meg. Nyolctagú 
népnevelő csoportja van a gépállo-
másnak és vasárnaponként mindig 
népnevelő munkára indulnak a ter. 
melőcsoportok fejlesztése, a Répái, 
lomás népszerűsítése, a terménybe-
adás gyors és időbeni beadása ér-
dekében, Már a cséplés ideje alatt 
is jelentős mennyiségű földterület-
re kötöttek a traktoristák szántási 
szerződést egyénileg dolgozó pa-
rasztokkal. De a felvilágosító mun-
ka következtében naponta keresik 
fel dolgozó parasztok a gépállomást 
és kötnek szerződéseket az őszi 
munkák elvégzésére. Nem kis része 
van a gépállomás népnevelő cso-
portjának abban is, hogy a terme-
lőcsoport egyre erősödik, egyre 
több dolgozó paraszt látja be a 
nagyüzemi, csoportos gazdálkodás 
előnyeit. A gépállomás népnevelői 

FELVESZIK A HARCOT 

A D o h á n y g y á r do lgozó i csü-
tö r tökön dé l u t án gyűlést tar-
tottak és a következő távira-
tot kü l d t ék az ENSz-nek : 

„Mi, a szeQedi Dohánygyár 
dolgozói mélységes felhábo-
rodással és huriggál tiltako-
zunk az Egyesit-1 Államoknak 
Korea belügyeibe való bei j tf 
kozása ellen 

Minden békeszerető do'aozér 
nak ökölbeszorul a ke re. ami-
kor az imperialisták Korea 
ellen intézett barbár támadá-
sairól hall. Megdöbbentően 
a[jas az a mód, ahogy uz ame-
rikai imperializmus az ENSz 
zászlaja alatt intéz bombatá-
madásokat békés városok és 
falvak ellen s mészárolja le 
a polgári lakosság ezreit. 

Mi. maOyar dolgozók, meg-
értünk már egy, fasiszták ál-
tal vérbeborított világot, mi 
nem akarunk soha többé im-
perialista háborút és nem is 
fogjuk tétlenül nézni. hogy 
Koreát sivár pusztasággá vál-
toztassa a fasiszta banditák 
eszeveszett dühe. 

Követeljük, hogy haladék 
tajahul szüntessék meg a bé-
kés lakosság bombatámadását 
és vessenek véget a védtelen 
lakosság lemészárlásának. 

Követeljük, hogy azonnal 
vonják ki az imperialisták s 
csatlósaik hadseregét Korcá-
ból. 

Tudjuk, hogy velünk együtt 
a dolgozók milliói követelik 
uöyanezt s milliók békeakara-
ta vasökölként sujt le a hábo-
rús spekulálók fejére. 

Mi, a szegedi Dohánygyár 
dolgozói, ma még a termelő 
munkánkkal segítjük a test» 
véri koreai népet, de ha a 
szükség úgy kívánja, készek 
vagyunk minden pillanatban 
fegyvert ragadni, hogy ha 
kell, vérünk által is megvéd-
jük a számunkra annyira drá-
Oa szabadságunkat és a v'dáa 
békéjét. 

Pusztuljanak el mindazok, 
akik gyalázatos módon hábo-
rúra spekulálnak, vagy a há-
borús uszítókat támogatják. 
Pusztuljanak e/ azok. akik há-
borút folytatnak a bé-keszerető 
koreai nép ellen. 

Kérjük a Biztonsági Taná-
csot, hogy kötelező határoza-
tok hozatalával vessen véget 
a koreai háborúnak. 

El a kezekkei Koreától! 

A szegedi Dohánynyár 

összes dolgozói. 

Alsóvároson számol be tapasztalafairól 
Simicz Ferencné, a Szovjetunióban járt parasztkü datíség tagja 

a kuláksággal, a megbúvó reakció, 
volt horthysta csendőrök mesterke-
dései ellen és lépésről-lépésre ér-
vényre juttatják Pártunk politika, 
ját, népnevelő munkával elősegítik 
a termelőcsoportok fejlődését. A 
dolgozó parasztság munkájának idő. 
beni elvégzését pedig gépcikkel se-
gítik elő a gépállomás dolgozói. 

Igy készülnek a pusztamérgesi 
gépállomás dolgozói az őszi mun-
kák időbeni és gyors elvégzésérc, 
de így készül a megye és az ország 
valamennyi gépállomása is. (m. i,) 

Vasárnap délelőtt az alsóvá-

rosi dolgozó parasztok kérésére 

Simicz Ferencné, a Szovjetunió-

ban jár t parasztküldöttség egyik 

tagja beszámol tapasztalatairól . 

Az alsóvárosi parasztok már ed-

dig is számosan tettek fel le-

vélben kérdéseket, amelyekre Si-

micz Ferencné vasárnap részle-

tesen megválaszol. Az igen ér-

dekesnek és népesnek ígérkező 

gyűlés vasárnap délelőtt 10 óra-

kor kezdődik a szegedi földmű-

vesszővetkezet alsóvárosi helyi-

ségében (Földmüves-utca, volt 

Vőneki vendéglő). Az előadásra 

szeretettel vár ják Alsóváros dol-

gozó parasztjait . 

Megállapították a kukorica termelői árát 

/Ű téves népgazdasági 

tervünk egyik lö 

célkitűzése hogy mező-

gazdasági országunkat 

ipari országgá alakítsa át-

Ez a terv komoly felada-

tokat tűzötf dálgozó né-

pünk elé mind ipari, mind 

mezőgazdasági vonalon. 

Népköztársaságunk Alkot 

mánya is leszögezi, hogy 

minden állampolgárnak 

kötelessége munkája leg 

javát adn<\ Az országépi-

tö munkára, az előttünk 

álló nagy feladatok vég-

rehajtása érdekében 

minden dolgozót mozgo 

sitani kell Be kell kap-

csolni a lehető legfoko-

zottabb mértékben a mű-

szaki értelmiséget. akik-

nek jórésze már eddigi 

munkájával i s bebizonyí-

totta, hogy a fizikai dol-

gozókai karöltve dolgozik 

ötéves tervünk sikeréért. 

fNgy'k föf eladatunk 

az, hogy fokozzuk 

országunk iparának ter-

melékenységét, felszá-

moljuk egyes üzemeink-

ben a helyenként meg-

mutatkozó szűk kereszt-

metszete/ a termelés front 

ján. A rejlett tartalékok 

feltárásában a termelé-

kenység fokozásában 

nagy segítségünkre van a 

szovjet technika a szov-

jet sztahánovisták út-

Lú/o°assák újítási menhizottninh 

és a dolgozók széles tömegei 

a dokumentációs könyvtárat 
mutatása, a szovjet em-

ber munkamódszere. Eze-

ket segítenek megismerni 

a dokumentációs műszaki 

könyvtárak, azoknak 

gezdagtartalmú műszaki 

leírásai, amelyek szem-

léltető, pontos rajzok 

bemutatásával tárják 

elénk a szovjet technika 

vívmányait. Számtalan 

újítás és észszerűsités ke-

rült már megvalósításra 

ezeknek a könyvtáraknak 

segítségévek Feltétlenül 

szükséges minden üzemi 

dolgozónak hogy a szak-

mája területén ég beosz-

tásában fejlessze mind a 

szakmai, mind aC elméleti 

tudását Ez mind módjá-

ban áll, ha rendszeresen 

látogatja a rendelkezé-

sére álló műszaki könyv-

tárat és behatóan tanul-

mányozza az ottani köny-

veket . 

a könyvtárak 

ma már a nagyobb 

városokban létrejöttek a 

Párt segítségével, igy 

Szeged is gyönyörű 

könyviárat kapott ez év 

június havában. A szege-

di könyvtárban is meg-

találhatók iparáganként a 

legkorszerűbb gépi beren-

dezések, műszaki terme-

lési folyamatok leírásai, 

de nagy számmal van-

nak mezőgazdasági ter-

mészetű szakkönyvek , 

emellett más szak-folyó-

iratok is. 

P lig egy pár hónapja 

áll fenn ez a mű-

szaki könyvtár, s ezidáig 

293 dolgozó kereste fej, 

hogy tudását gazdagítsa. 

Itt meg kell jegyezni, 

• hogy ez a létszám na-

gyon kevés Szegeden, eb-

ben a nagy ipari-munkás-

létszámmal rendelkező vá-

rosban ahol igen ko-

moly üzemek vannak. 

Meg kell állapítani, hogy 

nem tanúsítottak kel'ö 

érdeklődés, a szegedi üze-

mek a könyvtár iránt. 

Ezen a legsürgősebben 

változtatni kell, mert a 

szocializmus építésében 

úgy tudjuk munkánk leg-

javát adni ha gyakorlat-

ban és elméletben egy-

aránt elsajátítjuk a mo-

dern technika legújabb 

vívmányainak ismeretét. 

p dokumentációs 

könyvtár látogatása 

egyik versenypontja a 

szegedi üzemek ez év 

nyár elején megindult 

egymás közötti újítási ver 

senyének. Az újítási meg-

bízottaknak és általában 

cz úji'ási ügyekkel foglal 

kozó dolgozóknak. de 

minden ipari és mezőgaz-

dasági dolgozónak egy-

aránt elsőrendű érdeke a 

könyvtár látogatása, a 

kiváló szakkönyvek tanul-

mányozása. A könyvtárat 

mindenki felkeresheti dél-

utánonként és hasznos is-

mereteket szerezhet mun-

kájához, szakmájához, s 

ezeket a tapasztalatokat 

az üzeme területén hasz-

nosíthatja. Igy könnyebbé 

válik a rejteti, tartalékok 

felszínre kerülése, az új 

munkamódszerek megis-

ismerése. Segítséget kap-

nak a dolgozók az új nor-

mák túlszárnyalásához, 

újabb észszerüsitések és 

újítások kidolgozásához 

A könyvtár látogatása ;s 

jó eszköz tehát ahhoz, 

hogy munkánk termelé-

kenységét fokozni tudjuk 

és elősegítsük ötéves ter-

vünk mielőbbi sikeres 

végrehajtását, a szocializ-

mus építéséi, a békefront 

ránk eső szakaszának 

megerősítését. 

S. Gy. 

A Magyar Közlöny közli az Or-

szágos Tervhivatal elnökének 

rendeletét a kukorica termelői 

árának megállapításáról . A ku-

koricának a rendeletben megálla-

pított termelői ára egészséges, 

száraz megszabott minőségi fel-

tételeknek — ilyenek h iányában 

a Magyar Kereskedelmi Kamara 

által alkalmazott szokványoknak 

— megfelelő minőségű árura és 

t iszta súlyra vonatkozók. A ren-

deletben „B" vételi jegyre be-

adott kukoricára megállapított 

termelői árat legmagasabb és 

legalacsonyabb árnál; kell tekin-

teni. 

Az 1950—51. évi termőnybe-

adási kötelezettség teljesítésére 

„B" vételi jegy ellenében 1951 

Időszak 

18.70 

Szept. 3—9 

Szept. 10—16 

Szept. 17—23 

Szept. 24—30 

H a a csöves, vagy morzsolt ku-

korica víztartalma az átadás idő. 

pont jára °lőírt idényszerű víz-

tartalomtól eltér, a kevesebb 

vagy több víztartalom minden 

százalékáért a ténylegesen ét-

adott csöves vagy morzsolt 100 

k i lónként egy kilóval kell növel-

ni. il letőleg csökenteni, 15 száza-

léknál kevesebb víztartalmú ku-

koricánál azonban súlvt növelni 

nem szabad. Azokban az esetek-

ben, amikor a Magyar Kereske-

delmi Kamara á l ta l alkalmazott 

szokványok szerint a minőségi 

különbözetet értékben kell elszá-

molni. a kukorica á r á t mázsán-

ként 60 forintban kell figyelembe 

venni. 

A szeptember u tán i időre a 

szokványszerű víztarta lmat az 

á tszámítás mód já t külön rendelet 

ál lapít ja ma jd meg. 

A termé",vbeadási kötelezett, 

ség teljesítésén kívül forgalomba 

hozott kukorica á r á t a gazdasági 

rend büntető jogi védelméről ki-

adott rendeletben megszabott 

l"°/« víztartalmú 
morzsolt kukorica 
ára Ft ban q ként 

48.50 30.31 

48.60 30.38 

48.80 30.50 

má j us 6-án vagv azután beadott 

15 százalék víztartalmú morzsolt 

kukorica termelői ára 100 kilón-

ként 52 forint Ha a kukoricát 

az á l lami terménybegyüjtő a 

termelőtől 1951 augusztus 6 a 

előtt veszi át, köteles az átvétel 

napjátó l 1951 má j us 6-ig terje-

dő időre a megállapított árból 

15 százalék víztartalmú morzsolt 

kukoricára értve — hetenként és 

100 kilónként 10 fillért levenni. 

A rendelet táblázatot közöl ar . 

ról. hogy az idényszerűen száraz, 

csöves, illetőleg morzsolt kukori-

ca 1950 szeptember tiavi ára a 

15 százalék víztarta lmú morzsolt 

kukoricáihoz viszonyítva az emlí-

teti levonás figyelembevételével, 

hogyan .alakul. Eszerint : 

Idényszerű, száraz, 
morzsolt kukorica 
ára Fi ban q ként 

41.10 

4119 

41.27 

41.36 

30 44 

korlátok között az eladó termelő 

és a vevő szabad megegyezéssel 

á l lap í that ják meg. 

Ha a termelő a kukoricát vas-

út i kocsiba vagy ha jóba rakva 

ad ja át, az ál lami terménybegyüj-

tő köteles a termelőnek a mett-

ál lapítolt áron felül 15 százalék 

v íztarta lmú morzsolt kukorica 

u tán mázsánként 80 fillér beri-

kási költséget fizetni, valamint 

megfizetni a községi elöl járóság 

által igazolt távolság a lap ián a 

megál lapított fuvarozási költsé-

get. Ez a költség abban az eset-

ben, ha a község az á l lomástól 

két kilométeren belül van. má-

zsánként egv forint és 2—10 ki-

lométeres távolság esetén k !lomé-

terenként 20, 10 kilcmélernél na-

gyebb távolságnál ki lométeren, 

kánt 25. fillérrel emelkedik, vi-

szont levonhatja az átvevő az 

árból a fuvarozás d í já t , ha a 

kukoricát valamely külső terüle-

ten létesített átvevőhelyen veszi 

át . 
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A 2. diák világkongresszus szer-
da délelőtti ülésén elfogadták a 
kongresszus határozati javaslatát 

A határozat rámutat, hogy a 2-
diák világkongresszus nagy és Je-
lentős diákgyűlés volt, amelynek 
küldöttei között szerepelnek a fa-
sisztaellenes háború hősei, a béke 
kiváló védelmezői. a nemzeti füg-
getlenség harcosai, valamint élen-
járó ifjú tudósok és írók, konzerva-
tívok. szocialisták. kommunisták 
és pártonkívüliek. Valamennyien 
felszólaltak a kongresszuson és 
egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a 
diákság legfőbb törekvése ma a bé-
ke védelme. 

A kongresszus aggodalommal ál-
lapítja meg a növekvő háborús ve-
szélyt) de még nagyobb megelége-
déssel látja a béke erőinek állam, 
dó növekedését. 

A nemzetközi dlákkongrcsszus 
követeli, hogy az ENSz Biztonsági 
Tanácsa az öt nagyhatalom jogo-
sult képviselői részvételével hala-
déktalanul fogjon hozzá a koreai 
kétdés békés rendezéséhez, mert n 
koreai háború új vüigbofiyöda'öm 
kltöféséhek legfőbb veszélyét je-
lenti, valamint lelkes örömmel üd-
vözli a Béki Hívei Világbizottsága 
elnökségének prágai ülésén hozott 

A Munkácsy-dfj III. fokozatával 
tüntették k i . . . 

És a szobrok. .. Egyrésziik a mo-
numentalitásban és realizmusban a 
festményeket is felülmiilju. Lenin, 
Sztálin és Itákosi bronz, márvány 
mellszobraira sokáig emlékezünk. 
De az elsfi díjjal kitüntetett Beek 
András Olvasó munkására Is, ame-
lyik csupa erő és öntudat. Érdekes 
Eárkns Szabadságharcosa, Antal Ká-
roly Traktorvrzetőnőjc bírálatát n 
szemléink sokasága adja. Kisfalud! 

Stróbl mindkét müve — mrstermű, 
• 

Még egyszer térjünk vissza a 
festményekhez Egy portréhoz. Pór 
Bertalan Sztálin-mellképéhez. Ez n 
legszebb, amit eddig a magyar kö-
zönség látott. Szürkészöld zubbo-
nyában, jelentést tartva kezében ol-
vas a nagy Sztálin. 

Sokáig elnézi az ember ezl a 
képet. Az igazán nagyok nyugalma, 
derűje, lelkihékéje arad az cesetvo-
nások nyomán. Dc nem n mepal 
kuvásé, hanem az akaraté mindez. 
Az akaraté, amelyik egy világot ve-
zet n bo'riognlás, a ktzsákmányo. 
lásmentes embert élet felé. A Sztá-
liné. . n béke ő réé . . 

• 

A toll száguldását, az emlékek 
gazdng tárházának ümlését dőrék. , 
batüri a helyszűke I)e ezt míg cl , 
kell mondani: 

Országunk óriási fejlődésen m-nl 
keresztül a felszabadulás óla. Pár-
tunk vezetésével újjáépítettük ha-
zánkat n romokból és győzelmes 
harcok árán sikeresen raktuk le a 
sioela'lrmils alap iáit. Létrejött az 
új, szocialista kultúra alapja és az 
anyagi jóléttel a kultúra iránti ér-
deklődés. Ez a kiállítás e kettő ta 
lá'kozúsa Az elindulás első állomá-
sa, hogy kövesse az elsül. még 
több, még diadalmasabb, amelyeken 
még Inkáhb kidomborodik, bogy 
..a festő ecsetje, a szobrász véső-
je" valóban fegyver a békéért ví-
vott harcunkban . , . 

határozatokat, amelyek kifejezik a 
világ diákságának igazi törekvé-
seit. 

A kongresszus Javasolja, hogy 
békebizottságokait létesítenek min-< 
den egyetemen, főiskolán, iskolá-
ban és kollégiumban. Javasolja 
végül a kongresszus, hogy novem-
ber 10-töl 17-ig tartó nemzetközi 
diákhét ünnepségeit a nemzetközi 
diákkongrésszitson elért eredmé-
nyek, valamint a második béke-
világkongresszus munkája népsze-
rűsítésének szenteljék. A határozat 
felhívja Franciaország. Dánia és 
Ailsztrália diákszövetségeit, tér-
jenek vissza a Nemzetközi DíákszÖi. 
vétségbe és ezzé! segítsék megte-
remteni a -diákok békcéít folytatott 
b3rcáhnk egységét-

A határozat végül a demokrati-
kus diákmozgalom egységéről szól. 
A kongresszus a továbbiakban el-
határozta, hogy november 17-ét 
nemzetközi diáknapnak nev;ri és 
Jóváhagyta a Nemzetközi Diákszö-
vetség dalát, zászlaját és fcítnerét. 

A határozatot ellenszavazat héh-
kül fogadták el. Anglia, Skócia, 
Dánia, Délfifi-ika küldöttei és a 
francia kü'-döttség egy része tar. 
tózkodótt a. szávh7ástól. 

A Nemzetközi Diákszövetség 2, 
kongresszusa szerdán délután be-
fejezte munkáját. A kongresszus 
befejezése után nagyszabású béke-
tüntetést tartottak. A dolgozók és 
a kongresszus küldöttei a prágai 
voh Óváros terére vonultak, hogy 
meghallgassák Joscf Grohman. a 
Nemzetközi Diákszövetség elnöké-
nek, Gábriel d'Arboussier. a béke 
hivei világbizottsága elnökének ék 
több külföldi kiküldöttnek beszé-
dét. 

Grohman Ismertette a ftóngresz-
szus munkáját, máid kijelentett©: 
„Mi azok oldalán állunk, akik a 
békéért, az atomfegyverek eltiltá-
sáért harcolnak". 

Gábriel d'Arboussier beszédében 
a többi között kijelentette: „Meg 
kell mutatni a világnak, hogy a 
háború nem elkerülhetetlen/' 

Guy de B.oysson, 3 DIVSz elnö-
ke hangoztatta: ..Megakadályoz-
zuk, hogv « háborús uszitók meg-
valósítsák bűnös terveiket. Ha 
egyesülünk megőrizzük a békét " 

Yang-Cseng, a -Nemzetközi Diákr 
szővetség alelnöke, a-kínai küldött-
ség vezetője hangoztatta: „Korea 
terültének 90 százaléka az észak-
koreai néphadsereg részéről törtérit 
felszabadítása nágy hozzájáru'ás a 
világbéke védelmiéhez és ösztönzés 
az ©gfsz világ számára a háborús 
uszitók elleti a békéért és a de-
mokráciáért vívott harcban" 

Tamara Yershov3 szovjet kül-
dött rámutatott:, ..A kohgresszus 
világosan bebizonyította, bogy a 

világ ifjúsága fej készült az, emberi 
kultúra nagy vívmányainak meg-
mentésére és kész előre vinni a tu-
domány, haladás demokrácia 
ragyogó fáklyáját." 

A békegyüléiéü félszőlá't még 
Halsteád Hti'man amerikál kül-
dött is. 

Az első magyar kMőmftVészetf 

kiáljítáty megnyitása az egész 

országban igén nagyjelentőségű 

esemény volt Megmutatta mű-

vészeink eddi.g) fejlődését, meg 

mutatta azt az utat, amelyet, 

festőink szobrászaink grafikusa-' 

ink a felszabadulás óta megtet-

tek a szovjet képzőművészet út-

mutatása nvomítn. t l j nevek, ú j 

tehetségek bukkantak fel ezen 

t kiállításon, ami szintén mutat. 

ja, hogy a ml képzőművészetünk 
megtanulta, hogy feltárja a dol-
gozó népben rejlő mérhetetlen 
tartalékokat Ez az, ami a szo\-
jet képzőművészetnek is megadta 
a szinte határokat nem ismerő 
fejlődési lehetőségeket. 

Az alábbi képek is mutálják, 
hogy a Szovjetunió képzőművé-
szetének élkáderei a hatalmas 
ország minden részével. a dolgo-
zók minden rétegével állandó és 
termékeny kapcsolatot tartanak. 

Vasárnap, augusztus 27-én tartja 
a Délmagyarország 

szerkesztősége V. összevont 
tudósító értekezletéi 

A diákság legfőbb törekvése ma 
a béke védelme 

• 111 ! 
Ku.száll Jegyzeteimet böngészem. 

Olt retteni fel az Alkotmány nap-
jának délelőttjén az újjáépített Mű-
csarnok áradó éa sodródó tömege 
közi. Lám uickköra ennek az m-
beldnék egyik lába És felvillan 
előttem egy íhtiunkásjelvényl vlse-
lő férfi határozott arcéle. Mosolya 
mentegetőzik, ' 

— Ne haragudjék, j . 
— Orvétidek uékl, meri sokan 

vug.vnnk.ij. 
Széniünk ÖMzevlllán Köszöni a 

kél ssempár Pártunknak é z I az 
eredményéi Is, Ak Alkotmány eme 
gazdag ajándékát . . . 

•'rffe-i - — 1 * -h • 
Tallózom az emlékek közi. Tal-

lózom, mert kl fndna teljes és ki-
merítő képet adni nfról » nyolc 
hulalnNK - leremrők amelyben 175 
festmény, 155 szobor és 121 grafi-
ka gyönyörködtél. AS I Magyar 
Képzőművészeti Kiállítás — a ma-
gyar képZömfl-vészck seregszemlé-
je —'-• nemcsak n szakmabeliek Iz-
gnlmaS' ílmértye. hlmeni azoké a 
tizezreké is. akik legjobb festőink 
és szobrászaink nevével ' és alkotá-
saival'most találkoznak rlsőizben. 

• 

Aa első lerembrn — már mérő-
iénél fogva jfc . Hói* Bertalan el-
ső díjjal jUfálttiA&ntt Váüzna ragad 
ja nieg a tekintetet. 

— Rákosink . hallatszik In 
nrn ls,v'OniiaW Is. -Igen, Rákosi elv-
társ jóságos urea áraszt derül az 
Öl küriUrevőlfae.. • A termelőszövet-
kezetek első .kongresszusa lúgjai-
nak küldöttségét fogadja az Ország-
házban "Aörtfoelnrl pillanat s 8 
pillába! ©agyságúlmz méltó az al 
kolás, Bensőség. meghittség árnd az 
arcokról De több Is cngéli a k a -
ra t . A szocializmus építésének 
lörhelejjm akarnia talon. A művész 
III itííllaljn nieg. hogv ecset j- ovo 
mán egy Időszerű Dolliikat ese-
mény viliként formálódik művészi 
élménnyé, ha él benne a l'úrl sze-
retele, nagyszerűségének lendületé. 

Két második díjjal jutalmazott 

Az Alkotmány gazdag ajándékai közt 
(SaéIJrgya»lek aa I. Magyar KépaomüvétaeU KlállHáaról) 

vászon elé visz a tömeg. Erlekyné 
Gáspár Anny . „Készülődés .Május 
t-re" és Benedek Jenő „Mit láttam 
a Naovjetúülóban" egyszerre tárul 
a szem elé. Melyikei nézzem? A 
készülődés színpompáját? A maga 
egyszerűségében kibontakozó nagy 
hevületei, ami u vörös zászló kitű-
zésében rejlik . . . vagy az arcoknak 
azt a rrbhenését. amivel a Szovjet* 
unióból huzalért fiatalt hallgatják 
családi körben? 

Nehéz a döntés. . . 
• 

A terem közepére húzódom. A 
mull jul eszembe. A sokszor érthe-
tetlen képeivel. És egy emlék — 
egy tárlatvezetés. A sok „Méltósá-
gos a«sznny" és ,.úr" portréi közt 
egy „modern" festmény — Nap-
felkelte — mondotta a vezető, de 
esak sejtéseire támaszkodhatott, 
mert a képel ö sem értette. Mi se. 
Dc szólt örök értékéről Ezért fl. 
zellfk . , . Egy monoklis úr raes-
esolva adott elragadtatásának kife-
jezési. 

A kép címe — később megtud-
tam magától a művésztől, aki pa-
rázs veszekedést rendezett a kiállí-
tás rendezőivel — „Naplemente". 

De ez a szemlélődök részére 
olyan mindegy volt. , . 

• 

— Uj ezen n kiállításon — mon-
dotta Rövaí elvtárs megnyíló be-
szédében —, liogy képzőművészeink 
ziime n közérthető művészi kiféje. 
zésmód felé fordult, ami egyben 
nzt Is Jelenti, hogy megértette a 
néphez való fordulás feladatát és 
kötelességét. 

Egy pillantás a termekre — Iga-
zolja ezt. Ki ne értené első tekin-
tetre Bérénvl Majálisát, Fílegyházt 
László Szlniiánnvtstáját. vagy Fele-
kiné frissességben és mozgásban 
napsütötte derűs „Füttyösét?" 

Az első teremből már rég átsod-
ródtünk a többibe Gyelmes Lukács 
képe előtt állunk sokan. Pompás a 
kép. A traktorán ölő munkás tár-
ja kl kezét a Kelet felé. Ott kél 
fel a nap , . . 

— Miért nem díjazták — hang-
zik el sok ajakról u megjegyzés. 

• 

Lelkiismeret furdalás! érzek. Mi-
ért csak a fentiekről em'ékezem 
meg és a több másfélszázról nem? 
Tíz-húsz kivételével mindegyikről 
sorok fakadnának. Scholz Erik. 
Horváth József, Papp Gyula, Ben-
rze, Szőnyi, Szentgyiirgvl, Ék, Cse-
kel, Cscrnus . . . 

— A l l j . . . hová rohansz? Hisz 
mindegyikben lüktet a felszaba-
dult dolgozó nép ereje, lendülete, 
alkotó vágya . , . . 

• 

Nem szóltunk még a két vásár-
helyi képzőművész sikeréről. Ku-
ruc! D. István kél olajfestményé 
ről és Kamncsai István honvéd-
mellszobráról. ök ketten képviselik 
a nagy és nemes hagyományokra 
visszatekintő Csongrád megyét Ha-
tározott sikerük van. Kamocsai 
mellszobráról egyik szakaszvezető 
mondottá: 

— Ott volna a helye századtro-
dánkban . . , 

Közelebb áll a megyéhez Kuruez 
vászna: S z á n t ó K o v á c s J á . 
n o s t á r g y a l á s a . Itélőbirál előtt 
áll a vásárhelyi közgyűlési terem 
bén a lázadó Szántó Kováes. Pereg-
nek feléje a vád aljas rágalmai. 
Megdönthetetlen szikla a Viharsa-
rok agrárproletárjn a két szuronyos 
csendőr között. Elszántság, dőli, 
rettenthctctlenség a paraszt arco-
kon. akik figyelik vezérüket. Ku-
ruez alakjai feloldódtak merevsé-
gükből, Élnek ezen a képen. 

(Balázs G. Árpád rajza) 

Az ország dolgozóinak, így 
Szeged dolgozóinak is, a2 utób-
bi időben rohamosan megnőtt 
érdeklődése a Párt helyi saj-
tója, a Délmagyarország iránit. 
Ez legjobban abban mutatko-
zik meg. hogy megnőtt a Dcl-
magyarország lapjának tudósí-
tó ós levelező hálózata. Egyre 
több dolgozó kapcsolódik be a 
lap 32erkes2tésébe, rövid ter-
irielési eredmények közlésével, 
levelekkel, kulturális esemé-
nyekről írt cikkel. Ez a fejlő-
dés mutatja, dolgozóink egyre 
jobban érzik, hogy a Párt lap-
ja a nép lapja. 

A bolsevik sajtó legrégibb 
munkatársa és első építője, a 
legnagyobb kommunista újság, 
író, Sztálin elvtárs mondotta, 
hogy „a sajtó megfoghatatlan 
kapcsolatot épít ki a Párt és 
a munkásosztály között". Ezt a 
kapcsolatot ápolja és építi a 
szegedi pártsajtó tudósító ér-
tekezlete is, amelyet vasárnap 
tartunk, ahol tudósítóink és le 
velerőink aktív résztvételSve 
kiértékeljük eddigi munkánkat 
s megbeszéljük a feladatokat, 
amelyek egyre növekszenek a 
szocializmus építése során. 

„Újságolvasás az üzemben" 

•• . , . . . . 

Igor Grabár, a Szovjetunió Művészeti Akadémiájának tagja, 
(balra) a mult héten látogatást'tett Kárpát-Ukrajna művészeinél. 
A kárpátukrajnai művészek feszti lt érdeklődéssel hallgatják Gra-
bér beszámolóját a Szovjetunió legaktuálisabb képzőművészeti 
problémáiról. 

Itt az uzshorodi művészeti iskola tehetséges szobrásznövendé-
két, Iván Ííarniost (balra) és tanárát, Iván Garatpcvot láthatjuk. 
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A szovjet példa segítségével 

egyre nagyobb eredményeket érnek el 
a Városi Kertészet KV dolgozói 

| f'áromunk | 

képe, a különböző terek és 
utcák egyre szépülő kii'seje 
napról-napra fokozatosaiban 
lak>,"zi vissza a sz.ccti di.l-
gozők egyre emelkedő élet-
színvonalát. Meg néhány év-
vel ezelőtt is sokkal szegé-
nyesebb képet mutattak a 
szegedi utcák és terek. A gyö-
nyörű virágok és dísznövé-

nyek, az utcákon a jólgondo-
zott lombos fák szinte csalo-
gatják ki lakásaikból a mun-
kából hazatért dolgozóba/, 
akik szabadidejükben szívesen 
is töltenek néhány órát az 
utcán, mert minaen. amit lát-
nak. még jobb eredmények! 
elérésére serkentik őket a ter-
melésbe* s a munkaverseny 
ben. Minden, amit látnak az 
utcán, rendkívül sokat ígér 
s az ötéves terv eddigi sike-
reiről tanúskodik. 

A fclmaabaduláa 

utáni években bizony n dolgo-
zóknak meg kenyérre is 
alig telt, ma viszont már a 
megnövekedett életszínvonal 
azt is megengedi, hogy virá-

gokkal díszíthessék lakásaikat. 
Ezt bizonyítja például az is, 
hogy a régi Városi Kertésze-
tet jólműködő közsé9i üzemmé 
kellett átszervezni, n követei-
menyeknek megfelelően. Ez 
az üzem látja el ma már a 
szegedi dolgozókat különböző 
dísznövényekkel. virágokkal. 
Az üzem kocsijai naponta 
szállítják a belvárosi virág-
üzletekbe a szebbnél-szebb vi-
rágokat. Alig győznek annyi 
árut szálHtani, hogy kielégít-
sék a városi dolgozók szük-
ségletét. 

| A» üxem f 

dolgozói máris alaposan ké-
szülnek az őszi és a téli idény 
re. Már számos melegágyban 
szépen fejlödnek a különböző 
elefö virágok és dísznövények, 
ciklámenek, primulák, páfrá-
nyok, hortenziák és egyebek. 
A dolgozók mindent megtesz-
nek. hogy minél olcsóbban és 
jobban állítsák elő a virágo-
kat. hogy mindenlcinek hozzá-
férhető legyen, mindenki sa-
ját ízlése szerint díszíthesse 
lakását élő virággal. De mind-
ezek mejlett a Szegcdi Városi 

„Várjuk az uj, f i a t a l i ró k a t " 
A Tiszatáj írói Munkaközösség, melyet Pártunk közéj 

két éve hívott életre, célul tűzte maga elé, hogy a legszéle-
sebb olvasóközönséghez elviszi a szocializmus eredményeit, 
új munkánk friss gyümölcseit tudatosítja. A munkaközös-
ség szépirodalma azonban nemcsak az új közönséget várja 
és keresi, hanem az új írókat költőket is. A nép fiai írják 
a nép problémáit művészi formában. Munkánk tehát kutató-
munka is. Keressük és hívjuk magunk közé a munkás, pa-
raszt és haladó értelmiségieket, akik írói képességet érez-
nek magukban. Verseket, novellákat, színdarabokat várunk 
dolgozó elvtársainktól. > 

A munkaközösség ezért szer etet tol fordul mindenkihez, 
akinek mondanivalója van. hajlamot érez az íráshoz. Ezeket 
az írásokat a Tiszatáj szerkesz tőségébe (Szeged, Valéria-tér 
10, vagy postafiók 46) várjuk. írójuk pontos címét is közöl-
je velünk. Akik beküldött írásaikban tehetséget árulnak el. 
azokkal személyes kapcsolatot kívánunk felvenni, hogy mr 
tjőbb közölhető írások kerüljenek ki kezük alól. 

A Tiszatáj Írói Munkaközössége a szocialista irodal-
munkat akarja építeni. Ehhez hív munkatársul minden ma-
Pában tehetséget érző munkást, parasztot, diákot és haladó 
értelmiséget. 

Tiszafáj írói Munkaközösség. 

Gabonacukorrejtegető és husfehetéző 

kulákokat veit őrizetbe a szegedi 

rendőrség; 

Az ellenség csoportjának ujabb 

két leleplezett tagja áll előttünk. 

Nem egyszerű közönséges bűnö-

zők ezek, hanem ezen túlmenően, 

Pártunk, dolgozó népünk, ötéves 

tervünk ellenségei, akik a leg-

fondorlatosabb eszközöktől sem 

idegenkednek, ha arról van szó, 

hogy népünk államát, a dolgo-

zókat kell megkárosítani. 

Az ilyen alávaló ellenség so-
raiba tartozik Kiss Lukács Já-
nos nagyszéksósi 25 holdas ku-
lák is, akit különböző gaztettei-
ért a napokban vett őrizetbe a 
szegedi rendőrség. A rendőrség 
tagjai éppen tettenérték, 

amikor jelentősebb mennyi 
ségü rozsot áztatott be víz-
be, hogy sertéseivel feletes-

se. 

Ezt a bűncselekményét maga is 
beismerte, sőt az is kiderült, 
hogy ezt már nem az első alka-
lommal tette. A beszolgáltatás 
elől elrejtett nagyobbmennyi-
ségü kenyérgabonát sertéshizla-
lásra akart felhasználni. A rend-
őrség házkutatást tartott tanyá-
ján s 

a házkutatás alkalmával több 

mint 19 kiló elrejtett cukrot 

js találtak. 

Annak ellenére, hogy ez a kulák 
bőségesen el volt látva cukorral, 
feégis ő volt az többek között, 

aki sokszor szinte naponta járta 
a környező boltokat, üzleteket 
cukorért. Szinte feladatának, hi-
vatásának érezte ezt, s ezzel 
egyidőben terjesztett vásárlási 
Józzál kapcsolatos rémhireket. 
Ezért a népellen;a cselekedetéért 
most nem kerüli el méltó bün-
tetését 

De nem kerüli el másik társa, 

Molnár István fehértói 45 holdas 

szőlőbirtokos kulák sem, aki 

ujabb módszerhez folyamodott. 

A szomszédságában lakó több 

kisparasztot arra igyekezett rá-

venni, hogy 

a megengedettnél magasabb 

áron. feketén vásárolják meg 

eladásra szánt borját és 

azt vágják le, értékesítsék 

feketén. 

Ez a jól „kiagye't" terve sike-

rült is. Kezdetben gondolta, hogy 

ezért a bűncselekményért nem ö 

lesz a felelős, hanem azok a 

megtévesztett kisparasztok, akik 

megvásárolták borját. A rend-

őrség azonban őt is leleplezte. 

Bűnös szándékaiból kiderült, 

hogy ő is tulajdonképpen a hús-

ellátás területén megmutatkozó 

vásárlási lázat szította. Ezzel a 

tettével is be akarta bizonyítani, 

hogy jóminőségü hust „csak 

, feketén" lehet kapni. 

Kertészet KV dolgozói hatal-

mas segítséget nyújtanak a 

környékbeli termelőszövetke-

zetek dolgozó parasztjainak is. 

Az elmúlt évben közel 10 hold 

földterületen faiskolát létesí-

tettek. ahol ebben az évben 

például csak almafacsemetc-

ből 12 ezer darabot állítanak 

elő. De nagymennyiségű ne-

mesített szilva, barack, birs 

és egyéb értékes gyümölcsfa-

csemeték is nevelkednek itt, 

amelyeket az ősz folyamán a 

tavalyi nyolcforintos facseme-

teár helyett 4 forintért bocsá-

tanak a termelőszövetkezetek 

dolgozó paraszjai rendelkez -

sére. Ezen túlmenően több 

tízezer rózsatő is nevelkedik 

itt. Ezek arra lesznek jók. 

hogy a szegedkörnyéki ter-

melőszövetkezeteink dolgozó 

parasztjai házuk táját díszít-

sék vélük. 

Nagyban érvényesül itt — 

különösen a gyümölcs facseme-

te kiter melése során — a szov-

jet példa. Valamennyi dolgo-

zó ismeri Micsurin, Liszenko, 

a közismert nagy orosz ter-

mészettudósok munkásságát, 

akik a szovjet gyümölcs- és 

egyéb növénytermesztést vi-

lághírűvé tették számtalan új 

felfedezéseikkel. A szovjet 

példa segítségével egyre na-

gyobb eredményeket érnek el 

a Városi Kertészet KV dolgo-

zói, több. jobbminőségű facse-

metével látják el a termelő-

szövetkezeteket, odahatnak, 

liogy egyre kevesebb dolgozó 

otthonából hiányozzék az. ami 

azelőtt a gazdagok „luxusa" 

volf: a színpompás, üdítő, il-

latos virág. 

A SZEGEDI 

LENIN-SZTÁLIN 

SZOBORRA 

az üzemek és hivatalok dolgozói 

napról-napra további összegeket 

adnak. A legújabb jelentések 

szerint a Ruházati NV 1450 fo-

rintot, a Színház 620 forintot, a 

Vakok Intézete 160 forintot, az 

Orion bőrgyár 215 forintot, a Fel. 

sővárosi CipőgyáT NV 800, a Lá-

dagyár 890, a Rost NV 400 fo-

rintot, a Magyar Kender 4111 

forintot, a Dohánygyár 1425 fo-

rintot, a Kenyérgyár 948, Kotró-

telep 300, Lemezgyár 1000, Gáz-

mű 280, Erőmű- és Villanytelep 

870 forintot adott a szobor fel-

állítására. 

P Á R T É L E T 

A T A G G Y Ű L É S E K ELÉ 

Diszbemutató 
a Fáklya Moziban 

Csütörtök este zsúfolt nézőtér 
előtt mutatta be a Fáklya Móri 
az „El A kezekkel Koreától" CÍTUŰ 

dokumentfilmet. A bemutató előtt 
Keleti László főhadnagy, elvtárs 
mondott ünnepi beszédet. Rácz Jó-
zef nagy tetszéssel szavalta el a 
„Korea, meszi fö'-d" cimű verset. 
A díszbemutatón megjelent dolgo-
zók egyhangú lelkesedéssel elhatá-
rozták, hogy a következő táviratot 
kü'dik Rákosi elvtársnak: 

Szeretett Rákosi elvtársunknak 

Budapest. 

HaTcos üdvödelünket kü'djük az 
,.F.l a kezekkel Koreától" cimü 
film díszbemutatójáról. Megfogad, 
juh:, hogy Pártunk vezetésével fo. 
kozott munkával folytatjuk a béké-
ért vívott harcot. 

A díszbemutatón 
résztvevő dolgozók. 

Szombaton Csongrád megye 

minden falusi és üzemi pártszer-

vezetében taggyűlések lesznek. 

Ezek a taggyűlések — mivel helyi 

viszonylatban kiértékelik az ebben 

a hónapban végzett munkát és 

megszabják a : elö.tünk álló elvég-

zendő feladatokat, — nagy jelentő-

séggel bírnak a pártépités szem-

pontjából. 

Üzemi pártszervezeteink taggyű-

lésein, a titkár elvtársak beszámo-

lójának első napirendi pontja az 

alapbéremelés és normarendezés 

kérdése legyen Ezen a téren több 

üzemben elbizakodottság tapasztal-

ható, Népnevelő elvtársaink az áj 

norma bevezetése után nem vég-

zik rendszeresen a felvilágosító 

munkát azzal a helytelen felfogás-

sal, hogy ..úgyis megy az magá-

tól." A párttitkár elvtársak jól néz-

zék meg az üzemekben folyó agi-

tációs munkát és a taggyűlésen 

konkréten mutassanak rá a hiá-

nyosságokra. Tárják fel, hogy a 

népnevelőmunkában mutatkozó ön-

elégültség a termelés rovására 

megy A dolgozók ezeken a helye-

ken azért nem törekednek az új 

norma túlteljesítésére mert nem 

kapnak a népnevelök részéről 

minden tekintetben kimerítő ma-

gyarázatot. nem kapnak támoga-

tást munkájukban. 

Nem egy példa van rá, hogy a 

szívós meggyőzés eredménye leg-

több munkásnál a termelés emelé-

sében mutalkozik meg. A Szegedi 

Kenderfonógyárban Pusztai Lászlóné 

gombolyitónö egy megbeszélés al-

kalmával ellenséges hangon nyilat-

kozott a normarendezésről. Az 

üzemrész dolgozói ismerték, tud-

ták, hogy becsületes munkás, éppen 

ezért SZÍVÓS felvilágosító munkát 

folytattak irányába hogy kivonják 

az ellenség befolyása alól. A felvilá-

gosító munka eredménye az lett, 

hogy Pusztai Lászlóné elsók között 

járt az új norma teljesítésében 

De necsak megállapítsák a tit-

kár elvtársak a hibákat, hanem a 

taggyűlés szine elölt mutassanax 

rá a hibák kijavításának módjára 

is. Az a népnevelő, vagy dolgo-

zó. aki elkövette a hibát, csak úgy 

tudja azokat helyrehozni, ha a 

taggyűlés segítségére van ebben. 

Legmagasabb fóruma az alapszer-

vezetek a taggyűlés, itt minden 

párttag nyugodtan megmondhatja 

sérelmét, vagy a pártmunka meg-

javítását célzó javaslatait. A kriti-

ka és önkritika helyes alkalmazá-

sával azokból az elvtársakból is jó 

kádereket lehet nevelni, akik ed-

dig elhanyagolták munkájukat. A 

taggyűlésen mindem kommunistá-

nak meg kell magyarázni, hogy a 

koreai hét nagyszerű eredményeit 

csak úgy lehet továbbfejleszteni, 

ha megszívleljük Rákosi elvtárs ta-

nítását: „Járjon előj minden kom-

munista a munkaverseny minden 

ágában . . . gondoskodjon róla, hogy 

az ötéves tervet pontosan, részletei-

ben is végrehajtsuk. 

Az üzemi taggyűléseken kímélet-
lenül le kell leplezni az esetleg 
párttagság leple alatt megbúvó, 
vagy a párton kívül álló romboló 
jobboldali szociáldemokraták mun-
káját. Párttagjaink a taggyűlésen 
mondják ei. hogy kik azok a szo-j 
mélyek, akik bérdemagógiával és 
egyéb ellenséges megnyilvánulás-
sal elégedetlenséget igyekeznek 
szítani a dolgozók között. Ha a 
háborús uszítóknak ezeket az ügy. 

nökeit eltávolítjuk az üzemból, 
emelkedni fog a termelés. 

Utolsó, de nagyjelentőségű napi-
rendi pontja az üzemi taggyűlé-
seknek a lag- és tagjelölt felvétel 
Azokat a becsületes munkásokat, 
akik élen járnak és példát mutat-
nak a termelésben, fel kell venni 
a Pártba. Különösen az ifjúságra 
és a nőkre kell ebben a tekintet-
ben nagy súlyt fektetni, mert igy 
erősítjük, építjük a Pártot. 

Falusi pártszervezeteink taggyű-
lései értékeljék ki a begyűjtés 
munkájának eddigi eredményeit A 
titkár elvtársak mutassanak rá be. 
számolóikban, hogy az Alkotmány 
napján nem a begyűjtés befejezé-
sét, hanem annak egyik állomását 
ünnepeltük. 'A' „C" vételijegyre las-
sú ütemben gyűlik be a gabona, 
ami nagyban késlelteti a begyűjtés 
teljes befejezését. Vizsgálja meg a 
taggyűlés, hogy a község területén 
milyen gátló okok voltak a ter-
mény begyűjtésben és a hibákat ma. 
radéktainnul küszöböljék ki. Hang-
súlyozzák ki a titkár elvtársak a 
minisztertanács legújabb határo-
zatát, mely szerint, ha eleget tesz-
nek a dolgozó parasztok C jegyre 
előirányzott begyűjtési kötelezet, 
ségüknek, az eddigi rendelettől el-
térően megkétszereződik a C vételi 
jegy után járó megörülhető gabo-
namennyiségük. Népnevelő elvtár-
sak ebben az irányban továbbra is 
folytassák a SZÍVÓS felvilágosító 
munkát. 

Tárgyalják meg a taggyűlések as 
őszi munkák elkezdését, az egész 
tagságot mozgósítsák ennek a fel-
adatnak az elvégzésére. A kommu-
nisták mutassanak jó példát a kí-
vülálló dolgozó parasztoknak, ők 
fogjanak hozzá először az őszi 
mélyszántáshoz, lehetőleg a gépál-
lomás traktoraival. Ezen a téren is 
vissza kell verni a kulákok táma-
dásait, akik mindent elkövetnek, 
hogy hátráltassák az őszi talaj-
munkák sikeres befejezését. 

Mint döntő kérdéssel kei! to-
vábbra is foglalkozni a termelő-
csoportok fejlesztésével. A 13 án 
és 20 án megkezdett egyéni agitá. 
ciót továbbra is folytatni kell és 
különösen fel kell készülni a va-
sárnapi agitációra. Különösen tszcs 
pártszervezeteink szűrjék le a nép-
nevelőmunka eddigi tapasztalatait, 
vessék el belőle a rosszat és fej-
lesszék tovább a jól bevált mód-
szereket. A taggyűlés bírálja el, 
hogy 20-án helyes volt e, amikor a 
népnevelök nem agitálni, hanem 
szórakozni mentek. A 27 i agitáci-
ós nap alkalmával a kommunista 
tszcs-tagok vigyék magukkal a 
pártonkívülieket is, hogy minél 
szélesebb rétegek ismerjék meg a 
termelőesoport elért eredményeit. 

A népnevelőmunkát össze kell 
kapcsolni a Szovjclúnióban járt 
parasztküldöttség hazatérésével, fel 
keli hívni a dolgozó parasztok fi-
gyelmét a küldöttek beszámolóinak 
meghallgatására. A taggyűlés mond-
jon bírálatot az olyan párttagok 
felett, akik ilyen vagy olyan ürügy-
gye] ki akarják magukat vonni a 
tszcs fejlesztésének agilációjából.^ 

Falusi pártszervezeteink taggyűlé. 
sein különösen nagy súlyt kell he-
lyezni a tag- és tagjelölt fel vételre. 
Számos alapszerveidnél tapasztal-
ható, hogy elhanyagolták a kis. és 
középparasztok felvételét a Pártba 
— jóllehet azok kérik is magukat 
felvételre. "A'z olyan becsületes dol-
gozó parasztokat, akik élenjárlak 
a begyűjtésben, kimagasló termés-
eredményeket értek el, jól dolgoz-
tak a tömegszervezetekben, foko-
zottabban be kell vonni a párttag-
ság soraiba. Gyakorlatból tudjuk 
hogy az ilyen becsületes emberek 
•— éppen azért, mert elhanyagol-
tuk őket —. nem mernek önma. 
guktól jelentkezni. Népnevelőink 
keressék fel őket és magyarázzák 
meg nekik, hogy a Pártban a he-
lyük. Ugyanakkor jói nézze meg a 
taggyűlés azokat a jelentkezőket, 
akik „erővel'* tagjelöltek akar-
nak lenni, mert ezek kőzött kőnv-
nyen befurakodhat közénk az el-
lenség. 

fl Szegedi Pártbizottság közleménye 
A Szegedi Pártbizottság B ő r c s ö k Istvánt. D ó c z i Istvánt, 

S z é c s i Mátyást és ifj. K i r á l y Imrét kizárta * Párt tagjai 
sorából. 

A fent nevezettek egymással összejjátszva, a Szegedi Ken-
derfonógyár Nemzeti Vállalat — Börcsök István felelősségére bí-
zott — raktárából sorozatosan kenderbálákat loptak el. Ezt a 
lopott kendert eladva, többezer forinttal megkárosították dolgozó 
népünk államát és ar- ilyen becstelen úton szerzett pénzt dorbézo-
lásra használták fel. E T Z C I az aljas cselekedetükkel nemcsak 
hogy méltatlanokká váltak a Párt tagságára, hanem méltán meg-
érdemlik azt is, hogy a becsületes dolgozók kivessék őket soraik 
közül. 

Börcsökék eseí© is mutatja, hogy Pártunk éberen őrködik 
sorai tisztasága felett és kíméletlen szigorral kisepri mindazokat, 
akik. a Párt tekintélyét rombolják. akik a dolgozó nép érdekeit bár-
milyen módon veszélyeztetik. 
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MEGTISZTELŐ MUNKA. . . 
Mint a Szegedi Dohánygyár NV 

dolgozóidnak, számomra a sajtóin, 

dósítds eisösnrban is fegyvert je. 

lent. Kíméletlen harci fegyvert, 

amellyel a gas. alias impsrURittdk 

ellen harcolok. A sajtótudósltás je. 

lenti szamomra azt, hogy az ame-

rikai háborús provokátorokra mért 

megbélyegző szavaim és mélységes 

felháborodásom a Sajtón kérésziül túl 

jutnak az üzem falain. ki a nagy. 

világba Jelenti számomra azt, 

hogy üzemem dolgozóinak harcos 

viunkacrcdménycit kitárhatom az 

ország közvéleménye elé és jelenti 

számomra a tanulás lehetőségét, 

mert a tudósításaimért kapott kom. 

munista építő kritika nyomán tudá-

somat állandóan fejleszthetem. 

Munkáslevelezönek a sajtótudósFás 

megtisztelő munka és énnekem 

egyetlen vágyam az, hogy a szov-

jet munkáslevele3ök nyomán ha. 

ladva ezúton is minél eredménye, 

sebben harcolhassak Pártomért, a 

békéért, a szocializmusért, 

GYŐRI IMRE, 

dohánygyári dolgozó. 

Megjelent a tanwléifjuság betegségbiztosításiról szóló 
rentie et végrehajtási utasítása 

A minisztertanácsi rendelet 
hatálya alá tartoznak az álta-
lános iskolák és középfokú is-
kolák kollégiumokban elhe-
lyezőit tanulói, az egyetem és 
főiskolai hallgatók, a szakérett-
ségi tanfoyamok hallgatói és 
a szovjet ösztöndíjas kollégium 
hallgatói, végül a minisztériu-
mok és egyéb állami szervek 
által szervezett tanfolyamok 
hallgatói. 

Nem tartoznak a rendelet 
hatálya alá az esti előadáso* 

Pias a Petőfi-telepen 
Szeged Város Tanácsának Vég-

rehajtó Bizottsága csütörtöki 

ülésén elhatározta, hogy piacot 

létesít a Petőfi-telepi 5-ös utcai 

téren. A piac minden kedden és 

pénteken lesz. 

A rashortlók kölclexő 

bejelentése 

A belkereskedelmi minisztéri-
um rendeletet bocsátott ki a hor. 
dók kötelező bejelentésére vonat, 
kozólag. A rendelet értelmében 
hordótoejelentésre kötelezettek a 
közületek és a magánosok is. Be 
kell jelenteni a 200 literre vagy 
ennél nagyobb űrtartalmú vas-
hordókat. függetlenül attóV, hogv 
kinek a tulajdona. 

A bejelentést a közületek a 
vegyinnyagkeres'.tedeimi központ-
hoz (Bp., VI.. Bajcsy-Zsilinszkv-
ulca 7 ), a magánosok pedig az 
ÁFORT-hoz (Bp.. V.. József ná-
dor-tér) tartoznak megtenni. 

Szakszervezeti h í r e k 

Házfelügyelők szakszervezetének 
helyi csoportja augusztus 29 én 
ette 7 órai kezdettel biza'-na érte-
kezletet tart a szakszervezeti szék-
házban, 

A Kereskedelmi é» Pénzügyi dol-

gozók szakszervezete augusztus 25 n 

délután bizalmi értekezletet tart 

Földmivesszövelkezel hitei 

FELHÍVJUK a rostkender termő-
tök figyelőiét, hogy a rostkender 
vágást a virágzáskor meg kell kez-
deni, kütön utasítást a termelők 
erre vonatkozólag r;c várjanak. — 
Ugyancsak a fűszerpaprika terme-
lők a már megérett fűszerpaprikát 
szedjék le, külön engedély r.cm 
szükséges hozzá. 

B E L V Á R O S I M O Z I 
. i . : TELEFON: 40-25 

Szerdáig 

D r . K ő v á r e s e ' o 

K O R Z O M O Z 
— — f f TELEFONI 33 44 = 

Auguszta* 25-io nénteki 

A R A N Y S Z A R V 
Szérhenvl F Ú K L Y D rilmszfnhAz 

TELEFONI 34-77 

Ei a kezekkel Koreától 
Című dokumentfilm. 

A Ulm«t (wr?us*!us 25-39-lg 
műsoron tartluk 

Előadások kezdete a Belvá-
rost Moziban- hétköznap fél 7 
és fél U Arakor, vasárnap ás 
ünnepnap (él 5 fél 7 és fél 9 
órakor. 

Előadások kezdete a Korzóban 
f i Fáklyában hétköznap « és 8 
órakor, vasárnap és ünnepnap 
4. II és N órakor 

Pénzlárnvilás délelőtt 11 — 12 
ig. délután egv őrával az elő 
adá« kezdete előd 

kat látogató egyetemi és főis-
kolai rendes és rendkívüli 
hallgatók, az egyházak által 
fenntartott középiskolák ta-
nulói. a hittudományi főisko-
lák hallgatói, valamint n szak-
tanfolyamoknak azok a hall-
gatói, akik munkaviszony 
alapján betegség esetére a ta-
nulmányi idő alatt is kötele-
zően biztosítva vannak, 

A középiskolák, felsöiskolák 
és egyetemek, valamint a töb-
bi, a rende'etben felsorolt kő 
zépfokú iskolák és intézetek 
növendékeit betegségi biztosí-
tásra nz OTI-hoz bejelenteni 
nem kell. 

Általános iskolai 
énekszaktanitói tanfolyam 

A béké3tarhcsi ének- és eenei 
szakirányú gimnáziummal kap-
csolatban általános iskolai ónok-
szaktanítói tanfolyam nyílik, A 
szaktanfolyam egyéves s arra 
elsősorban azokat veszik fel, akik 
a békéstarhosi ének. és zenei 
gimnáziumban érettségiztek. Más 
zenei gimnáziumban, illetőleg pe-
dagófflsíai gimnáziumban érett-
ségizett akkor vehető fel, ha ze-
nei tanulmányai során legalább 
a második akadémiai osztályt el-
végezte és sikeresen leteszi a fel-
vételi vizsgát, A szaktanfolyam 
elvégzése után általános iskolai 
ének szaktanító vizsgát tesz a 
hallgató. Az énekszaktanítói ok-
levél az általános iskola alsó és 
felső tagozatában való énektaní-
tásra jegosít és a pedagógiai fő-
iskolán nyert általános iskolai 
tanári oklevéllel egyenlő. 

* Párt hirek 

Felhívás az alapszervezeti 
titkár elvtársakhoz! 

Kerületi titkárok, a Szobor Bi-
zottság és a Szobor Bizottság te-
rületi felelősök részére péntek este 
7 órakor a Kálvin-téri székház kis 
termében szoborbizottsági érte-
kezletet tartunk. Kérjük az elvtár-
sak pontos megjelenését. 

Szervezési Osztály. • 

Üzemekben és hivatalokban 
szombaton a munkaidő befejeztével 
az alapszervezetek taggyűlést tar-
tanak- Kerületekben pedig szombat 
este 7 órakor lesz a taggyűlés meg-
tartva. Felhívjuk az elvtársak fi-
gyelmét. hogy a taggyűlés fontos-
sága miatt mindenki jelenjék meg 
a taggyűlésen. 

Szervezési Osztály. 

DlbZ-H I R EK 

Augusztus 25-én, rna délután 6 
órakor a DISz gazdasági vezetők 
részére értekezlet. 

Értesítjük a 6 hetes MINSz isko-
'•át és 3 hetes DISz-ískolát végzett 
elvtársakat és az ifinapi előadókat, 
hogy szombaton délután 6 órakor 
részükre értekezletet tartunk. — 
Pontos megjelenést kérünk! 

NAPIREND 

MOZ I 

Belvárosi: (fél 7, fél 9) Dr. Kő-
vár est'ie. 

Korzó: (6, 8) Arany szarv. 
Fáklya: (6, 8) El a kezekkel Ko-

reától. 
• 

Augusztus 27-én, vasárnap dél-
előtt 10 órakor a Fáklya Moziban 
filmmatiné. Bemutatásra kerül a 
„Győzhetetlen brigád" cimü szov-
jet film 

> 

A Somogyi-könyvtár oyitva dél-
előtt 9-től délután 2-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Gerle Takács; Klauzál-tér 3. 

Just Frigyes: Petőfi Sándor-sugir-
üt 41/b 

Török Márton: Csongrádi-sugárút 
Selmeczi Béla; Petőfi-telep IX. 
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IDOJÁRÁSJELENTÉS: Mérsékelt 
déli, délnyugati szél- Kisebb felhő-
átvonulások. Holnap az északnyu-
gati megyékben már lehet zápor-
eső, zivatar- A me'eg idő tovább 
tart. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS. A Tisza 
Záhony és Tiszafüred kőzött árad, 
másutt apad, igen alacsony y'zál-
lású Hőmérséklete Szegedné. 23-5 
fok, — Mai vízállások; 'It»zabecs 
—82 (8 százalék), Vásárosnmény 
—146 (6), Tokaj —103 (8) Szotook 
-166 (7). Szeged —174 (6). 

Augusztus 27-én, vasárnap 

délután 16 órától 17 óráig 

a Kossuth-rádió hullámhosz-

szán a Szovjetunióban járt 

parasztküldöttek közül Dögei 

Imre, a SzOVOSz elnöke, 

Csomor János, Kölked köz-

ségben középparaszt ós Jan-

csó Mártonné, Kistormás köz-

ségi parasztasszony beszél a 

szovjet kolhozokról és a kol-

hozparasztok életéről. 

Pártszervezeteink szervez-

zék meg a rádióadás csoportos 

meghallgatását. 

Magyar Dolgozók Pártja 

Központi Vezetőség 

Agitációs és propaganda 

osztály 

Ki lesz a középcsatár vasárnap 
az SzSzMTE-ben 

Mint ismeretes, az SzSzMTE va-
sárnap Dorogon küzd a bajnoki 
pontokért A szegedi csapat szor 
galmasan készül a nagy összecsa-
pásra- Tegnap fürdőben vo'-tak és 
sportmasszázst kaptak a Játékosok, 
ma pedig levezető edzést tartanak 
az újszegedi pályán. A szakszerve-
zeti csapatban nagy probléma a 
középcsatár kérdése, ugyanis Bá-
náti bordarepedóse kiújult. A ve-

zetőségnek többféle elgondolása 

van a középcsatár helyének a be-

töltésére, a kérdést a ma esti szak-

osztályi ülésen döntik el. Valószí-

nű, hogy a tatabányaiak elleni má-

sodik félidei csapattal állnak fel a 

Dorog ellen Grécivel a balössze-

kötőben- A középcsatár poszt kér-

dését véglegesen csak egy-két hét 

múlva tudják megoldani. 

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

Üzemi Termelési Osztály 

Szegcdi vasutas kerékpáros sike-

rek 

Az országos vasutas kerékpá-

ros bajnokságokon a Szegedi Lo-

komotív 18 versenyzővel vett 

részt és 14 dijat hozott el. A 

nagy mezőnyöket figyelembevé-

ve ez kitűnő teljesítmény. Ered-

mények: Harmadosztály (100 

km) 1. Szűcs 31.900 méteres át-

lag. idős és ifi és negyedosztályo-

sok futama (80 km) 1. Deák 32 

ezer 860 m-es átlag. 3. Ifj. Ko-

pasz. Vaskerekes felnőtt (60 

km) 1. Horváth 31.560 m-es át-

lag, 2. Kelemen. 5. Kakas. Sa-

lakpálya versenyen a következő 

eredményeket érték el a szegedi 

versenyzők: repülő bajnokságban 

4. Kiss ezerméteres idöfutamba.i-

nokságban 4. Kiss, négyezer mé-

teres egyéni üldözőbajnokságban 

3. Szűcs, csapatbajnokságban 2. a 

Szegődi Lokomotiv csapata (Kis® 

F., Szűcs és ifi. Kopasz). Az if-

júsági vaskerekes versenyen Lo-

komotiv három kezdő versenyző-

je, Vajasdi. Baráti és Zs'mberi 

már az első versenyükön 5, 6. és 

7-ik helyezést ériek el. 

DÉl.MAGYAROBSZAG 

politikai napilap 

Felelős szerkesztő ás kiadó: 

ZOMBORI JÁNOS. 

Szerkesztő: 

BODAY PAL. 

Szerkesztőség: Szeged. Jókai-u, 4. 
Telefon: 35 35 és 30 03, 

Éjjeli szerkesztőségi lelefon 
este 8 tói 34 38 

Kiadóhivatal Szeged Lenin u. 0. 
Telefon 31 16. és 35 00 

'A'z i sze l jelzet! közlemények 
díjazottak 

Délmagyarország Nyomda, Szeged. 
FVe ós vezető Priskin Sándor 

Játékoscsere a bajnoki mérkőzé-

seken 

A mérkőzés megkezdésétől an-
nak befejezéséig bármely időpont-
ban egy mezőnyjátékos é9 a kapus 
cserélhető- A játékoscsere alkalmá-
val — ahol edző és partjelző nin-
csen — a csapatkapitány jelenti a 
játékvezetőnek a cserét. Az újon-
nan beál'-ó játékos magával viszi 
arcképes igazolványát és azt a já-
tékbaállása előtt átadja a játékve-
zetőnek. Abban az esetben, ha a 
csere egy percnél tovább tart. a já-
tékvezető a játékidőt meghosszab-
bítja- Ahol edző van, az szói a 
partjelzőnek, ez jellel magához ké-
ri a játékvezetőt a csere bejelenté-
sére. A csere körülményeit a játék-
vezetői jelentésben közölni kell. 

Elmarad a vidéki ifjúsági atléti-

kai bajnokság 

A szombatra és vasárnapra Sze-
gedre kiírt országos vidéki ifjúsági 
egyéni atlétikai bajnokágok tech-
nikai akadályok miatt elmaradnak-

Ma kezdődik a Vasutas tenisz-

bajnokság Szegeden 

Az országos vasutas egyéni ifjú-
sági és szenior teniszbajnokságok 
ma reggel 8 órakor kezdődnek a 
vasutas stadionban és a föiskolni 
DISz-pályán. .A bajnokságokat, me-
lyeken az ország legjobb vasutas 
versenyzői vesznek részt, szomba-
ton és és vasárnap folytatják-

Játékvezető küldés a vasárnapi 

bajnoki mérkőzésekre 

A Déli JT a következő játékveze-
tőket küldte ki a vasárnapi labda-
rugó bajnoki mérkőzésekre; Dorog— 
SzSzMTE (Partjelző; Király), Sz. 
Lok—Bp. Lok. (Partjelző: Gera), 
Honvéd—BSzSE (Partjelző: Rozs-
nyai), Sz. Textil—Cegléd (Pgrt-

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

I S T Á L L O T P Á G Y Á Í 

v á s á r o l 

a 

Szer veslrásyngs Hitéi 

és kereskedelmi NV 

Iroda : Szeged, Károlyi-uta 2b 

jelző; Salánki). Csongrád—Dorozs-
ma (Liliom II.), Postás—Baja (Bo-
kor). I. osztály; Battonya—Kis-
vasút (Dobor) ÉDOSz II—Cukor (dr 
Kákonyi). Honvéd II—HSzMTE II 
(Fehér) II. osztály; Kisvasút—Dó-
zsa II (Acs), Ülléa—Előre (Borbola), 
ÉDOSz III—Algyő (Liliom I.), Lo-
komotiv II—Felsőközpont (Rakon-
czay). Alióközpont—Textil II (Pin-
tér). Egyetemi DISz—EDAC (Turi), 
KASE—Postás II (Szőllősi), Uj-
szentiván—Tápé (Miskolc^, ÉDOSz 
IV—Pedagógus (Csányi). Sándor-
falva—Dorozsma (Horváth M.) Sző-
reg—Meteor (Mészáros), Textil— 
III—Felsővárosi DISz (Csonka). 

Ma mrghivásos mdugróverseny 

az Ady-téren 

M.a délután fél 6 órai kezdettel 
meghívásos rúdugró versenyt ren-
deznek az Ady-téri pályán. 

Ifjúsági mérkőzések 

Kisvasút—HSzMTE (Karsai), 

SzSzMTE—Dorozsma (Csűri), 

Ujszentiván—Postás (Tácsi), 

Honvéd—Előre (dr. Bánsági), 

Szőreg—EDOSz (Etarák), Textil 

—Lokomotiv (Sallai). 

KÉZILABDA 

Szerdán este Hódmezővá-
sárhelyen került lebonyolítás-
ra a kézilabda Alföldi Kupa 
mérkőzései. A kupa győztese 
a Szegedi Építők SE csapata 
lett, mely minden mérkőzést 
megnyert. J ó k : Tamás a me-
zőny legjobbja. Csiszár csa-
pata legjobbja és Hódy I . 

DÉFOSZ.R1REK 

Petőfi telepi DÉFOSz-szerveze* 
vasárnap délelőtt 10 órakor tag-
gyűlést tart a 8-as utcai helyisé-
gében. 

; APROHIRDETESEK: 

I ADÁS-VÉTEL . I 

KERÉKPÁR varrógép, írógép tavi-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra. kerékpárgumik. alkatészek 
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 
tl szám 
LEGSZEBB bizsutériák. dísztárgyak 
legolcsóbban Divatos gyóngyf űzési 
vállalok. Ólomkristály! veszek. Sze-
lemé. Kelemen-u. 7. sz. 
BOB KABÁT javítás vízhatlan fes. 
léssel szakszerűen készül Csordás 
hőrruhakészftő mesternél Szent 
Miklós utca 7. Felsővárosi temp-
lom mögött 2748 
TÁSKAIRÓOÉP kitűnő állapotban 
eladó- Károlyi-utca 2a. II. 1. 
KIS Singer varrógép, fehérneműnek 
nagy utazóláda, 1 fotel eladó- Vá-
sárhclyi-sugárút 33 
ÚJSZEGEDEN magánház 400 négy, 
steőgöl beállított gyümötasösscl, 
köves-út mellett nz.onnali beköltö-
zéssel eladó, Bra«sói_utca 33b- — 
Ugyanott melegágyi ablakok és 4 
méteres kettős-létra eladó. 3442 
HÁROM darab szavatoltan tiszta 
és féragmontes ágy matrac eladó-
Újszeged, Fürj-utca 25. 3452 
KÖNYVEKFT vásárol és olcsón el-
ad Hungária antikvárium. Parti-
zán-utca 1 

SZÉPEN berendezett akvárium ha-
lakkal együtt olcsón eladó- Guten-
berg-utca 28- földszint 6. 3450 
ELADÓ ablaktok, pult, szép etó-

szobafal. mankészlvaityú. kiraknt-

rács, á'ló íróasztal Sztálin-krt. 90. 
KOMBINÁLT konyltakredenc el-
adó. Szatymazi-utca 15. Gázgyár-
nál- 2—6-ig. 344S 
FINOMSZESZ, essencia, celophán, 
fz-alicil befőzéshez- Meinl fiókban, 
Lenin-utca 6. 
UJSZFGEDEN, Sepsi-utcában 400 
négyszögöl gyümölcsös öröktelek 
eladó. — Érdeklődni Brassói-u. 
33b. 3443 

i I A K A s 

BÚTOROZOTT szoba fürdőszobá-
val azonnalra is, vagy elsejére két 
személynek is kiadó- Széchenyi-tér 
16. II. 6. 3445 

EGYSZOBÁS összkomfortos külon-
bejáratú társbérleti lakás a belvá-
ros legszebb helyén költségmegté-
rítéssel azonnal átvehető. Jeliga 
„1500" 3455 

BÚTOROZOTT szoba fürdőszobá-
val, kfilönbejáratú, dolgozó nő ré-
szére kiadó. Kígyó-utca 1 III. 14-

3451 

I i Ű U L t í N F É I . É K 1 

IfARASZTHY (estékkereskedés át-
helyezte üzletét Sztálin.körút 49, 
a Püspök bqzár épületbe, Mérey ki-
térővel szemben 

SZŰKÍTS könyvesbolt elköltözött 
Apponvi-utca 21 Olesó könyvvásári 
KAR- és zsebórák javítása, átqla-
küásn gyorsan, pontosan és jól Fi-
scher órásmester. Klauzál tér 3. 

ELVESZETT egy bőrtárca fényké-
pes igazolvánnyal, iratokkal, pénz-
zel együtt Kübekházán. A pénzt 
megtarthatja, az iratokat a meg-
találó a címre küldie el. 3444 

I OKTATÁS 1 
KEZDŐ gyora. és gépirótanfolya. 
mok kezdődnek szeptember 5 én dr 
Rosenbergné gyorsíróiskolájában, 
Sztálin.sétány l Múzeummal szem-
ben 

KATONA Lászlóné gyorsíró és géo_ 
irólskplájába iKölcsev.utea 10) az 
új tanévre a beiratkozások megkez 
dödlek. 3074 

MAJOR gyorsfró iskola ú] tan-
évét szeptember KLén megnyitja. 
Beiratkozás megkezdődött. Bocskai-
utca 4. 2472 
OROSZ nyelv társalgási oktatót 
keresek. — Cimet kérem „Oros* 
nyelv" jeligére-


