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Október 31-fg keli betakarítani
a kukoricát, cukorrépát
és takarmányrépát
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Népnevetőink
Népnevelőnek lenni nemcsak
megtisztelő feladat, hanem Pártunk részéről fontos megbízatás
is. Az ezzel járó L.unka öntudatos, becsületes elvégzése döntően
befolyásolja a dolgozók politikai
fejlődését. Pár* ink útmutatását,
Pártunk cé kitűzéseit tudatosítja
és ezen keresztül segíti fokozni
a dolgozók
termelékenységét
mind mennyiségileg, mind minőségileg, amely elengedhetetlen
eszköze a szocializmus építésének.
Bizonyítja ezt a Dohánygyáriján a minap megtartott népnevelői é/tekezlet is, ahoí a népnevelők kiértékelték a koreai műszakban végzett munkájukat, kölcsönösen kicserélték tapasztalataikat, hogy a jövőben még jobb
munkát végezhessenek.
Gazdag Dezső elvtárs elmondotta ezen az értekezleten, hogy
a hozzá tartozó dolgozók között
egyéni agitáció formájában tudatosította a normarendezés, az
alapbéremelés szükségességét. —
Reggel, munkakezdés előtt, és
ebédidő alatt beszélte meg a dolgozókkal és
. Uágosította fel
őket, hogy az eddigi norma elavult — és mert nem esküdtünk
örök házasságot az elavult normáknak — feltétlenül rendeznünk
kell normánkat. A régi már nem
szolgálja a szocializmus építésétigen jó eredményt ért el azzal,
hogy röviden vázolta és felelevenítette a dolgozók előtt, hogy
milyen volt a dolgozók helyzete
a Dohánygyárban a múltban és
most. Ae. új normát már az első
napokban, a mellé beosztott dolgozók egy-két százalékkal túl is
teljesítették. Persze nem elege.1dö és nem tökéletes népnevelői
munka az, ha csak beszélünk! A
j ó népnevelőnek, ha jó munkát
akar
végezni,
leghasznosabb
fegyvere a példamutatás. A koreai műszakban Gazdag elvtárs
maga is 104 százalékot ért el és
ez is hozzájárult ahhoz, hogy
dolgozó társai azóta is 100—103
százalékot teljesítenek.
Barna Józsefné elvtársnő
jó
agitációs munkája mellett szintén 105 százalékos eredményével
serkentette a többieket és ígv az
ö üzemrészében a mult heti átlag
százalék 103 volt. Időközben az
újtipusú
segédanyagok
miatt
egy-két százalék visszaesés mutatkozott. Akadtak, akik elkedvetlenedtek a visszaesés miatt,
de Barna
elvtársnő itt
tudta,
hogy mit kell tenni a jó népnevelőnek. Maga is szorosabbra fogta a munkát és megmagyarázta,
hogy ezért nem kell elkeseredni.
Arra kell törekednünk, hogy termelékenységünket, a szocializmus
építése, a békeharc fokozása érdekében ezekkel a segédanyagokkal is mennyiségileg is és minősé) ileg is fokozzuk! S azóta az
üzemrészben már mutatkoznak is
az eredmények.
,
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értekezletei
lalója elmondotta, hogy nem elég
egyszerűen elolvasni az újságcikkeket, hanem vitákat kell kezdeményezni, bele kell vonni minden jelenlévőt a cikk megtárgyalásába, össze kell kapcsolni a
felolvasottakat az üzem. a munkahely speciális problémáival.
A felvilágosító munka másik
jó eszköze a faliújságokkal való
foglalkozás. Ez
megelhetősen
gyenge a Dohánygyárban — mint
ahogyan a népnevelők is mondották — Kevesen írnak a faliújságokra és még egy súlyos hiba:
a cikkek írói csak nagyvonalú, általános politikai kérdéseket vetnek fel és sem a normarendezés
sem pedig a koreai -műszak kérdéseit nem tárgyalják
konkré
dohánygyári viszonylatban.
A
népnevelőértekezlet megmutatta
azt is, hogy a szemléJtető agitációban, a verseny nyilvánosságának biztosításában is mutatkoz
nak hiányosságok. A versenytábla csak a brigádok eredményeive:
foglalkozik, a népnevelők keveset tettek annak érdekében, hogy
naponta rákerüljenek a táblára
az egyénileg is jó eredményt elért dolgozók nevei. Legjobban a
hangosh.radó töltötte be szerepét, mert frissen ismertette a
dolgozókkal az elért eredményeket.
A dohán^reári népnevelőértekezletnek számos
pozitivuma
volt, a felszólalók átadták a?
értekezlet résztvevőinek módsze
reiket, tapasztalataikat. A felszólalók egy része azonban nem számolt be kellő részletességgel vésrzett munkájáról, kialakult módszereiről. De az értekezlet részt
vevőinek egy része — akikenk
pedig szintén vannak tapasztalataik — némák maradtak. En
nek persze nemcsak az ott léve
népnevelők az okai, hanem oka a
népnevelőfelelős is, aki bár kapott elég szempontot az értekezlet megszervezésére, mégsem gon.
doskodott kellő körültekintéssel
az igen fontos népnevelői tapasztalatcsere előkészítéséről.

Valahogy úgy állt a helyzet
ezen az értekezleten, hogy akik
nem szólaltak fel, éppen azokat
a hiányosságokat hallgatták el
amelyek a népnevelőmunka egyes
pozitív
tapasztalatai
mellet!
szintén nagymértékben hozzájárultak volna a dohánygyári nép
nevelőmunka
megjavításához.
Miért nem említették a felszóla
lók a kultúragitációs módszereket? Mert nincs — mert ezzel ott
nem éltek Miért nem beszéltek
bővebben a felszólalók a népnevelők példamutatásáról a termelésben? Igaz, egynéhányan beszéltek. akiknek ezen a téren jó:
áll a szénájuk. De akad a dohánygyári népnevelők között
olyan
elvtársnő is. aki a normáját csak
61 százalékra teljesíti. Ö és mér
néhányan, akik hozzá hasonlóan
állnak a „példamutatással" erről
Gazdag elvtárs. Barna Józsefné a kérdésről mélyen hallgattak.
elvtársnő és a többi iól dolgozó
A héten számos üzemünkben
dohánygyári népnevelő
lelkes tartanak még népnevelőértekezmunkája és elért eredményei vaj. letet. Népnevelőfelelőseink, üze
jon csak azt jelentik-e, hogv a mi pártszervezeteink és pártDohánygyárban javult a munka, bizottságaink hasznosítsák a doemelkedtek a százalékok? Azt is hánygyári
népnevelöértekezle:
jelenti. De jelenti azt is — és ez itt említett pozitív és negatív
döntő jelentőségű —, hogy a mi tapasztalatait. Jól
szervezzék
dolgozóink a . koreai műszakban készítsék elő
a népnevelőérte
— és túl a koreai műszakon is — kezletet. A népnevelőértekezietek
harcos szolidaritást vállalnak a valóban széleskörű és sokrétű
világ minden elnyomott dolgozó- tapasztalatcsere
megbeszélések
jával — harcos gyűlöletet tanú- legyenek — hozzásegítsék
irsítanak a népeket elnyomó és ki- tunknak ezeket a megbecsült mun
zsákmányoló
imperialistákkal kásáit ahhoz, hogy a munkájuk
szemben.
ban még fennálló hiányosságokat
A személyes agitáció mellett gyorsan és alaposan kiküszöbölazonban fontosak még a népne- jék. mert tőlük is jó munkát vár
velő mur.ka más, különböző for- Pártunk. De a pártonkívüli dolmái és módszerei is. Ezek között gozók is nemcsak egyszerű érdekts
elsőnek kell említenünk a csopor. lődéssel, hanem bizalommal
tos újságolvasást. A dohánvgyári szeretettel várják a népnevelők
népneveiőértekéziy több felszó- tanácsait és felvilágosításait. Vé-

SZERDA, 1950 AUGUSZTUS 30.

50 F I L L É R

A község

minden

dolgozó

Alig két hete, hogy egyesült
Gyálaréten a Komszomol és Szabadságharcos termelőcsoport, de
azóta is napról-napra növekedett
a Komszomol néven egyesült termelőesoport létszáma. Naprólnapra ujabb
és ujabb dolgozó
parasztok kérték felvételüket a
csoportba és nem egyszer húszasával is léptek be. Ennek a tömeges jelentkezésnek nemcsak az
volt az oka, hogy látták a termelőcsoportbeíiek eddigi nagyszerű
eredményeit, hanem igen nagy
részben járultak hozzá mindazok
a gazdag tapasztalatok, amelyeket Farkas Dezső, a Komszomol

A Tito-klikk

parasztja

belépett

termelőesoport elnöke szerzett a
Szovjetunióban járt parasztküldöttség tagjaként és falujában
elmondott paraszttársainak. Ezek
alapján méginkább meggyőződhettek a nagyüzemi gazdálkodás
óriási előnyeiről.
Kedden estére
a községben
már nem volt egyetlen olyan dolgozó paraszt sem, aki ne lépett
volna be a termelőcsoportba. Ezzel Gyálarét szocialista község
lett. A községnek ebből a nagy
örömünnepe alkalmából a következő üdvözlőtáviratot küldte a
gyálaréti MDP szervezet a köz-

retteg,

hogy

a

termeiőesoportba

ség valamennyi dolgozó parasztja nevében Rákosi elvtársnak:
„örömmel jelentjük, hogy községünk dolgozó parasztsága
a
Magyar Dolgozók Pártja vezetésével és a Szovjetunió tapasztalatai nyomán teljes egészében belépett a termelőszövetkezeti csoportba. Ml, Gyálarét község termelőszövetkezetbe tömörült dolgozói fogadjuk, fcogy az imperialisták és aljas
ügynökei ellen
még elszántabban harcolunk és
még szilárdabban sorakoznunk
fel a Szovjetunió-vezette béketábor, valamint nagy Pártunk éa
vezére, Rákosi elvtárs mögé."

felelnie

kell

a jugoszláv nép ellen elköveiell bűnökért
gítséget nyújtott nekik a partizánok ellen.
A
népellenes
TUo-klikket
rettegéssel tölti el az a gondolat- hogy a jugoszláv nép ellen
elkövetett bűneiért felelnie kell.
Lázasan keres támogatást
az
athéni és római
barátságban
és ugyanakkor
amerikai gazdái segítségéért esedezik. Da.
vies athéni és belgrádi
útja
válasz Tito alázatos kérésére,
hogy hárítsák el rendszervnek bukását. Brilej, Tito londoni nagykövete
bizonygatta
az
angol
hadügyminiszter
előtt, mennyire fontos az anszámára
Tito
A
Tko-ktikk
már
régen gol kormány
Jugoszlávia
gaz
együttműködik
az athéni mon- támogatása.
archofasiszta
rendszerrel. Se- dasági állapotát ecsetelve Bri-

Davies, az angol
külügyminiszter parlamenti
helyettese
jelenleg Belgrádban
fartózko
dik. Jugoszláviai
útja
előti
Rómába
és Athénbe látogatott el. Az angol kormány képviselőjének útiránya
pontosan
egybeesik
a
Róma—AthénBelgrád
tengely
irányával
Ezt a tengelyt az angol—amerikai imperialisták új háború
céljaira
szervezik.
Utjának
erre a rendeltetésére
maga
Davies célzott, amikor
Bel
grádban kijelentette, hogy Jugoszlávia és Görögország ke.
zött a kapcsolatoknak
javuk
niok kejl.

lej újabb amerikai
kölcsönt
kért.
Ellenszolgáltatásként
Tito
azt ígéri, hogy
az
angol—
amerikai
monopolisták
érdekében még jobban fokozza a
jugoszláv dolgozók
könyörte
len kizsákmányolását.
A Titoklikk és az angol imperiatisták közötti újabb
egyezmény
Jugoszlávia
további bevonását
jelenti a háborús tervekbe A
külföldi
tőke ezalatt teljesen
hatalmába
keríti
Jugoszlávia
gazdasági életét. A
népáruló
Tito-klikk dollárban
és fontban
nyújtott
könyöradomány okért
eladta
Jugoszláviát
az imperialistáknak
és a háborús
gyujtogatók
támaszpontjává változtatja az országot.

A Biztonsági Tanács sürgős intézkedésekkel vessen véget
az amerikaiak koreai agressziójának
— követelik

a világ

népei

A világ szabadságszerető népei
egyre erőteljesebben tiltakoznak
az amerikai imperialisták koreai
agressziója ellen, elítélve a barbár légitámadásokat és követelve az idegen csapatok kivonását
Koreából
A világszerte megmutatkozó
felháborodást világosan tükrözi
a stockholmi békefelhívást aláírók számának hatalmas emelkedése. Ma már nincs egyetlen
ország sem, amelynek dolgozón
ne sorakoztak volna fel a világ
békéjének megyédése mellett.
SZOVJETUNIÓ
I. Jakuskin akadémikus „Követeljük az intervenció megszüntetését Koreában" című írásában
kiemeli, hogy az egész földtekén
az emberek százmilliói emelték
fel tiltakozó szavukat az amerikai tábornokok és
kiszolgálóik
állatiassága ellen, amelyet annak
az ENSz-nek a zászlaja alatt követnek el, melynek az emberiség
békéjének megvédése lenne a feladata.
Nyikoláj Petrov, Sztálin-díjas
népművész így ír:
— Az egész világ tudja, hogy
az amerikai imperialisták a szabadságszerető népek esküdt ellenségei. A nők. gyermekek és
öregek ezreinek iegylilkolásáért
az Egyesült Államok kormányára hárul a felelősség és
ame-

rikai fasiszták nem kerülik el a
népek igazságos ítéletét.
írana Szetki, a Sztálin-díjas
filmrendezőnő
az
amerikaiak
koreai agressziójáról írva megállapítja, hogy az emberek százmilliói tiltakoznak a XX. század
barbárjai ellen.
Tyihon Treptov. moszkvai acélöntő munkás a moszkvai rádióban ezeket mondta: „Egyszerű
acélöntő munkási vagyok, traktorokat, turbinákat, lakóházalkatrészeket gyártok, amelyek a békés építés céljait szolgálják. Tudom, hogy az óceán túlsó oldalán az acélöntés munkája mást
jelent: halált, rombolást, háborút. Mi, egyszerű szovjet munkások, egyetértünk kormányunk
döntésével s követeljük a z amerikai csapatok azonnali kivonását Koreából.
A Pravda beszámol arról, hogv
a szovjet dolgozók újabb és újabb
sikereket érnek el a békeműszakokban. A novotagilszki kohóüzem olvasztárjai az elmúlt hét
hónap alatt kétszer több fémet
adtak az országnak, mint 1949ben egész év alatt. A bakui olajmunkások mindegyike békeműszakban dolgozik.

Biztonsági Tanácshoz intézett
táviratukban követelik az imperialista gyilkosok kivonását Koreából. A marianske-laznei fürdőhelyen üdülő csehszlovák, magyar, lengyel és olasz szakszervezeti tagok békegyűlésen tiltakoztak az amerikaiak agressziója ellen.

gül — talán ezt kellett volna elsőnek említeni — népnevelőink
elé komoly követelménveket állít
á szociaizmus építése. NéD.tevelő.
ink — valóban elmondhatjuk —
ennek az arcvonalnak tűzvonalában vannak, ami azt is jelenti

számukra, hogy ők nem valamiféle „alkalmi munkásai" a szocializmusnak, hogv az ő munkájuk
nem kampány munka, hanem
ahogyan a feladatok sokasodnak,
az ő feladataik is növekszenek.
A népet — a dolgozó népet —

Pártunk iránymutatása alapján
nemcsak eav-eev időszakban, hanem szüntelenül, mindig magasabb és magasabb
színvonalon
kell nevelni. Ez a népnevelők
munkáia — és ez a munka nem
is kevés.

ALBÁNIA
Az Albán Szakszervezeti Tanács
a Biztonsági Tanácshoz intézett
táviratában követeli, hogy a Biztonsági Tanács sürgős intézkedésekkel vessen véget az amerikai
imperialis'ák durva beavatkozásának és a gyilkos bombázásoknak,
HOLLANDIA
A Telegraph című holland
lap
közli Henvtscn professzor cikkét, aki elítéli a holland
kormányt. amiért helyeselte az amerikaiak Korea elleni támadását,
amivel megsértették az ENSz
alapelveit.

KANADA
Kanadában egyre fokozódik
a
tiltakozó mozgalom az amerikaiak koreai agressziója ellen
Az
autóbuszokat és
villamosokat
CSEHSZLOVÁKIA
röpcédulákka. ragasztották tele,
A csehszlovákiai üzemek, föld- amelyeken ez a jelszó
volt:
műves,«7pvptirp7et-ek d-icnzóí a FVvp+V-n
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Október 31-ig kell betakarítani
a
kukoricát,
burgonyát, cukorrépát és
takarmányrépát
A földművelésügyi miniszter
rendeletet adott ki a kapásnövények betakarításáról.
A rendelet értelmében
a kukorica, burgonya, cukorrépa és takarmányrépa termését legkésőbb október 31ig. a napraforgó és ricinus
termését legkésőbb október
15-ig kell letörni, kiszedni és
betakarítani.
E végső határidőkön belül a
termelőkre az a határidő kötelező, amit a Megyei Tanács végrehajtó bizottsága, illetőleg szerződéses termelés esetén a Termeltető Nemzeti Vállalat községenként és városonként a helyi
viszonyoknak megfelelően elkészített ütemtervben megjelölt.
A r állami gazdaságok a kukorica törése után tíz napon beliil.
a termelőszövetkezeti csoportok
15 napon belül, az egyénileg gazdálkodók pedig húsz napon belül
kötelesek a visszamaradt szárrészeket a földröl lehordani és kúpokba összerakni.
A napraforgómag visszamaradt
szárrészét az állami gazdaságok,
a termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti csoportok az aratás után 14 napon belül, az egyénileg gazdálkodók pedig
húsz
napon belül kötelesek a tábláról
lehordani. A burgonya visszamaradt szárrészeit a termés teljes
betakarítása után azonnal meg
kell semmisíteni.
A ricinus visszamaradt szárrészeit az állami gazdaságok, a
termelőszövetkezetek és termelőcseportok az aratás teljes befejezése után 14 napon belül, az
egyénileg gazdálkodók pedig 20
napon belül kötelesek a tábláról
lehordani.
Azok, akik vonóerő,
vagy
felszerelési tárgv
hiányában. nem tudnak a rendelkezéseknek eleget tenni, kötelesek ezt az elöljáróságnak,
illetve « Városi Tanáes végrehajtó bizottságának írásban
bejelenteni.
Akik a kukorica, napraforgó,
burgonya, cukor-, takarmányrépa es ricinus termését az ütemtervben megállapított határidőig
nem törik le, nem szedik ki, nem
takarítják be és a visszamaradt
szárrészeket nem takarítják le a
földről az előirt határidőig, azok
hat hónapig terjedhető elzárással
ás 2400 forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendők, amenynyilben a cselekmény nem esjj>
súlyosabb tüntetőrendelkezés alá.

letben előírt határidon belül a
tábláról hordjuk le. A cséplést
lehetőleg cséplőgéppel végezzük.
Az elcsépelt magot tisztítsuk ki.
mert a napraforgók között lévő
növénymaradványok a tárolásnál
dohosodást idézhetnek elő.
A
magtárban vékonyan terítsük ki
a kitisztított magot és többször
lapátoljuk át.
A burgonya szedését a lombozat leszáradása után és ha már
a héja nem foszlik, el kell kezdeni.
Már a szántóföldön válogassuk külön a vetőburgonvát a
többi étkezési és takarmányozási célra szánt burgonyától. A szedésnél vigyázzunk. hogy » gumókat meg
ne sértsük és rakodásnál
használjunk gombosvillát.
A kiszedett burgonyát semmiesetre sem szabad saját szárával letakarni, mert a száron lévő
betegségek a gumókat megfertőzik. A visszamaradt szárrészt jó
mélyen el kell ásni, vagy elégetni és a burgonyát kizárólag száraz szalmával kell letakarni.
A cukorrépát akkor szedjük,
ha a
megyénkben elkészített
ütemterv alapján arra a termeltető vállalat a szedési és szállítási engedélyt megadta. A kiszedett répát a földtől tisztítsuk
meg, majd a levél koronáját a
répa fejének földrészével együtt
éles fejelőkéssel vágjuk le. Az
ágy lefejelt répát a répa levelé-

A jövő évi jobb minőségű kukoricavetőmag biztosítása érdekében
a lábonálló táblákon még a
törés előtt ki kell jelölnünk
azokat a töveket, amelyek
erőteljes fejlődésiek és amelyeken lehetőleg több kifejlett csövet találunk.
A kijelölt tövek termését az
általános kukoricatörés megkezdése előtt külön törjük le és külön tároljuk. A törés alkalmával
azonnal el kell végezni a kukorica érett és éretlen csöveinek szétválasztását is. A kukoricaszárat
töréssel egyidőben lehetőleg szárvágó kapával a talaj felszínén
kell levágni. A levágott szárat
kössük kévékbe és rakjuk ideiglenesen kisebb kúpokba. A rendeletben előírt határidőn belül
az ilyen kúpokba rakott, megfelelően kiszáradt kukoricaszárat
a szántóföldről le kell hordani és
vagy a szántóföld végén, vagy a
gazdasági udvarokban nagyobb
kúpokba, vagy kazlakba kell öszszerakni,

Csu-En-Láj, a kinai központi
népi kormány külügyminisztere,
augusztus 27-én táviratot intézett Jákob Malikhoz, az ENSz
Biztonsági Tanácsa elnökéhez és
Trygve Liehez, az ENSz főtitkárához,
melyben
értesítette
őket az USA repülőgépeinek behatolásáról kinai területre és a
kinai nép és kinai javak ellen intézett támadásukról. Csu-En-Láj
elvtárs külügyminiszter követelte, a Biztonsági Tanács tegyen
haladéktalanul lépéseket olyan

A napraforgó szedése előtt is
a táblán ki kell jelölni azokat az
egytányérú. alacsonytörzsű töveket, amelyeken a tányérok jól
fejilettek és a tányérban a napraforgómagok fejlettek és
kiegyenlítettek. Ezeknek a töveknek a termése adja a jövöévi vetőmagot, ezeket külön vágjuk,
csépeljük és tároljuk.
A napraforgó ••ratását száraz
időben és száraz állapotban
kezdjük me«r. amiker a magja a tányérból könnven kidörzsölhető.
A napraforgók szárát közvetlenül
A föld felett vágjuk és a rende-

vel. vagv fagyveszély esetén földdel takarjuk le. A kocsira való
felrakásnál gombosvillát
használjunk.
A takarmányrépa szedését úgy
szervezzük meg. hogy a szedési.
valamint a tárolási munkák
a
fagyok előtt befejezést nyerjenek. A takarmányrépának csak a
leveleit csavarjuk le és vigyázzunk arra. hogy a gyökerei meg
ne sérüljenek, majd kupacokba
rakjuk és a behordásig a répa
leveleivel letakarjuk, hogv ezáltal a fonnvadástól, esőtől és
a fagytól megvédjük a répánkat.
A tábláról való betakarítás után
a takarmányrépát prizmában tároljuk. A prizmábarakás előtt válogassuk át répánkat és ha az
elraktározott
takarmányrépa
romlani kezd, a prizmát újból át
kell válogatni és a romlott gyökeret el kell távolítani,
A ricinuson a fürtök nem mindig érnek be egyszerre és csak
érett fürtöket szabad aratni, ezért a szedését szükség szerint ad.
dig kell folytatni, amíg az egész
termés éretten leszedhető. Az
érett magtokokat, vagv gumókat
zsákokba tegyük és utóérlelés
céljából száraz, szellős helyiségben teregessük szét. Cséplésénél
vigyázzunk arra. hogy a magja
meg ne sérüljön. A harmadik,
esetleg negyedik termést jó. ha
külön csépeljük, mert ezzel megakadályozzuk az értékesebb magok minőségének lerontását.

Egy százezerforínfos és hetvennégyezerötszáz
egyéb nyereményt sorsolnak ki szeptember
közepén a tervkölcsönkötvényekre
Az ötéves tervkölcsön kötvényei első Ízben szeptember közepén kerülnek kisorsolásra. Ez
alkalommal egy százezer forintos főnyeremény
mellett
még
négyezerötszáz nagy nyeremény
sorsolására'is sor kerül, 50.000.
25.000, 10.000, 5.000 és ezer forintos összegekben. A fentieken
kivül mintegy hetvenezer azok-

nak a nyereményeknek a száma,
amelyek 500 és 300 forintos értékben kerülnek kisorsolásra. A
jelenlegi
húzásban a kisorsolt
nyeremények értéke meg fogja
haladni a 30 millió forintot. A
sorsolás előkészítése megtörtént
és a jelenlegi sorsolás hasnoló
nyereményekkel félévenként meg
fog ismétlődni.

irányban, hogy az USA megszálló csapatait azonnal vonják viszsza Koreái ói.
Achesonhoz. az Egyesült Államok külügyminiszteréhez küldött
távirajiban Csu-En-Láj, az E s é sűit Államok kormányánál az
Egyesült Államok
repülőgépei
által kinai területen végzett bombázás ellen tiltakozik. Csu-En-Láj
külügyminiszter követeli, hogv az
USA krrmánya fizessen kártérítést a Kinai Népköztársaságnak
az elszenvedett veszteségekért.

Ausztriában egy háborús bűnöst
a Tudományos Akadémia tagjává választottak
ményt követett
el és
résztveit
a varsói királyi
az értékes
művészeit
megsemmisítésében
Freyt
kormány
háborús
bűnössé
totta.

közvetlenül
kastélynak.
emlékműnek
a lengyel
nyilvání-

Az I. Magyar Matematikai Kongresszus
keddi ülése
A kedd délelőtti előadóülésen az
első előadást Kalmár László, szegedi Kossuth.díjas matematikus tartotta, melyben legújabb
kutatásainak eredményeit ismertette. Előadához hozzászólt
Kolmogorov pro.esszor, a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának tagja is.

A Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága augusztus 28 án
este a következőket közölte:
A néphadsereg egységei valamennyi fronton folytatták
kemény harcaikat az amerikai és
Li-Szin-Man csapatok ellen, amelyek konok ellenállást tanúsítanak.. A néphadsereg azon egységei, ameiyek a keleti partvidéken
nyomulnak előre, visszaverték az
ellenségnek a légierők és a flotta
védelme alatt végrehajtott támadását és az ellenség védelmét áttörve, folytatják támadásukat. A
keleti partvidék körzetében vívott harcokban a néphadsereg
csapatai az ellenségnek
több
mint 800 katonáját és tisztjét
semmisítették és
sebesítették
meg. több mint háromszázat fog-

lyui ejtettek. Zsákmányoltak
8
különféle űrméretű löveget,
4
fényszórót, sok nehéz és könnyű
gépfegyvert, géppisztolyokat, karabélyokat, rádiókészülékeket ég
hadianyagot, A néphadsereg légvédelmi egységei augusztus 17től 22-ig három B 29. amerikai
bombavetőt és három vadászgépet lőttek le Az amerikai gének
támadást intéztek Nanan
(Ranan) és Csoncsin (Szeiszin) ellen. Az amerikai bombavetők 27én támadást intéztek Nampho
(Tinnampol városa ellen és több
mint harminc bombát dobtak a
város központjára. A bombázás
következtében sok lakóház, bölcsödé. iskola, színház, és
sok
egyéb kultúrintézmény pusztult
el. A város lakosságának soraiban sok a halott és sebesült.

A koreai néphadsereg főparancsnokságának
kedd reggeli hadijeientése
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága
közölte augusztus 29-én reggel,
hogy a néphadsereg egységei
valamennyi fronton visszaverik az amerikai és L i Szin
Man-féle csapatok
ellentámadásait, súlyos csapásokat mér
nek a i ellenségre és továbbra
is kemény harcokat vívnak.
A néphadsereg azon egységei, amelyek Gunjit felszabadították, az ellenség konok ellentámadását leküzdve, tovább
vívják támadó harcaikat.
A
népi hadsereg egységei ezek
ben a harcokban több
mint
800 ellenséges katonát sebesí-

tettek meg, 200 foglyot ejtettek.
Zsákmányoltak 3 harckocsit, öt 106 milliméteres löveget, hét 81 milliméteres aknavetőt, 4 rakéta|öveget,
12
légvédelmi gépfegyvert, több
mint 60 könnyű gépfegyvert,
sok nehéz gépfegyvert, karabélyt, valamint egyéb harci
eszközt és hadianyagot.
A z amerikai légierő folytatja rendszertelen és barbár légitámadásait az ország
déli
és északi részének békés városai és falvai ellen. A bombázások következtében
több
város és falu elpusztult. A
békés lakosság körében sok a
halott és sebesült.

A jugoszláv határőrség
halomra gyilkolja a menekülőket,
akik át akarnak jutni a határon
Az „TJnita" goriziai jelentése szerint
a Jugoszláviában
uralkodó viszonyok miatt egyre több ember igyekszik
átjutni a határon. Tekintettel a
tömeges menekülésekre, a jugoszláv határőrséget megérő-

sífették és a határőrség azt a
parancsot kapta, hogy felszólítás nélkül mindenkire lőjenek rá. aki át akar jutni
a
határon.
A jugoszláv határőrök számos menekülőt
lőttek
már
agyon, illetve sebesítettek meg.

Nagyarányú parasztlázadás
Abesszínia Godzsam tartományában

Csu-En-Láj távirata Malikhoz,
Trygve Liehez és Achesonhoz

Dagobert
Frey
háborús
bűnöst
nemrégiben
at Osztrák
Tudományos
Akadémia
tagjává
választották.
Sajtójelentések
szerint Frey a
„törté,
nelem és művészet
tanára"
Lengyelországban
több háborús
bűncselek-

A koreai néphadsereg főparancsnokságának
héttő esti hadijeientése

lete" címen. Előadása olyan problémákra adott választ, amelyek a ma.
tematika alapvető kérdéseit
épitik,
elméletileg
jélentős
következtetésekre vezetnek. A harmadik előadó
Riesz Frigyes, Kossuth-díjas professzor volt, aki nemzetközileg elismert ku atásainak eredményeit fog.
A második előadást A. A. Markov lalta össze. A kedd délelőtti ülés
professzor, a leningrádi egyetem ta. utolsó előadója Rédei László, szenára tartotta „Algoritmusok elmé- gedi Kossuth-díjas professzor volt.

Abesszínia Godzsam
tartományában hatalmas
arányú
véres parasztlázadás tört kiA kormány elnyomó politikájától. a földek
elkobzásától,
letartóztatásoktól és az elviselhetetlen magas adóktól
végsőkig elkeseredett parasztok
elkergették
a
tisztviselőket.

akik közül többet, két kormányzót is beleértve, megöltek.
Az abesszíniai kormány
a
legszigorúbb cenzúrát vezette
be és megtiltotta a lapoknak,
hogy a parasztlázadással foglalkozzanak Ugyanakkor Addisz-Abebábó] cspatokat küldtek Godzsamba a lázadás leverésére.

Dél-Korea feíszabadifott területem
fo yi!< a népi bizottságok választása
Dél-Csuncsan tartomány lakossága
felszabadítása
után
nyomban hozzálátott n'phatósági
szerveinek megválasztásához. A
népi bizottságok válaszifása minden járásban
befejeződött. A
tartomány lakosai a választási
gyűléseken hálájukat
fejezték
ki Kim-Ir-Szen
elvtársnak, a

kormány vezetőjének és a dicső
néphadseregnek. Valamennyi választó
szilárdan
elhatározta,
hogy minden erejét latbaveti a
diadal kivívásáért. A népi bizottságok tagjaivá 1047 munkást és
13.000 parasztot választottak. A
megválasztottak közül 1578 nő.

A sárga szakszervezeti internacionálé
kémszervezet létesítésére készül
a keleteurópai országokban
A dán rádióban lezajlotít választási vita során Ottó Krag
szociáldemokrata kereskede'emügyi
miniszter Larsen elvtárs. :
kommunista képviselő vádjával i
kapcsolatban kénytelen volt beismerő nyilatkozatot te-ni: Megfelel a valóságnak a kommunista
sajtónak az az állítása, hogy a
sárga aacakwv»-n'®zfttt internacio-

nálé végrehajtó
bizottságának
májusi, Brüsszelben megtartott
é ekezietén kém- és szabotázsszervezet létesítését határozták
ej a keleteurópai államokban.
A dán kormány hozzájárulásával kém- és szabotázsszervezeteket létesítenek olyan országokban, amelyekkel Dánia diplomáciai kapcsolatokat Itart fenn —
jelentette k i
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A GYUFAGYÁRBAN IS TUDOMÁSUL KELL VENNI:

Amerikai
katonák
,hőstettei ti
Koreában

A politikai harc kérdése a hosszúlejáratú
versenyszerződések megkötése
„A termelés vonalán még csak ' Ezek után nem is csoda, hogyha n.unkával eredményeket soha nem
érünk el eredményeket, de a párt- csiga módjára
haladt itt eddig a fognak elérni, ellenben kárt okozmunkában a mozgalmi életben nincs ! hosszúlejáratú
versenyszerződések hatnak népgazdaságunknak,
nálunk
haladás semmi." — Igy | megkötésével kapcsolatos munka. Az
AHOL JÓ PÉLDÁVAL
kezd magyarázni
Tamaskó István [ elvtársak közül többen azt hitték,
elvtárs, a Szegedi Gyufagyár üze- hogy annyi is elegendő, ha csak a
JÁRTAK ELŐL A NÉPmi bizottsági
titkára, amikor
a termelés vonalán ériink
el
szép
NEVELÖK
hosszúlejáratú
versenyszerződések eredményeket. Azt gondolták, hogy
A dobozkészítő osztályt csak alig
megkötésével
kapcsolatos
felvilá- az agitációs munkának „úgy sincs
20—25 lépcsőfok választja el a tölgosító népnevelő munka megszerve- gyakorlati jelentősége".
Nem százése és végrehajtása kerül
szóba- mították, hogy ezzel a súlyos egy- töteremtöl, mégis olyan távolságban
Ez, amint az alábbiakból is kitű- oldalúsággal széles területet bizto- van ez a két üzemrészleg egymástól, mint ahogy szokták mondani
nik, sajnos így is van. Ez a né- sítanak, kezet nyújtanak
az üzehány „elkeseredett hang" mintegy men belül meghúzódó ellenségnek, — Makó Jeruzsálemtől — A tölfelkiáltójel tanúskodik a Gyufagyár s amint már most is látható — a tőn már senkinek sem hiányzik a
hosszúlejáratú
versenyszerződése,
iizemi
pártszervezetének
rosszul szindikalizmusnak.
Ül igazán jó példával jártak elől a
végzett munkájáról.
'A pártszervezet
vezetősége ahe- népnevelők — hozzá lehet
tenni:
— Nem tudunk semmit sem meglyett, hogy a hosszúlejáratú
verPapp Gézáné
beszélni, kivitatni.
Képtelenek va- senyszerzödésekkel kapcsolatos agi- magánszorgalomból.
elvtársnö és munkatársainak már a
gyunk összehozni egy-egy
üzemi tációs szempontokat
megadta vol- július havi versenyeredményeit
is
háromszögértekezlelet, vagy vezető- na a népnevelöknek,
s megbízta kiértékelték, feljegyezték a versenységi ülést, az elvtársaknak, hol az volna őket az ezzel kapcsolatos poPapp Gézáné elvtárs.
egyiknek, hol a másiknak mostaná- litikai munka vitelével, a szerződé- szerződésbe.
tő tíz
százalék
selejtcsökkentést
ban mindig akad valami fontosabb sek megkötésének
végrehajtásával, öt százalék termelésemelést
vállalt,
dolguk.
Ez az oka annak, hogy a gyártásvezetőkre és a teremmesezt teljesítette is.
A felettük lévő
üzemünkben eddig még mindössze lerekre bízta ezt.
iizemrészlegben erről
nem tudnak
csak 84-en kötötték meg a dolgosemmit. Most, hogy megtudták a
zók hosszúlejáratú versenyszerződé,,GYORSAN MÜHELYÉRTEdolgozók, csodálkoztak,
kérdezték:
seiket — meséli tovább Tamaskó
KEZLETET RENDEZÜNK"
hogy lehet ez?
elvtárs.
Hogy ez mennyire így van, igaA válasz egyszerű. Ugy, hogy a
A JAVÍTÓMŰHELY DOLGO- zolja a dobozkészitő részleg esete Párt és az üzemvezetőségben nincs
is, ahol Rerg elvtársnak, a teremZÓI JÓ PÉLDÁVAL JÁRNAK mesternek .már több mint egy hete nieg a kellő harmónia, felületesen,
az
ELŐL
ott porosodnak
az asztalán
a lélektelenül végzik munkájukat
! hosszúlejáratú
versenyszerződések illetékes elvtársak A régebben el
,'Ázok a dolgozók, akik már meg- nyomtatványai. Berg elvtárs azzal ért kimagasló sztahánovista eredkötötték
hosszúlejáratú
versény- mentegetődzik,
hogy eddig
még mények, s a magas üzemátlag látíZerzödéseiket,
részben maguktól, azért nem kötötték meg ezen az tán a fejükbe szállt a dicsőség, lerészben pedig a többi szegedi üze- osztályon a hosszúlejáratú verseny- tették a fegyvert, gondolták Rákosi
mek példáján okulva értették meg, szerződéseket. meri egyes gépeknél elvtárs szavával mondva,
hogy —
hogv a hosszúlejáratú versenyszer- munkaerőátcsoportosílások
lakodalesz- most már hegyen-völgyön
zödések megkötése egyáltalán nem
lom, minden úgy megy, mint a kanek,
s
így
a
dolgozók
nem
tudnak
adminisztrációs
kérdés, —
mint
vállalásokat tenni. (Igaz, hogy ez a rikacsapás, élünk, mint Marci heahogy a vezető elvtársak közül töbprobléma már két hónappal
ez- vesen, Hagy ez így van, a szegedi
ben gondolták ezt ebben az üzemnagy
előtt is megvolt és
az elvtársak Gyufagyárban, ez nemcsak
ben. A versenyszerződések megköúgy is,
mégis csak most gondoltak
arra, hiba, hanem mondhatjuk
tésének elmulasztása,
késleltetése hogy meg kellene oldani). De a hogy súlyos vétek ötéves
tervünk
nem egyszerű hivatali restanciát je- timkézőknél még ez
a
nehézség sikeres teljesítésével szemben. Oklent, hanem súlyos politikai és gaz- sem áll fenn, s ennek ellenére még vetlenül fontos, hogy az üzem vedasági kérdések elmulasztását.
a
csak nem is látták a versenyszer- zető elvtársai és a népnevelők
Az üzem javítóműhelyének dolgo. zödés űrlapjait. Turi Vilmosné elv- legrövidebb időn belül újra visszazói, akik már valamennyien megkö- társnő és Bodó Józsefné népneve- állítsák itt a Párt vezető szerepét,
működő
tötték hosszúlejáratú versenyszerző- lók sem látták. Hogyan is tudtak megteremtsék azt a jól
sedéseiket —, amint Farkas Miklós volna akkor ezzel kapcsolatban fel- üzemi háromszöget, amelynek
méltó
munkát
végezni. Berg gítségévet, kommunistákhoz
elvtárs és Sipos Ferenc iizemlaka- világosító
hogy
„majd munkát tudnak majd végezni. Érttosok elmondják — tudják,
hogy elvtárs azt mondja,
kommunistái,
a hosszúlejáratú
versenyszerzödé- valamelyik nap gyorsan műhelyér- sék meg az üzem
sek megkötésével
tulajdonképpen tekezletét rendezünk, s mindenki hogy mindennél előbbvaló a Párt
egész évre biztosítják
termelésük megkapja a nyomtatványát, s meg- ügye Tegyék félre a magánügyea párállandó emelkedését, s nem követ- teheti vállalását". Berg elvtárs tud- ket. mutassanak jó példát
az
ilyen lélektelen tonkívüli dolgozóknak.
kezhet be a termelésben kampány- hatná, hogy
szerűség. Ezt jól megmagyarázta a
javítóműhelyben
Albert Antal elvtárs í s az itt dolgozók már a koreai műszak idején is hosszúlejáratú versenyszerződésekben vállalt felSzeptemberben
már csirkepaprikánt
is főznek
adataikat teljesítették. De érdemes
hetekinteni egy pillanatra
a szomHogyan lett ilyen rövid idő alatt
A közelmúltban,- július 17-én alaszédos csomagoló osztályra is.
kult meg a Mozgókonyha NV sze- ilyen népszerű a mozgókonyha? ElELHALVÁNYULT A PÁRT
gedi kirendeltsége. A szegedi dol- sősorban azért, mert az alkalmazotVEZETÖSZEREPE
gozók nagy örömmel fogadták a tak igyekeznek a lehető legjobban
tözni szegedi dolgozó társaik
szaItt dolgozik Orosz Teréz elvtárs, megalakulást, mert így lehetővé vá.l mára. Elég csak egy pillantást vetszámukra,
hogy
olcsó
áron.
jó,
iz
nó, az üzem helyettes párttitkára.
ni a heti étrendre, s már abból is
Most ugyan Orosz elvtársnő a párl- leles koszthoz jussanak
kitűnik ez
Lehetővé vált a dolgozók étkez
tilkári teendőket látja
el, mert
Ebédre hetenként általában l:á
tetése azokban a kisebb, vagy
Szekeres János elvtársat Pártunk
romszor húst, kétszer
tésztát,
nagyobb üzemekben is, ahol edmás munkára helyezte. Két héttel
azonkívül kolbásszal vagy tojással
dig nem volt konyha.
e/előtt vette át Orosz elvtársnő a
főzeléket adnak. A reggeli oösé0es
párttitkári teendőket, — azaz csak A Mozgókonyha sokszáz és ezer doltejeskávé, a vacsora pedig ha-oniovette volna, hogyha Szekeres elv- r-ozót el tud látni, eljuttatja a fiképpen az ebédhez hús, lészta. vag
társ a pártszervezet
munkájával nom ebédet, sőt — ahol erre igényt
főzelék. Átlagosan az egy személy
kapcsolatos feladatokról tájékoztat- tartanak —, a reggelit és a vacsorat
le eső mennyiség például marnahusta volnál
De Orosz elvtársnö — is pontos időben a dolgozóknak.
ból 15, disznóhúsból pedig 10 deamint elmondja — , csak a pártiroda
Alig másfél hónap telt el a meg- ka. Változatos a heti étrend. Mula.kulcsát kapta meg, semmi
mást. rlakulás óta, de már ezalatt az idő
ja ezt az eheti étlapból kiragadó!'
Ezek után nem is csoda, hogyha alatt is igen nagymértékben meg
néhány példa is: Túróstészta, m a ' ,
Orosz Teréz elvtársnő
még
ma
szaporodott a mozgókonyháról étke. hapörkölt,
székelygulyás,
rakott
sem tud kielégítő munkát Végez/ók száma.
lészta.
tarhonyás
hús,
rakott
ni. Nem tudja helyrehozni a népkrumpli,
babfőzelék
sertéssüllte'.,
A beindulás után
négy héttel
nevelőmunka és a munkaverseny
lekváros
kalács és egyebek v.ii
már a kétszeresére, az ötödik
vonalán
megmutatkozó
hibákat.
lakoznak az ebédre és vacsorára
héten pedig már a két és félMunkáját még Szekeres elvtársnak
készített adagoknál. A közeljövőben
szeresére emelkedett az előfizeaz a rossz módszere is megnehezíti,
pedig kellemes meglepetéssel
is
tés,
hogy mindent úgyszólván
egymaga
szolgál a Mozgókonyha NV a szevégzett, s ehhez „szoktatta" sajnos s minden jel azt mutál ja, hogv négedi dolgozóknak,
a parlvezetöség többi tagjait
is. hány nap múlva már háromszor
átlag kéthetenként finom csirEz pedig Orosz elvtársnö tezmésze. annyian veszik igénybe a mozgokepaprikást ls készft
tesen nem teheti. De ebben a kér- konyhát, mint a megalakuláskor.
désben jelentős mértékben Orosz
fivtársnő is hibás. Első feladata lelt
volna, hogy megszilárdítsa a népnevelők, bizalmiak, s vezetőségi tagok munkájának ellenőrzését, meg
kellett volna néznie, hogv vájjon elcsak a könnyű
munkát,
végzik-e a szükséges agitációs mun(Tudósítónktól).
Üzemünk dolgo- az ilyenek
kál
Ezt azonban eddig még nem zói műhelyértekezletünk óta egyre a napiovást
szeretik.
Uj
munkatette Nem nézte meg, hogy is áll a többet beszélnek az új munka- könyvünkkel
Pártunk
megszorítotmár ' t ö b b mint két hónap óta vanyakán
is a
hurkot,
júdó hosszúlejáratú
versenyszerzö- könyvről, mely valamennyiünk ke- ta az ellenség
tesszük
a
jobb.
dések ügye. Ezért akad az üzem- zében harci eszközt jelent az ellen- ezzel is nehezebbé
ben még'sók olyan népnevelő is, séggel szemben.
oldalj
szociáldemokraták.
kleria
aki maga se kötötte meg hosszúlereakció
befolyása
alatt
álló
Az új munkakönyvvel
Pártunk kális
járatú versenyszerződését, sőt nem
aknamunkáját.
Tudjuk,
ismét nagyszerű
eszközt ad kezünk- emberek
is ismeri a jelentőségét
az új
munka,
be — mondotta Homola Mihály Népköztúrsaságunk
bevezetésével
a
magyar
elvtárs munkatársainak —
ennek könyvek
nép boldogobb
és
gondtatudatában
még nagyobb
szorgalom, dolgozó
Győztek
életét segíti
elő. Ezt én —
mai végezzük
munkánkat,
még fo- lanabb
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ben. Képünkön két
amerikai
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parasztot

vezet kivégzésre

MacArthurTruman parancsára visszavonta
a formozai kérdésben irt üzenetét
MacArthur tábornok Truman határozott utasítására visszavonta Formoza
kérdésében
frt
üzenetét,
amelyet a „Külföldi Háborúk Veteránjainak
Szövetsége"
ülésén
szándékozlak felolvasni. MacArthur
ebben az, „üzenetében"
azt irta,
hogy az USA-nak szüksége van Formozára a Kinai Népköztársaság elleni támadás céljaira Kifejti, hogy
Formoza Amerika „természetes védelmi vonalának" része,
amelyről
Amrrikn ellenőrzése alatt tudja tartani valamennyi ázsiai kikötőt Vlagyivosztoktót Singapooreig. MacArthur nyiltan kijelentette, liogy mindeu áron meg akarja
védelmezni
Formozát és n Csang-Ka! Sek klikket, és hogy szándékában áll amerikai fegyvereket és amerikai haderőket bevetni minden olyan jogos
kísérlet megakadályozására, amely
a Kinai Népköztársaság ellenőrzése
aiá kívánná vonni Formozát.
Világosan kifejtette, hogy
Formozát

saját fennhatósága alatt álló területnek tekinti,
amelyet
kiinduló
pontul használhat fel minden olyan
támadó hadművelethez, amelyet ő,
vagy feletlesel terveznek.
Hónapok óta
nyílt titok
volt
Washingtonban, hogy MacArthur és
a külügyminisztérium élesen Szembenállnak egymással
a
formozai
kérdésben a Csang-Kai-Scknek nyújtandó
támogatás
mértéke.
de
nem a segítségnyújtás ténye miatt.
MacArthur, Truman
tudta nélköí
Formozára utazott, ahol a Kuomintang-kiikk nyilatkozata szerint, szabályos katonai szövetséget kötött a
Csang-Kai-Sek bandával a sziget védelmére vonatkozóan.
Nyilvánvaló tehát, hogy MacArthur „üzenete" rendkivUl kínos az
USA
kormánya
számára,
amely
mindenáron titkolni szeretné
Formozával kapcsolatos agresszív tervei!

Nem tagadhatja le az amerikai hadügyminisztérium
az amerikai haderő jelenlétét Formoza szigetén
A z amerikai
térium
lázas

hadügyminisz- bocsátja
ki
nyilatkozatait,
gyorsasággal amelyekben cáfolja az amerikaik
formozai
agressziója'.
Ez
különösen
Csu En Laj
külügyminiszternek a Biztonsági tauács elnökéhez és az
ENSz
főtitkárához
intézett
a dolgozók
számára
távirata
után
fokozódott,
Már most lekötöttek
szeptemberre
amelyben kérte, hogy a Bizháromezer kilogram
koppaszlott
tonsági Tanács azonnal intézcsirkét.
Voltak azonban
még kezdetben kedjék az amerikai haderőkhibák a szegedi kirendeltségnél, A nek a szigetről való eltávolídolgozók igen sokat túlóráztak, -— tásáról.

A dolgozók érdekeit szolgálja a Mozgókonyha NV

Ul mun ka köri yvemet
a löbb és jobb munkával köszönöm meg

a Packard gépkocsigyár
sztrájkoló munkásai

anélkül, hogy ezt kifizették volna
nekik — , mert nem volt jól megszervezve a munka.
Azonban mi
óta a közelmúltban ú j vállalatveze.
lő elvlársnőt állított a Párt a sze
gedi Mozgókonyha élére, a Part útmutatásával ezek a hibák is kiküszöbölődlek. Ma már rendes munkaidejük van a dolgozóknak, s ök
ezt igyekeznek becsületesen
ki is
haszpálni.
J ó munkaversenyszellem
alakult kl, három előkészítő brl
gád igyekszik
minél
jobban,
uiiuél gyorsabban végezni munkáját.
A versenyszellem jó kialakulásához
az is hozzájárul, hogv a MozgV
konyha NV szegedi
kirendeltségének dolgozói politikailag is képzik
magukat, rendszeres csopor os
uj
sá0olvasasokat tartanak,
melyeken
kiértékelik
a pártsajtó
'egfonto
sabb, iránytmutató cikkeit. A további feladat, hogy
a munkavorsenyszeliemet ébrentartsák ts megjobban fokozzák, mert a jelek azt
mulatják, hogy egyre nagyjbb az
érdeklődés
a Mozgókonyha iránt,
egyre több és több do!go>ó ji.Vntkezik, hogy onnan akar étkezni A
Pált útmutatásának
béta. tásável
azután a jövőben
is még jobban
tud a Mozgókonyha NV szegedi kirendeltsége dolgozni a üo'gazok Cr
dtkeinek megfelelően.

Washingtonban
kijelentették, hogy nincs amerikai katonai személyzet, de még katonai misszió sem
Formoza
szigetén.
A
valóság
ezze!
szemben az. hogy az amerikai
beavatkozók nemcsak haderőket küldtek Formoza (Taivrn)
megtámadására, hanem állandóan erősítik azokat. Egy hónappá] ezejőtt Charles
Cook
vezetésével amerikai
mriiaristák csoportja érkezett Formozába. Augusztus 5-e óta
pedig 11 amerikai
c'rká'óromboló és
repülőgépszó H ! tó
hajó futott he Kélünk és Kaouiung
kikötőkbe. Kélunghan
egy 25.000 és 35.000 tonnás
amerikai hadihajó is „vesztegel". Nyílt fitpk a z is, hogy
az amerikai
légierőnek
támaszpontja van a szigeten és
oda több amerikai
raké'arenülőgép meg is érkezett.
A
13. merikni
légihaderő
parancsnoka
Tainehben
vanManilából repü'ögépek érkeztek Tainehbe. ahol a legénység első csoportja partra ts
szállt.

Dolgozó parasztságunk
nagy az érdeklődés
boltok

a

körében
minőségi

iránt

kozottabb
harcot
indítunk
a terme-! és azt hiszem
valamennyi
becsiilelékcnységünk
emelésére.
\ tes dolgozó
— a jobb és több munMunkakönyvünk
egyben
káder- kával köszönöm
meg
Csongrád megye területén szá- boltokat nagy örömmel fogadta
A z amerikai Packard sfép- jellemzésünk
is lesz — veszi át a
Az Állami Villamos Energiaszol- mos minőségi földművesszövetke. parasztságunk szerte a megyében.
kocsigyár
8000 munkásának

13 napos sztrájkja a munkások teljes • győzelmével
ért
végetA
gyártulajdonosok
kénytelenek voltak
elfogad"
a munkások
béremelési és
nyugdíjkövetelését.

szót Nóvé elvtárs

—.

Hi valaki gáltató hálózatj csoport

dolgozói zetj mintabolt alakult már

ebben Rövid működésűk alatt ;zép ered.'
ményeket értek el ezek a bol'ok.
Különösen a maroslclei és a kiszombori
földművesszövetkezet
mintaboltjai értek el szép eredményt.

minden
ok nélkül
csak úgy
vándo- mind hasonlóan beszélgetnek sza- az évben- Ezek a mintaboltok kirol egyik üzemből
a másikba,
az
sebbfajta áruházakhoz hasonlítabad ideiükben munkakönyvünkről.
már nyomot
hagy a
munkakönyvnak. Minden iparcikk és főleg miBálint
István,
nőségi cikk rendelkezésére áll itt
ben, s az ilyen dolgozókat
tudjuk,
sehol sem fogadják
szívesen,
mert
az ÁVESz dolgozója. a dolgozó parasztságnak. Ezéket a
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ÖNTUDATOS, KOMMUNISTA HARCKÉSZSÉGRE, A S Z O V D E T F A L U K U L T U R H Á Z A
MÉG JOBB MUNKÁRA NEVEL A RÁKOSI-PER
A szovjet falu kultúrájának egyik legerősebb bástyája a kulKedves Elvtárs!
Emlékszik, amikor a budapesti
gyorsvonaton Szolnokra utazva olvasgattuk „A Rákosi-per" cimű
könyvet és én megkérdeztem, mi
a véleménye elvtársnak a könyvről. Az elvtárs erre azt feleite:
— n könyv kiadása Igen Időszerű
volt már- Tartalma igen Jó, megkapó. Rákosi elvtárs nagy tudós —
bátor ember — igazi boisevik. Helyesnek találja az olvasómozgalmat a „Rákosi-per"-rcl kapcsolat,
ban, s maga is résztvenne ebben,
ha ideje ezt lehetővé tenné.
Énrám és azokra, a százezrekre
ls, akik résztvesznek a ,,Rákosiper" olvasómozgalomban, másként
is hat Rákosi elvtárs harca, amit a
Horthy-fasiznms ellen vívott. Nem
akarom természetsen azt á'lit Bn l,
hogy amit az elvtárs mondott az
nem úgy van, de nemcsak annyi
igaz, amit az elvtárs mondott, hanem annál sokkal több.
Amikor a ,.RákosI-per"-t tanul,
mányozzuk, akkor
Rákosj elvtársat ugy látjuk,
mint a nemzetközi kommunista mozgalom egyik kivájó vezetőjét.
Ugy látjuk elsősorban, mint rettenthetetlen forradalmárt, aki semmit sem kiméivé küzdött az ellen,
forradalom szennyes erői ellen, a
dolgozó nép ügyéért. Nem tudtam
még könyvet olyan lelkesedéssel
olvasni, mint
a „Rákosi per"-t.
Nom tett könyv még olyan mély
hatást rám, mint Rákosi elvtárs
harca a Horthy bíróság előtt .
Megkapó az a csodálatos bátorság. a kommunizmus győzelmébe
vetett sziklaszilárd, megtörhetetlen
hit, amikor a bitófa árnyékában,
mint vádlott vádlóként lépett fel,
s vádolta az ellenforradalmat, a
jobboldalt áruló gaz szociáldemokratákat. A vérbíróság élőt' is
szervezte a Kommunista Pártot.
Igen ritka emberek tették ezt meg.
Igaz, tudós Rákosi elvtárs, zseniális párt- és államvezető, de elsősorban olyan pro'.etárforrada'már,
aki nemcsak a magyar, hanem a
nemzetközi munkásmozglomnak is
egyik vezéralakja.
A könyv olvasása közben azt hiszem valamennyiünkbe, akik tanulmányozzuk ezt a könyvet, felmerül a gondolat: sokat kel! tennünk és tanulnunk, hogy bolsevikokká legyünk. De felmerül bennünk az is, hogyan lehetünk ml
olyan harcedzett, kemény és okos
bolsevikok, amilyenekre szüksége
van a mi Pártunknak és Rákosi
elvtársnak. S itt önkéntelenül ts
nagy örömöt érezünk, mert nincs
nagyobb
megbecsülés, nagyobb
megtiszteltetés, nagyobb kitüntetés
számunkra annál, hogy tagjai és
munkásai lehetünk annak a prole.
tár hadseregnek — a mi diadalmas Pártunknak- — amelynek c.én
Rákosi elvtárs áll.
Nom elegendő azonban megállapítani, hogy nagy megtiszteltetés s

öröm Rákosi elvtárssal egy
Pártban len"i, egy Pártban
szolgálni dolgozó népünk felemelkedését, a szocializmus
építését,
vinni a harcot a külső és belső reakció ellen. Meg kell vizsgálnunk
önmagunkat nap mint nap, eleget
tettünk-e a párttagsággal járó kötelezettségeinknek. Vájjon aznap elvégeztük-e mindazt, amit el tudtunk volna végezni a Pártért, dol.
gozó népünkért?
Most a termelés frontián, az épflés, a tanulás frontján állunk helyt,
ami viszonylag békés körülmények
között folyik- De vizsgáljuk csak
meg magunkat, hogyan tudnánk
helytállni a kommunizmus, a nép
ügye mellett, amikor számolni kell
nehezebb körülményekkel, amikor
az élet közvetlen veszélybe kerül.
Az Igazi „hitvallás" a Párt és a
nép ügye mellett a*t jelenti, hogy
kiállni minden he'.yzetbsn. s minden körülmények között az élet
árán ig, ahogy ezt Rákosi elvtárs
tette a Horthy vérbiróság előtt.
Ezért szeretik annyira a magyar
dolgozók és ezért ismerik a világ
minden táján Rákosi elvtársat, hiszen még ellenségeink is csodálják.
A kommunisták szeretik a® életet, sokkal jobban mint bárki más.
hiszen harcos optimista természe.
tflek- De éppen az élet szeretete,
az élet jobbá, szebbé, szabadabbá
tétele adja azt a hatalmas ener.
giát és akaratot, hogy minden körülmények között a halál torkában
is tudnak harcolni a nép ügyéért.
Rákos! e'vtárs követése és szeretete nemcsak abban nyilvánul meg,
hogy éltetjük és örülünk, hogy vezet bennünket, bár ez a ragaszko.
dásnak igen fontos, elengedhetetlen jele. De elsősorban.

az őszi mezőgazdasági munkákról

A rozs vetését az állami gazdaságok cktóber hó 1. napjáig,
— termelőszövetkezeti csoportok
október hó 10. napjáig —, egyénileg gazdálkodók pedig október
hó 15. napjáig.
Az őszi búza vetését az állami
gazdaságok október hó 20. napjáig — termelőszövetkezeti csoportok és az egyénileg gazdálko-

dók pedig október hó 31. napjáig
a megállapított ütemterv szerint
végezzék el.
Vetésre kat. holdanként búzából legalább 100 kg tisztított és
csávázott, rozsból és őszi árpából pedig legalább 90 kg tisztított vetőmagot kell felhasználni.
A tavasszal vetés alá kerülő
szántóterületen az őszi mélyszántást az állami gazdaságok december hó 10. napjáig, a termelőszövetkezeti csoportok és
egyéni
gazdálkodók pedig december hó
15. napjáig a megyénként megállapított ütemterv szerint kötele,
sek elvégezni.

turház, amely oktatást és szórakozást nyújt a kolhozok dolgozóinak. A kulturotthonok száma a Nagy Honvédő Háború győzelmes befejezése óta tovább növekedett. Az évnek minden szakában, a legnagyobb dologidőben is, munka
után a
kultúrházban
gyűlnek össze a kolhozok dolgozói, hogy tájékozódjanak a napi
eseményekről, a tudomány legújabb kérdéseiről és a kolhoz életének ujabb problémáiról.
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Művelni, képezni keíl magunkat!

Tanulni kell, el kell sajátítanunk
a marxizmus-leninizmus
elméletét,
mert aki elméletileg képzett, csak
az tud harcolni teljes odaadással a
Párt. a nép ügyéért, a világbéke
biztosításáért, az elnyomottak
felszabadításáért, s az tudja gyűlölni,
undorral megvetni az osztályellenséget, az tud harcolni ellene olyau
bátran, s olyan rendületlenül, ahogy
azt Rákosi elvtárs tette és teszt.
Nevelnünk és tanítanunk kell, felvilágosítani, helyes útat mutatni né.
pünknek. Ezt csak akkor tudjuk elvégezni, ha mi magunk műveltek,
képzettek vagyunk, ha
szakadatlanul, rendszeresen tanulunk.
Ilyen gondolatok támadnak bennünk, amikor Rákosi elvtárs harcát
tanulmányozzuk, amit a véreskezű,
a népet gúzsbakőtő ellenforradalommal szemben vívott a horthysta sta.
meg kejf vizsgálnunk matáriális bíróság előtt, ahol még a
gunknt: végrehajtottuk-e a
minden hájjal megkent, A népet gyűPárt és Rákosi elvtárs útlölő, minden aljasságra kész, szeny.
mutatásait,
nyeskezű és gondolatú bíróság ls
A határozatokat, a Párt politikáját megijedt és zavarba jött Rákosi elv.
érvényrejuttattuk.e saját munkate- társ előtt, pedig Rákosi elvtárs forületünkön. Vizsgáljuk meg
har- goly volt.
colunk-e a reakció ellen, a magunk
Mi lelkesedést, sziklaszilárd
terűidén? Leleplezzük-e az ellensé.
helytállást tanulunk Rákosi
get, a jobboldali
tzocláldemokratá.
élvtára harcaiból.
kat az üzemekben, akik bércsaláso- Utat
látunk, amelyen
haladnunk
kat szerveznek, selejtemelést
idéz. kell, hogy mindinkább
méltókká
nek elö. értékes gépalkatrészekel váljunk a párttag magasztos elmére,
dobnak az ócskavas közé, OTI csa- amelyhez munkánkkal kell újra és
lást követnek el. Harcolunk-e a kle- újra érdemeket szereznünk.
rlkáiis reakció ellen, éberen ftgye.
Ez a magyarázata annak, hogy a
lünk-e dolgozó népünk
érdekeire.
„Rákosi
per" olvasókörök
miért
Nem kerülnek e egyesek a dohogók,
olyan lelkesek, miért vesznek részt
az elégedetlenkedők uszályába akirajta pártonkívüliek nagy tömegekket az ellenség Is felhasznál elle.
ben. De ez a magyarázata annak ls,
nünk?
hogy a „Rákosi per" cimü könyvet
A termelés frontján az éjre kell olyan hamar szétkapkodják a dolkerülnünk. Túl kell teljesítenünk az gozók a könyvüzJetekből, hogy alig
új normákat. Fokoznunk kell a mun- lehet pótolni.
ka termelékenységét,
hogy ezévi
Ez az kedves M. F. elvtárs, ami a
tervünket a kitűzött időnél hama- maga megállapításaiból hiányzott, ez
rabb befejezzük. A gabonabegyüjtés! az, amit sok százezren tanulunk, ér.
tervek teljesjtései
határidő előtti zünk és csinálunk.
túlteljesítése és az oszályellenség. a
Elvtársi üdvözlettel;
kulákság leleplezése falun,
ez a
Strack
János

A Városi Tanács hirdetménye
Az 1950. évi mezőgazdasági
munkálatok
elvégzéséről szóló
16.088—1050.-VIH. 6. F. M. számú rendelet alapján közhírré teszem, h»ogy a mezőgazdasági ingatlan müvelője tartozik az 1950.
óv őszén a községenként és városonként megállapított vetésterv
alapján meghatározott területet
őszi búzával, rozzsal és őszi árpával bevetni. A vetést vetőgéppel kell elvégezni.
Az őszi árpa vetését az állami
gazdaságok -szeptember hó 15.
napjáig —
termelőszövetkezeti
csoportok szeptember hó 20. napjáig —, az egyénileg gazdálkodók
pedig szeptember hó 30-ig.

napi feladatok egyik legfontosabbja.
A koreai nép harcának megsegítése
hatalmas lelkesedéssel történt Már
Koreában van a kórház, amit küld.
tünk a hős koreai népnek — azoknak akiket megtámadott orvul, galádul az amerikai reakció véreskezű
bandája. Valamennyien tudjuk, hogy
ezzel nemcsak Korea népét segítettük a gyilkos, háborús uszftást és
rombolást előidéző imperializmus és
láncos kutyáik,
a Titók — Saragattok — Schumacherek — Adenau.
ok — és Attleek — Bevinek
—
Trygve Liek ellen, hanem erősítettük a világbéke hatalmas
frontját,
amit a Szovjetunió, a dicsőséges
Bolsevik Párt. Sztálin elvtárssal az
élén vezet. A koreai műszakban való
helytállás, a vállalások túlteljesítése a béke erősítését, a magyar
béke frontszakasz jelentős szilárdulását jelenitj.

Minden kettes ló. vagy ökörfogattal legalább 20 kat. hold
szántóföldi művelésre kerülő területet kell felszántani. Akinek
csak egy igavonó állata van, az
előbb megjelölt területnek felét
köteles felszántani, akinek ilyen
számítás mellett igaerőfeleslege
mutatkozik, Igavonó állatával —
térítés ellenében — nyújtson segítségei olyan gazdálkodó me'őgazdasági ingatlanának felszántásához. akinek nincs elegendő
igaereje,

A Városi Tanács végrehajtó
bizottsága kivételesen, az őszi
mezőgazdasági munkák elvégzése
érdekében arra kötelezheti a
traktor, igavonó állat, szántásra, vetésre, szolgáló gép. illetőleg felszerelési tárgy birtokosát
hogy dolgozó paraszt mezőgazdaAz őszi mélyszántást 20—25 sági ingatlanán, szántási, illetőleg
cm. mélyen, az állami gazdasá- vetési munkát végezzen.
gokban feltétlenül traktorral, terAki a fenti rendelkezésnek nem
melőszövetkezeti csoportokban és
egyénileg gazdálkodók pedig el tesz eleget, azt kijátssza, vagy
másokat arra biztat, kihágást köBősorban traktorral.
vet el és a rendelet szerinti bün
Nem terjed ki a mélyszántást tetésben részesíthető.
kötelezettség a mentesített futóSzeged, 1950 augusztus
homok, szikes és ártéri terüte
tekre.
Végrehajtó bizottság elnöke

1

A z Üzbég Szocialista Szovjet Köztársaság kallnlnszki területének Vorosilov-kolhozában modern, jól berendezett klub várja a dolgozókat. Olvasóterem, rádiószoba, tanuló- és előadóhelyiségek, mind-mind a Vorosllov-kolhoz dolgozóinak fejlődését szolgálják.
pM.* <£
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A Bjelorussz Szocialista Szovjet Köztársaság kajkovszkl
gazdaságának olvasószobájában a dolgozók rendelkezésére állnak
az összes napi- és hetilapok. A k nUurotthonokban élénk sakkélet
folyik.

7

:

Ezek a fiatal lányok éppen ugy, mint az öreg kolhozparaszt,
a krasznedarvídéki Uszty-Lavinszkaja-télep kultúrházának olvasótermében a miosurini tudományok ujabb előrehaladásának gyakorlati tapasztalatait ismerik meg a legújabb mezőgazdasági folyóiratok cikkeiből. Az itt szerzett tudással ls javítják munkájukat,
növelik eredményeiket.

Uj kulturoithonokat szerveznek
Csongrád megyeben
Augusztus 20-án avatták
fel
Csongrád megve első négy kultúrotthonát
Makón. Szőregen.
Csanyteleken és Nagykirályhegyesen. Ezek a kultúrotthonok
már az Alkotmány ünnepén előadott műsorukkal bebizonyították életképességüket.
Most újabb községek határozták el. hogy megszervezik kultúrotthon- nvzgalmukat. Az algyői tömegszervezetek és község
elöljárósága egy hónap
múlva
szeretné felavatni a kultúrotthont. A község és a megyei művelődési osztály függetlenített
népművelődési ügyvezetőt biztosított Algyő számára.
A tömörkényi DISz-fiatalok és

az MNDSz szintén szervezik
a
mozgalmat A helyiség jelen pillanatban még nem áll rendelkezésükre, de amint
megkapják,
nyomban hozzákezdenek rendbehozásához.
Kistelek tömegszervezetei
is
csatlakoztak a kultúrotthon-mozgalom fejlesztéséhez. Elhatározták:
legsürgősebb feladatukká
teszik ezt a kérdést. A Párt segítségével máris keresik a legmegfelelőbb helyiséget.
A kultúrotthonok szervezését
egyik legfontosabb
feladatává
kell tenniök a megye tömegszervezeteinek, mert segítségével ú j
kultúrát visz a nép közé.
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A BÉKE

VÉDELMÉRE

Megtartotta első ülését a szegedi városi békebizottság
' A
szegedi v á r o s i békebizottság m e g t a r t o t t a első ülését a Magyar-Szovjet Társaság székházában lévő hivaltalos helyiségében
L a k a t o s I m r e elnöklésével.
Az
ülésen Lacsán Istvánné, békebizottsági t i t k á r beszámolója alapj á n megbeszélték a
soronkövetkező feladatokat,
amelyek
köz é p p o n t j á b a n a békebizottságok
mozgósítása áll a békeharc érdekében,
poritosan kidolgozott
munkaterv alapján.
Elhatározták, hogy azon lesznek, ahol még
n e m működnének
bizottságok,
azokban az üzemekben vagy városrészekben minél előbb alakulj a n a k meg.

helyiséggel rendelkeznek,
ahol
egész n a p felkereshetik őket
a
keriilelti, üzemi v a g y a háztömbök békebizottságának t a g j a i . A
bizottság
munkájához a
Párt
irányításával
állandó, rendszeres segítséget n y ú j t a n a k ,
hogy
minél sikeresebben teljesíthessék
feladataikat.

Utcai távbeszélőket szerelnek fel
Szegeden
Szeged, dolgozóinak
régi H
vánsáGa,
hogy Szegeden
is —
Budapesthez
hasonlóan
— ut
cai
telefonállomásokat
szerel
jenek fél.
Tervgazdálkodásunk
keretében
most erre
is lehető
ség nyílik.
A posta újítási
bi
zottsága
az utcai
távbeszélőfülkék
működtetésével
kap
csolatban
már
elfogadta
egy
újítás
részleges
bevezetését
Ennek
kikísérletezésére
azonban még csak most kerül sorSzegeden
már
néhány
napon belül három
utcai
készii
léket
szerelnek
fel,
egyelőn
megfigyelés
céljából.
Ha
a
kísérletek
megfelelő
eredményt
mutatnak.
akkor
rövidesen
hasonjó
berendezésekkel
látják
el az összes vidéki
városokat.

Koszorús
István, a
Szegedi
Kenderfonógyár
sztahanovistába
arra mutatott
rá
hozzászólásában,
hogy
a békebizottságok
m u n k á j a és a termelés fokozása
között szoros
kapcsolatnak kell
lennie. A r r a kell törekednie
a
bizottságnak, hogy
m i n é l szélesebb tömegek között t u d a t o s i t s a :
K u r l i k Imréné felszólalásában m u n k á n k k a l , a
termelékenység
hangoztatta, bogy a jövőben élő növelésével, ötéves t e r v ü n k célIsmét elitéit
kapcsolatot igyekeznek teremte- kitűzéseinek
teljesítésével járua
megyei
bíróság
ni m i n d a városi békebizottság lunk hozzá a béke megvédéséhez.
és a városban m ű k ö d ő békeb'zolí tA békebizotltság az ülés végén
két élelmiszerhalmozót
ságok, m i n d pedig az egyes bé- elhatározta, h o g y
ezentúl minAz
élelmiszerhalmozók
kebizottságok között.
A városi den héten rendszeresen t a r t a n a k
d
o
l
g
o
z
ó
nép
á d á z . a]attomof
központi békebizottsággal
való ülést és ezen
megállapítják
a
1
kapcsolatot jelentősen msgköny- békebarc
legidőszerűbb szegedi ellenségei k ö z é t a r t o z n a k , m e r
nyiti, hogy á l l a n d ó
h i v a t a l o s tennivalóit.
cselekedetükkel
nyugtalansá-

GYALARETEN
senki sem akar utolsónak aláírni
Gyálaréten
ma minden
ember mo.
solyog. Vidámak,
munkájukat
is jobb
kedvvel végzik. A községháza
elölt
a rendőrzenekar
játszik
pattogó indulókat
és csárdásokat.
Sokan
áll.
nak már körülöttük,
szeretik
nézni
a csillogó kürtöket,
az érdekes
hangszereket
De nemcsak
ezt nézik, Beszélgetnek
is. A tő téma; a
gyálaréti
termelöcsoport
jó eredménye.
Sokan
állnak
itt olyanok,
akik az
ünneppé
avatott
vasárnapokon
léptek a csoportba. Vannak,
akik
még
gondol_
kodnak,
de ide vonzza
őket az új
tagok bizakodó,
előrenéző
hangulata,
Gyálarét
asszonyai
a
körükben
megjelent
Simicz
elvtársnöt
veszik
körül, aki a parasztküldöttség
tagjaként a Szovjetunióban
járt.
Özönlik
Simiczné
felé a sok kérdés: mit látott, mif hallott
közös
gazdálkoa
dásról, hogyan élnek a szovjet
kol.
hoztagok,
nézegetik
a szovjet
kolhozok életét ábrázoló
képeket
Többen
vesznek ki Simicz elvtársnő
kezéből
belépési
nyilatkozatokat,
aláírják,
h szen tudják,
hogy vége a gonddal
teli életnek
és mint ahogy
Erdődi
János bácsi, a 75 éves új
csoporttag
is mondja:
„Gondtalan,
boldog
élet
vár ránk a
csoportban."

fl Biztonsági Tanács hétfőn
záit ülést tartott
A
Biztonsági
Tanács
aug u s z t u s 28-án z á r t ülést tartott,
hogy
megtárgyalja
a
k ö z g y ű l é s elé erjesztendő bes z á m o l ó jelentését

Megnyi t a Ruházati Bolt NV
ifjúsági árudája

Ujabb és újabb dolgozó
parasztok
lépnek
be a termelőcsoportba.
És
mikor megtudták,
hogy Gyálarét
lakosságának
70 százaléka
már csoporttag,
még többen írják alá a be.
lépési nyilatkozatot.
Kedd
reggelig
a község dolgozó
parasztságának
90
százaléka
lépett a csoportba
és senki sem akarja
utolsó nap aláírni
a
belépési nyilatkozatot.
(n)

Péter

a dolgozók

akadályozzák

s

ezzel

köré-

termelő m u n k á t . A dolgozó
k é t ilyen ellensége felett
dott

ismét

megyei

ítéletet

a

a
nép

Vasvári

Józsefné,

thy-tiszt

nyugaton

magasrangú

felesége,

40

Hor-

kg

rot. n a g y o b b m e n n y i s é g ű

Minél
kisebb
területre
szorulnak
össze Koreában
az
imperialista
betolakodók
és
hitvány
zsoldosaik,
annál
veszettebb
dühvel
szórják
a
halált
és pusztulást
az amerikai
légi
kalózok
a
békés
koreai nép lakóhelyeire,
válogatás
nélkül
gy ilkolnak le
asszonyokat,
gyermekeket,
öregeket.
A
dollárbanditák
azt hiszik, hogy meg
tudják,
törni
a koreai
nép
ellenálló
erejét
és meg tudják
rémíteni a többi
szabadságés
béfceszerető
népet.
A fegyver
azonban
viszszafelé sült el. A
felgyújtott
koreai
városok
lángja
még
izzóbbá
teszi a koreai
nép
gyűlöletét
a betolakodók
ellen, még keményebbé
kovácsolják
össze a
szabadságáért harcoló
nemzet
elszántságát.
A
szabadsáOszerető
népek, a békeszerető
embermilliók
soraiból
pedig
egyre
nagyobb
erővel
hangzik
fel
a követelés:
,,El a
kezekkel
Koreától!"
A roppant
erejű
tiltakozó
mozgalomba
bekapcsolódott
a magyar
nép is. Rákosi
elvtárs
már
két héttel
ezelőtt
Kim
Ir Szen elvtárshoz
intézett
táviratában
hangsú-

tiltakozása
lyozta:
„A magyar
dolgozó
népet megdöbbenti
az a barbár
embertelenség,
amellyel
az amerikai
agresszorok
a
békés
falvakat,
kultúrintézményeket
pusztítják
s
az
ártatlan
nők, Gyermekek
ezreif gyilkolják
le olyan kegyetlenséggel.
amely
Hitler
fasiszta
bandáinak
dúlását
is
felülmúlja."
Az
egész
magyar
dolgozó
nép
megmozdult,
tiltakozott.
Az
a
vasárnapi
távirat,
amelyben
a magyar
kormány
foglalt
állást
a koreai
kérdés
siirGős
megoldása
mellett,
a
Szovjetunió
auGusztus
1-i
javaslatai
alapján,
az egész
magyar
dolgozó
nép
nevében beszél, az egész
dolgozó
magyar
nép érzéseit
és tiltakozását
fejezi
ki.
Amikor
kormányunk
a
béke
védelmében,
a
koreai
asszonyok
és
gyermekek
életének
védelmében
felszólal, abban
a tudatban
feszi,
hogy
a
Szovjetunió-vezette
béketábor,
az emberek
százmillióinak
békemozgalma.
a
haladó
népek
családja
elég
erős
arra.
hogy
megállítsa
a fasiszta
Gyilkosok
vandál
pusztításait.

mon-

szegedi

bíróság.

tartózkodó

nép

cukzsírt,

UJ, kedvezményes színházi bérletrendszerben
részesülnek a szegedi dolgozók
Váttozatos prózai, opera és operett műsor
a szegedi Nemzeti Színház ezévi tervében
A Szegedi Nemzeti Színház megkezdte az új színházi évad előkészü.
leteit. Az idén a dolgozók még olcsóbban és még kedvezőbb
körülmények között látogathatják a szín.
házat. Az új bérletezési
rendszer
le.
hetövé teszi, hogy havi 4—11 forintos részletfizetésre
jussanak
bérlethez a dolgozók.
Ezért az összegért
havonta két előadáson vehetnek részt
és ingyen használhatják a ruhatárat. A legolcsóbb jegy harmadik
emeleti ülőhelyet biztosít a bérlők.

nek. A színház igazgatósága egyébként a negyedik emeleti rossz helyeket^ ahonnan az előadást alig lehetett látni, teljesen megszüntette. A
bérletben
váltott
jegyek
jóval
ol„
*
csóbbak.
Igy például a havi 11 forintos részletért a legjobb helyet, a
M i d ő n ezeket
a sorokat
a
zenekari ülést kapják a dolgozók.
szedőgépek kiszedték —
ked
d e n este
érkezett a j e l e n t é s :
Ez egy előadásra így 5 forint 50 filGyálaréten
minden
dolgozó
lérbe kerül, ezzel szemben
egyébp a r a s z t belépett a termélőcsoként 9 forint az ára. A bérlet ősz.
portba.
E z z e l G y á l a r é t meszegét hét hónapon keresztül fizetg y é n k első szocialista
közséhetik ki a dolgozók. A színház
leheg é v é lépett elő.
tővé tette azt is, hogy
amennyiben
pártmunka,
szeminárium,
vagy
pártnap akadályozná
a bérlöket a
kitü.
zött napon az előadáson
való
részt l v l á u
'ás>xh,t
csapaütafy
l u x
vételben,
akkor legkésőbb
az előadás napjának
délelőttjén
a színház
A kommunista parasztok k ö v e s s é k a jó példát
pénztáránál
másik napra
cserélhetik
A dülőufról
keskeny
gyalogösvény
vezet a
Magony
elvtárr
mind közelebb
került a
Párthoz, ki a
helyüket.
kis tanyához.
Ilyen apró hajlék
több is van a nagymajd ez év nyarán
jó társadalmi
és termelő
munkáAz ingyen ruhatárral Is újabb ked.
mágocsi határban
de tisztább,
rendesebb,
mint a Majáért felvették
tagjelöltnek.
Ünnepet
és fordulatot
je.
vezményhez
jutnak a színházlátogató
gony György
elvtársé, aligha akad a környéken.
Tiszlentett ez Magony
elvtárs életében.
Már akkor
elhatára sepert udvar,
gondozott
gyümölcsfák
tanúskodtározta,
hogy őszre belép a csoportba.
Felragyog
az dolgozók. Végre megszünteti a színnak az itt Jakók szorgalmáról.
Négy hold föld egé- arca, amikor
erről
beszél;
ház az előcsarnokban lévő ruhatászíti kt a kis gazdaságot
Ez minden,
amit
Magony
rat,
ahol edd'g télen jéghideg ruhá— U g v é r z e m * csak akkor lehetek
igazi
tagja
elvtárt
az elmúlt
rendszerben
verejtékes
munka
árán
a
mi
nagy
Pártunknak,
ha
példát
mutatok
elvtársaimkat
kaptak
vissza a színházlátogamegszerzett
magának.
nak Én soha nem féltem a munkától
de az alkotó tók. Most
a földszinti
társalgónál
Konvenciós
cselédként
kezdte az életet egy vérmunka igazi értelmét
csak azóta Játom igazán,
mióla
szopó szentesi
ügyvéd
ezer holdas
birtokán.
Nyolc
hel en
a termelőcsoport
életét jól megismertem.
Világosan
| f&tött
y
nigy ruhatárat
helyez,
éven keresztül
minden nap érezte a béresember
kesernek el, hogy megszüntessék
a tolonlátom
azt
a
hatalmas
küzdelmet,
amif
a
Párt
a mi
vét és megaláztatását.
Feleségével
és
kislányával
folytat,
ebből a küzdelemből
én sem gást is.
minden
percben ki voltak téve annak, hogy egy elté- boldog jövőnkért
akarok
kimaradni.
Az
ipari
munkások
rohamléptekvedt szó miatf
elesnek
ettől a nyomorúságos
kereAz idén változatos, haladószelietársadalmat
nekünk sem szasettől is. Később bérlet földdel
próbálkozott,
14 hol- kel építik a szocialista
mü, szórakoztató és nevelő műsormögöttük.
Többször
meglátogattam
a
don dolgozott
éjt is nappallá
téve, de igy is a lig tu- bad lemaradni
elbeszélgettem
az emberekkel
és meggyő- ral igyekszik a Szegedi Nemzeti
dott zöldágra
vergődni.
A haszonbér,
az
istentelen csoportot,
életnél szebb emberibb
élei Színház a dolgozók kultúrális lgé.
sok adó mindent,
de mindent
fölemésztett.
Minden- ződtem, hogy a közösségi
30-ün,
nincs
és
nem
is
lehet.
A
Sallai
tszcs,
csak
egy
év
óta nyelt szolgálni. Szeptember
nek tetejébe
behívták
katonának,
bedobták
az urak
vagy legkésőbb
október
elsején
tartműködik
és
ennek
ellenére,
hogy
földjeik
széttagoltháborújának
első tüzvonalába
— elpusztulni.
Csupán
sága
miatt
nehézségekkel
küzdöttek,
olyan
eredméják
Shakespeare
a megnyitóelőadást
szerencséjének
köszönhette,
hogy szovjet
hadifogságba
semmi- kedvelt vígjátékával,
a
„Szentivánéii
esetf és 46-ban újra visszatérhetett
családjához.
A nyeket értek el, amire az egyéni gazdaságok
képpen
sem képesek.
Jóformán
semmivel
kezdtek álom'-mal.
U.ána Szigligeti klasszi.
sok hányódásnak
és küzdelemnek
nyoma
meglátszik
és ma olyan
hatalmas
jószágállamányuk
van, kus vígjátékát, a „Líliomfi"-t muMagony
elvtárson.
Aránylag
fiatal kora ellenére
csak. hozzá
hogy mi kívülállók
bámulatba
estünk.
Amióta
Őze tatják be. Az idén nemcsak
nem teljesen fehér len a haja ...
a Gör.
elvtársnak,
a csoport elnökének
megmondottam
hogy
dülö Opera játszik
Szegeden,
hanem
I d e h a z a — amikor visszajött
— egy
megváltó,
ha nincs kifogásuk
ellenem,
én is belépek,
úton-ú<fézott világ fogadta.
Mindent :
ami a régi
szolgasorsra
Q szegedi színház is mutál be operát,
len megállítanak
a dolgozó
parasztok
és
megkérdeemlékeztetett,
eltüntette,
megsemmisítette
a hös Szovzik; valóban
elhatároztad
magad?
Ilyenkor
még job- Még az idén bemutatják a „Rigojet Hadsereg.
Magony
elvtárs
akkor
még nem volt
ban érzem, hogy helyesen cselekedtem
és
kétszeresen letto"-t és a tervek szerint Jaroszkommunista,
de látta,
hogy a múltban
kisemmizett
cseh író
..Infanterist
büszke vagyok,
hogy tagjelölt
lehettem
Meg vagyok lav Hasek
dolgos
parasztemberek
milyen
lelkesedéssel
és akagyőződve
róla hogy s zaktudásomat
a csoporton
belül Svejk" című regényéből készült,
raterővel
munkálkodnak
a saját földjeiken
amelyet
korlátlanul
tudom
gyümölcsöztetni
tagtársaim
és az Magyarországon még nem
játszott
a Kommunista
Párt adott
nekik.
Mint
pártonkívüli
egész ország javára.
Feleségem
is szívből
örül
elha- könnyüoperát is láthatják
Szeged
dolgozó
paraszt,
a 4 holdon ö is a legtöbbel
igyeketározásomnak,
kislányom
pedig — aki tovább akar /a - dolgozó!. Az első félévi tervben sze.
zett termelni,
már amennyire
az igaerő hiányában
lenulni — összecsókolt
és azt mondta;
apa, látom, te repel ezenkívül Dunajevszkij nagy.
hetséges volt. Résztvett
a tömegszervezete£
munkájáaz én jövőmre is
gondolsz.
sikerű
operettjének, a ,,Szabad
ban, szívvel-lélekkel
tanította
paraszttársait.
De a
Pártba nem lépett be.
Várt...
M a g o n y e l v t á r s rövid szünetet
tart — köz• szél"-nek bemutar.ója, amelyre előaz ujjai között
tartott cigarettát.
De, reláthatóan decemberben kerül sor
Amikor
kéf évvel ezelőtt Rákost
elvtárs
megje- ben meggyújtja
j ősbemutatója
js lesz „
színháznak:
lölte a nagyüzemi
gazdálkodás
egyedüli
helyes
útját, mint nagyon fontos dolgot, még hozzáteszi:

(Tudósítónktól.)
A
szociális
t a kereskedelem
felé
verető
ú t o n ú j a b b lépést t e t t ü n k előre, a m i k o r a m á s o d i k i f j ú s á g i
á r u d a t n y i t o t t u k m e g Szegeden.
H é t f ő n este 7 ó r a k o r a S z é
chenyi-téren S z e g e d
dolgozói
a m i k r o f o n o n kérésziül
értesültek arról, ligy a R u h á z a t i
Bo't . N V
ifjúsági
árudája
megnyílt
és
üzletbemutató'
tart.
A z ü z l e t b e n d o l g o z ó k a vezetővel e g y ü t t m i n d i f j ú m u n kások,
DISztagok.
Erek
a
f i a t a l o k ígéretet tettek a z ü n nepé'yes megnyitás
alka]má
v a l , h o g y m u n k á j u k k a l bizon y í t j á k m a j d be. h o g y m é l t ó k
a D I S z - t a g s á g r a és
hogy
a
szocialista
kereskedelem
ki
a l a k í t á s á b a n is
éppen
úti.
mint mindenben,
a
S're"'
u n i ó t és a n n a k
kereskedelmi
elvett k ö v e t i k m a j d és b o g y
a szocialista
kereskedelemnek
a reájuk h á r u l ó feladatait
a |
szocialzmus
építésének
keretein heHi] tökéletesen
végre
hajtják.
Leipniker

g o t keltenek
ben

A magyar

kávét,

teát,

sógora

pedig,

dr
Meződi
J a k a b o r v o s , 100 k i l ó
cukrot.
nagyobbmennyiségű
rizst és e g y é b é l e l m i s z e r t halm o z o t t fe] l a k á s á n . M i n d k e t ten b a j a i lakosok. A
szegedi
megyei
bíróság
fejenként
másfélévi
fogházzal,
ezenkívül
Vasvári Józsefnét
1000
f o r i n t , d r M e z ő d i J a k a b o t ped i g 2000 f o r i n t pénzbüntetéssel s ú j t o t t a .

— Mint tagjelölt,
Rákosi elvtárs szavait
követem,
Magony
elvtárs gondolkodni
kezdett.
Rájött,
hogy a
hogy nem elég szóval, hanem tettek.
gépállomások
észszerű és teljes kihasználása
valóban aki azt mondotta,
1
— ezért lépek
csak akkor lehetséges,
ha a traktorok
nem keskeny kel is kell követn; ° Párt politikáját
Imre"
termelöcsoportba
..,
parcellákon,
hanem
széles, nagydarab
földeken
for- be a „Sallai
gathatják
a talajt
Tovább
azonban
nem jutott MaAlakúi,
formálódik
a nagymágocsj
dolgozó
pagony elvtárs. Elismerte
a közös termelés
helyességét, rasztok
élete. Magony
György
kommunista
paraszt
de a gyakorlatban
nem tudott benne résztvenni.
Nagy- példáját
követve, egyre szaporodik
azoknak
a száma,
mágocson
csak később,
49 októberében
alakult
meg akik felismerték
a társas gazdálkodás
minden
szépséa .,Sallai
Imre" termelöcsoport,
amely magáravonta
a ,gét és előnyét,
akik boldogan,
gondtalanul
akarnak
dolgozó
par-sztok
figyelmét.
élni.
Nagy István.

1

Sásdi Sándor fiatal pécsi iró
.Nyolc
hold föld"
cimü darabját
láthatjuk,
Ugyancsak még az első félévben mu.
tatják be Mágori Erzsébet új darabját, amely a budapesti Belvárosi
Színház ezévl nyitó darabja, valamint a „Cigánybárót" és két kitűnő
szovjet darabot, Lavrentyev: „Amerika hangja" és Kornejcsuk; ,,Csillagtárna" című darabját.
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Bp. Honvéd—ÁzSzMfE NB l-es mérkőzés vasárnap
Az M L S z rendelkezése
folytán
elmaradnak a vasárnapi válogatott
mérkőzések A magyar-albán mérkőzést egy héttel elhalasztják Elmarad a vasárnapra Szegedre tervezeit magyar B. labdarugó vá'.ogntott vendégjátéka is.
Elmaradnak az NB H-es mérkőzések is. a
Totóba bevett mérkőzések kivételével. 'Azonban az MLSz rendelkezésére vasárnapra előrehozzák
a
szeptember 10-i NB í-es fordulótTehát vasárnap kerül
lejátszásra
Budapesten
a Honvéd—SzSzMTE
NB l-es lahdarugómérkőzés is.
A szegedi NB Il-es csapatok kö-

ziil a Honvéd Totó-mérkőzést játszik Szolnokon a Lokomotivval. A
Szegedi
Lokomotiv
Békécsabán
játsza Totó-mérkőzését
a BSzSE
ellen A Kecskeméti SzTE—Szegedi
Textil NB Il-es mérkőzés
mivel
nincs benne a Totóban, elmarad. Az
M L S z rendelkezésére minden labdarugó mérkőzés elmarad a felsoroltak
kivételével. Tilos
barátságos mérkőzéseket is játszani.
Az NB IH-as mérkőzések
közül
szombaton játszák le a cserepessori ]
pályán fél 5 órakor az É D O S z SK
— S z . Postás NB III-as mérkőzést.

Partliirek

DISZ-HIRLK

Ifjúsági napok
A héten a hivatalok és üzeSzerda:
mek a pártnapokat csütörtökön
a szokott időben tartsák meg. A Villamosvasút 5 óra. Ábrahám
kerületi pártszervezetek a pártSándor;
napokat
pénteken este 7 órai Magyar Kender 2 óra, Leipniker
Péter;
kezdettel tartsák meg. A pártnapokra előadókat küldünk.
MÉMOSz, 7 óra, Sachl Ferenc;
•
Bárkányi fél 4 óra, Toldi Mária;
Felhívjuk a pártnapi előadó Építőszerelő fél 6 óra, Kiss Ferenc;
elvtársak figyelmét,
hogy az
Autójavító 5 óra. Leipniker Péter.
előadáshoz
szükséges sillabuszt Szalámigyár 4 óra;
ma, szerdán déli 12 órától átve- Gyárépítő NV 2 óra;
hetik a Pártbizottság tudakozó- Dózsa György tszcs 8 óra.
jában.

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza
Rahónál,
Vásárosnaménynál
és
Tanulókörök figyelmébe!
Szegednél
árad.
máshol
apad,
igen
Vasirnap ünnepélyes deretek közütt megkezdődnek
A Rákosi-per ismét kapható a alacsony vizállású. Mai vízállások:
az MHK második időszakának próbái
Tiszabecs —92 cm (6), Tokaj—135
Szikra könyvkereskedésben.
(5), Csongrád —270 (6), Szeged
Az MHK-mozgalom második idő- l y á k , azok az üzemek az A d y . t é .
Agit.-prop. osztály —178 (6)
szaka próbáinak beindítását nagy- ren, a Vasutas stadionban, az
új-

szabású előkészületek előzik meg.
Szeptember 3-án ünnepélyes keretek között megindulnak a Munkára
Harcra Kész, a békéért ünnepséggel az M H K próbák. A próbákat és
a sporlilnncpségeket vasárnap reggel 8 órakor az újszegedi ligetben
kezdik meg, ahol az üzemek és a
tömegszervezetek egész a délutáni
órákig folyamatosan próbáznak. —
'Akik ezeken-a próbákon résztvesz.
nek, azok 14 napon belül megkapják a jelvényeket.

szegedi Textiles pályán
és a Hunyadi-téren tartják az edzseket
a
vasárnapi
próbákra.
A
második
időszak próbáinak ünnepélyes megnyitóját gazdag sport- és kultúrműsorral kötik össze. A sportműsorban vívó. ökölvívó, szertorna és
talajtorna bemutatók
szerepelnekAz
újszegedi
ligetben
felállított
szinpadon a próbázások után estefelé gazdag kultúrműsorral szórakoztatják a dolgozókat Az
üzemi
és a Népboltok hftfféi gondoskodnak a dolgozóknak
hűsítőkről
és
Az üzemek és tömegszervezetek ételekről.. Az üzemek között nagy
erős edzésekkel készülnek, ahol sa- versengés folyik, hogy melyik üzem
ját sportpályák vannak, olt a pá- mozgósít
nagyobb tömeget
az
lyákon,

Az

ahol

pedig

nincsenek

pá-

A Szegedi Lokomotív
kerékpárosai
vasárnap Miskolcon és Kaposvárott szerepeltek szép
sikerrel. Miskolcon
háztömbköriili
versenyen
a
veterán Deák S. első helyzést
ért cl. Kaposvárott Kiss F. az
I osztályú versenyen e]ső lett.
ifjúsági vaskerckc&ben 5. ifj.
Fogas, 5. Kakass
TOTÓ UTMUTATÓ
Magy, Népk.—Albán népk, elmarad
Dózsa—Csepeli V
elmarad
Pécsi DTC—Pécsi Lok
I %
Nugyk VSK—Kaposv. BSK
2 1
Olajmunk.— l'ápai Perutz
2 x
'I atnli Ép.—ÉDOSz Lcnd.
1 2
Dunakeszi VSK—Mlsk. Lok.
1 2
Mlsk. Ép.—Saig. Vasas
1 2
Hatvani VSK—Kistext
x 2
Ceglédi SzSIÜ—Szoln MTE
1 x
Szoln Lok.—Szoeedi Honvéd
2 t
Békésesahai SzSE—Sze. Lok.
1 x
Nyíregyházi Elektromos—
Csillaghegyi Textil
2 t

1 2
1 2
1 2

Az Egyetemi Könyvtár folyó hó
28 lói kezdve ismét minden nap —
kivéve a munkaszüneti napokat —
délelőtt 8 órától este 7 óráig
van
nyitva Könvvkölcsönzés minden nap
délelőtt 8 órától délután 1 óráig.
A Somogyi-könyvtár nyitva
előtt 9-:ől délután 2-ig.
•

B E L V Á R O S I
M O Z I
•- T E L E F O N ! 40-25

Szolgálatos

Szerdáig

dél-

gyógyszertárak;

Borbély örök b Ugry l.J Sztálinkörú'.' 20. Telefon: 35—02
Leskó
Vilmos: Újszeged, Vedres-utca
1.
Telefon: 40—37 Nagy örök. k. dr.
Hangay; Április 4.-útja
31. Telefon: 35—13. Zakar S örök. k, Mátlié
Mihály: Valéria-tér 1.

Dr. Kővár ese'e
M O Z -

TELEFON: 33 44

=

Szeptember 1-ie, oén'ckig:

I ű s
Széchenyi F fi K LY C filmszínház
TELEFON! 34-77 =====

El a kezekkel Koreától
cimű dokumentfilm.
fl. filmal augusztus 25-30-tg
műsoron iarttnh
Előadások kezdete a Belvárosi Moziban: hélköznap fél 7
és fél 9 órakor,
vasárnap és
ünnepnap fél 5 fél 7 és fél »
Arakor.
Előadások kezdete a Korzóbon
és Fáklyában hélköznap 6 és 8
Arakor, vasárnap és ünnepnap
4, H és * órakor.
Pénzlárnvilós délelőtt It —12
IR, délután egv órával
az előadás kezdete elöVI.

I

ADÁS-VÉTEL

íróasztalokat

Belvárosi (fél 7, fél 9), Dr. Kővár esete.
Korzó (6, 8) Tűz.
Fáklva (6, 8) El a kezekkel Koreától.
x
Éjjel, nappal szolgálatét tart
a Klauzál-tér és Adi-utca sarkán
lévő Megváltó gyógyszertár.
•

x HIRDETMÉNY
A MÁV Igazgatóság figyelmezteti
az utazókö
zönséget, hogy a vonatok ablakai,
ból égő gyufát és cigarettát ne dobjanak ki, ilyenekcl a vasúti töltés
mellett se dobjanak el, mert a száraz időjárás miatt ebből tűz keletkezik,
amely . népgazdaságunknak
súlyos károkat okozhat.
Az
ilyen
cselekmények elkövetői ellen a MÁV
biinlető feljelentést tesz.

K O R Z Ó

B E J Á R Ó N Ő T a délelőtti
órákra
felveszek Jelentkezni délelőtt.
—
Párisi-körűt 13.
3703
BUDAPESTRE
magányos
leányt
vagy asszonyt keresek 2 gyerek
mellé is a háztartás elvégzésére. Ér.
deklődni Petőfi telep, IX. 539. 3700

161 zárható, kifogástalan

IVilmérkőzések:

=====

| _FOGLALKOZAS_ |

Lokomotív ifi 3:1 (1:1).
NAPIREND
MOZI

1

AZ UJSZEGEDI MNDSz szerdán délután fél 7 órai kezdettel
taggyűlést
tart.
Tagkönyvét
mindenki hozza magával.
(x) Dolgozók különvonata Balatonra IX. hó 2-án este 10 órakor. Jegy ára 33 forint. Jelentkezni lehet az IBUSz-nál, Klauzái-tér 2, aug. 30-án délután 4
óráig.
(x) Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy szerető feleség, anya
és nagymama Pavlov Sándorné
született Jójárt Erzsébet, rövid
szenvedés után elhunyt. Temetése ma délután 5 órakor a rókusi
temető
halottasházából. Gyászoló család.
3723

Szeptember 3-án ügyvezetői
értekezletet tartanak
a földmüvesszövetkezetek
A földmiíve.szövetkez
ügyvezetői szeptember 3-án, vasárnap, járásonként
értekezletet
tartanak,
hogy a soronkövetkező és időszerű
problémákat:
a 'nkoricaszállítási
szerződések kötés'ét és más szövetkezeti kérdéseket megtárgyaljanak.
Az értekezleteket a járási
székhelyeken Szegeden, Csongrádon, Makón és Szentesen tartják.

I D Ő J Á R Á S JELENTÉS:
kelt, helyenként
nyugati,

erős

időnként

Mérsé.

délnyugati,

északnyugatra

forduló szél. Felhőátvonulások. Záporeső, zivatar
és északi

az

vidékein.

ország
A nagy

nyugati
meleg

nyugaton mérséklődik, keleten még
tovább tart-

APROHIRDETESEK

SZORZOGEPET és jó állapotban lé
MHK próbák vasárnapi letételére. vö táskaírógépet vesz a Détmagyarország Nyomda, Lenin.utca 9.
Ö R A S Z E R K E Z E T E T veszek.
JavíDélkerüleU labdarúgó*
tások felelősséggel, olcsón
készül,
eredmények:
nek. Csiszár órás , Kölcsey-utca 2
Tápé—Ujszentiván 6:2 (1:1) szám.
Csongrád—Dorozsma 5:1 (3:0) F I N O M S Z E S Z , esjencia, celophán,
N B III-as mérk.
Kisvasút— szalicil befőzéshez- Meinl fiókban.
Baitonya 3:2 (0:2). Sándorfal- Lenin-utca 6
va—Dorozsma I I .
5:4 (2:0). LEGSZEBB bizsutériák. dísztárgyak
M V S K I I — S z S z M T E I I . 3:0 legolcsóbban Divatos gyöngyfűzés?
(1:0). M. Cukor—ÉDOSz I I . vállalok. Alomkristályt veszek. Sze3:0
(2:0),
Honvéd I I — H S z lemé. Kelpmen-u. 7. sz.
M T E I I . 4:1 (2:1). Dózsa I I — K E R É K P Á R varrógép, írógép JavíKisvasút IT. 2:1 (0:0). Algyő tása szakszerűen Rádió OKA utalalkatészek
— É D O S z I I I . 7:0.(4:0). Loko- ványra. kerékpárgumik,
motív
II—FelRŐközpont
6:1 kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca
(2:1). Textil II—Alsóközpont 11 szám
3:2 (1:1). IvASE—Postás I I . BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes.
szakszerűen készül
Csordás
6:1 (2:1). EDTO—Textil I I I . téssel
hőrruhakészítő
mesternél
Szent
5:1 (0:0). SzSzMTE—Dorozs- Miklós utca 7. Felsővárosi
tempma ifi 7:3 (4:3). Textil ifi— lom mögött
2748

Sz. Lokomotiv kerékpárosok
ujabb sikerei

Győri VSK—Sopr. Lok.
Ganz TE—Peslerzs. Vasas
1 örös Meteor—Viscosa

*

19.

vesz:

a

Délmaeyarorszáf*
kiadóhivatala

tTASZNALT
és tört ezüstöt, régi
ezüs? pénzt veszek Bárdóczky ezüstműves. Nagy Jenő utca 3.
Í R Ó G É P E T bérelnék sürgősen.
—
Szegedi DISz- — Ady Endre-téri
sportpálya.
3714
HEGEDŰ
elsőredfl
mestermunka
olcsón eladó. Oroszlán-utca 3. férfiszabóság.
3710
C S U R Y órás, Mikszáth Kálmán'-u.
8- Preciziós órajavitás jótállássalMindenféle órák vétele és eladása.
3474
E G Y karikabajós Singer varrógép
eladó. Árva-utca 26.
3694
E G Y íróasztal és vitrin
alkalmi
áron eladó. Farkasjiegyiné, Berzsenyi-utca 2aG Á Z R E Z S Ó K A T , rosszat is veszek
Kossuth Lajos-sugárút 23. fszt, 10
VILLANY
borotvakészüléket
ve.
szék- Béke-utca 1. I. 1.
3718
SZfiP m a g á n h á z nagy kerttel
eladóKiskundorozsma,
Kossulhutca 24. Autóbusz járat.
K I F O G Á S T A L Á N íróasztal
eladó.
Megtekinthető d. u. 5-ig.
Ságvári
Endre-u. 3. sz. (volt
Gyertyámos.
utca)
3706
K I L E N C hónapos malacok
eladók.
Szabadság tér 11. Alsóváros.
3704
E G Y lakkcs'szolt
hármasszekrény
egy rekamié és egy zománcozott
kályha eladó. Dugonics u. 26, sz.,
kapu alatt balra,
3688

GYÜMÖLCSREKESZEK
(hollandi)
jó állapotban eladók. Moszkvai.krt.
28 sz.
3680
V E N N É K jó állapotban lévő horgany
fürdőkádat, „ F ü r d ő k á d " jeligén.
3702
R E D Ő N Y Ö S íróasztal, Iratszekrény,
frógépasztal, szekrények,
gázrezsó,
gázvasalók, perzsaszőnyeg, férfi ruhák eladók. Cím a kiadóban.
3681
ELADÓ 3 méter
szilvakék
finom
gyapjú női kabátszövet.
Középtermetre férfi fekete ruha. Dózsa Gy.utca 7. I. emelet, középső ajtó.
GÁZTŰZHELY, zománcozott
négylángú, használható,
j ó állapotban
300 forintért és petrofór
sürgősen
eladó Párisi-körút 23.
3730
LEBÓNTASRA
vennék
bármilyen
anyagból épült építményt. „Anyag"
jeligére.
3696
SINGER varrógép, süllyesztős, karikahajós,
prima gyártmány,
kifogástalan állapotban
és
egy fehér
jégszekrény eladó.
Szivárvány.utca
29 szám.
3722
ELADÓ 300 kg-os
mázsa,
Wertheim
kassza,
papírhulladék,
faanyag. Attila-utca 20.
3710

|

t Atrác

|

K Ü L Ö N B E J Á R A T Ú bútorozott szoba fürdőszoba használattal elsejére
kiadó- Honvéd-tér 8. I. 1.
3711
B Ú T O R O Z O T T szoba
fürdőszoba
használattal 1—2 személynek
kiadó. Sztálin-krt. 37 III. 20,
3709
F E L S Ő V Á R O S I házfelügyelői
lakásom elcserélném főbérlet'i szoba,
konyha, speizos lakáért
lehetőleg
körúton belül. C i m a kiadóban.
3693
B Ú T O R O Z O T T szoba egy férfi részére kiadó. Érdeklődni
Takaréktár-utca 8. trafik
3731
B Ú T O R O Z O T T szoba 15-ére diáknak, esetleg ellátással kiadó. Mérey-utca 6c. III 7.
3712
N É G Y S Z O B Á S lakás Széchenyi-térnél költségtérítéssel
átadó,
buda.
pestivel átcserélhető. Kiadóba „Komfortos" jeligére.
3699
BÚTOROZOTT szoba fürdőszobával
magános férfinak kiadó, Cfm a kl.
adóban.
3693
MAGÁNHÁZBAN 2 személynek vagy
házaspárnak szép bútorozott szoba
kiadó Kálvária-tér 8
3725
KÉTSZOBÁS
fürdőszobás
lakásomat
költségmegtérítéssel
átadnám.
Magyarné. Juhász Gy.-u. 39.
3695
KÉTSZOBÁS
komfortos
lakásom
elcserélném hasonló
egyszobásért,
vagy szoba-konyha speizos Sri. „Körúlci: belül" jeligére.
KERESEK egy szoba-konyha spei
zos lakást lehetőleg magánházban.
,1000" jelige.
3727
SZOBA-konyha speizből álló lakásomat elcserélném kisebbért
azonnal Kisfaludy-utca 12.
3729
KÖZMŰVES
2—3
szobás
házat
'agy házrészt keresek, összkomfortos cserelakás van
Apponyi-u. 17,
élelmiszerüzletben.
3717

1 ~KÜLÖNFÉLÉK

I

WARASZTHY
festékkereskedés áthelyezte üzletét Sztálin-körűt
49,
a Püspök bazár épületbe, Mérey k i .
térővel szemben
K A R Ó R A K megkopott tokját, csúnya számlapját tökéletesen f e l ú j í .
tom. Fischer órásmester,
Klauzál,
tér 3.
SZŰKÍTS
könyvesbolt
elköltözött
Apponyi-utca 21. Olcsó könyvvásárt
BANKOV
László
asztalosmester
műhelyét Gutenberg
János
(volt
Margit) .utca 24. szám alá helyezte
átSZABADSÁGÁT töltse a 850 méter
magas Mátrában. Rendkívül
olcsó
árak. Perhács Szilárd. Mátraszentlászló
3389
ELVESZETT vasárnap
a Honvéd
mérkőzésen egy barna tárca.
Nagyon fontos iratokkal és két pesti
zálogjeggyel, 80 forinttal. A becsületes megtaláló a pénzt m e g t a r t ,
hatja, a többit adja le a kiadóban.
Brunner Péter
3715
ELVESZETT egy fél piros gyermek
szandál, Petőfi Sándor.sugárúton, a
kisposta környékén.
A
megtaláló
adja le Petőfi S.-sugárút 27 szám
alá.
3705
V A S A R N A P elveszett egy róka szf.
nü farkas kölyökkutya. A megtaláló
adja le Puskás u. 3. sz. alá.
3768
M A G A N Y O S idősebb nő elvállalna
egy vagy két diákleányt.
Belváros,
Dózsa
György-u. 22., fszt. 2. szám.
•
'
' 3701
ELVESZETT 3 darab
kéthónapos
süldő A nyomravezető 100 Ft jutalmat kap. Csaba-utca 27,
3724
ELVESZTETTEM özv Popovits J ó .
zscfn'é névre szóló vasúti igazolványomat. kérem a megtalálót, jutalom ellenében
Károtyi-u 4 szám,
trafikban leadni szíveskedjék 3726

1

OKTATÁS

I

GÁL Ferenené
gyorsíróiskolájában:
Klauzál-tér 3, a beiratások az
új
tanévre megkezdődtek.
3689
MAJOR
gyorsíró iskola nj
tanévét szeptember Ifl-én megnyit : a.
Beiratkozás megkezdődött. Bocskaiutca 4.
2472
KEZDŐ
gyors. é s gépíróban folyamok kezdődnek szeptember 5-én dr
Rosenbergné
gyorsíróiskolájában,
Sztálin-sétány 1. Múzeummal szemben
KATONA Lászlóné gyorsíró és géo_
íróiskotájába (Kölcsey.ulca 10)
az
ú j tanévre a beiratkozások meekez.
dödtrk
3074
M'AYER Lujza
iskolájában
szeptember 5-én ú j gyorsírási, géplrási,
helyesírási tanfolyamok kezdődnek.
Kazinczy utca 6, sz. fsrt
,a
volt
fiú kereskedelmivel szemben). 3721
DELMAGYABORSZÁG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
ZOMBORI JÁNOS,
Szerkesztő
BODAY PAL.
Szerkesztőség Szeged. Jókat-n. 4
Telefon: 35-35 és 30 03
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8 tói. 34 38
Kiadóhivatal Szeged. Lenln-u. 6
Telefon: 31 16. és 35-00
'A'z x szel jelzeit közlemények
díjazottak.

SZÉP menyasszonyi
ruha és .a.yol
kikölcsönzése Erzsébet
kalapszalon. Lenin-utca 16 fKárász-utca)
HASZNALT zsebórából divatos kar.
órát készítek Óra javításokat válla
lok. 1 évi jó'tálíással.
szerkezetet
vásárolok
Koltni órásmester
Sze- Délmagyarország
k V e . o s vezető
ged, Kiss Menvhért-utca 1 szám

Nyomda, Szeged.
Priskin S á n d o r

Mm L „Háromcsillajfos"-kávé ismét kapható! fSX&fc'Z
Ho'nas?,

csüföriokífn este

a Hungáriában

Rács Fali—
énekel

habos László —
komikus

Bogáthy

B e épődii
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