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Uj, nagy feladatok
dolgozó parasztságunk előtt
Még változatlanul folyik a kenyér- és takarmány gabona begyűjtése, de máris új, nagy feladat megoldása vár a falu dolgozó parasztságára: az őszi szántás-vetési terv sikeres végrehajtása. Ezévi terméseredményeink
nyomán meggyőződhettünk, hegy
a tavaly-őszi tervszerű munka, az
idejében elvetett árpa és búza j ó
eredményeket hozott. Győzelmet
aratott a tervszerű munka, nagyobb jövedelemhez segítette a
falvak dolgozó népét. Csongrád
megye dolgozó parasztsága mind
jobban és jobban látja, hogy amit
a Párt és kormányzatunk tanácsol. az hasznos számára. A rendeletek betartása az ő jebb és
biztosabb megélhetését
jelenti
amellett, hogy ezzel győzelemre
segíti népgazdaságunk célkitözg
seit. Ennek tudható be, hogy
alig jelent meg az elmúlt napokban a földművelésügyi minisztérium rendelete a kapásnövények
őszi betakarításáról,
Csongrád
megye falvaiban, városaiban és
tanyaközpontjaiban nagy
lelkesedéssel fogtak hozzá dolgozó parasztjaink, hogy betakarítsák ka
pásnövényeiket, minél előbb meg
kezdhessék az őszi szántás-vetési
munkát.
Itt van, elérkezett az
ideje,
hogy megkezdjük a harcot a jövő évi termésünkért, betartsuk a
földművelésügyi , minisztérium
rendeletét az őszi szán tás-vetési
munkákról. Az őszi munkák tervszerű végrehajtásának biztosításában nagy feladat hárul elsősorban pártszervezeteinkre, a földművesszövetkezetekre,
gépállomásokra. különösképpen az állami gazdaságok és termelőcsoportok vezetőire, nem kisebb mértékben a közigazgatási szervekre.
A munka már megkezdődött, a z
előkészületek gépállomásaink vonalán 95 százalékig megtörténtek. A megye két gépállomása a
terv szerint 4-én kezdődő őezi
munkákhoz m á r hozzáfogott, teljes lendülettel végzik
az őszi
mélyszántást. Az
előkészületek
állása, s az említett két gépállom á s munkájának terv elejtti megkezdése azonban nem jelenti azt.
bogy gépállomásaink — mint a
termelőszövetkezeti csoportok állandó segítői s az egyénileg dolgozó parasztok
támogatói
—
mindent megtettek a tervteljesítés érdekében Még nagv hiányosság mutatkozik a talajművelési
szerződéskötés terén. Gépállomásaink a szerződéskötéseket mée
csak 54 százalékban teljesítették
megyénk területén.
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mindenekelőtt, hogy a földmű
velésügyi minisztérium rendeieté
nek megjelenése után igen nag>
lendülettel fogtak hozzá a falvak dolgozói a
kapásnövényel.
betakarításához. Csongrád me
gyében mindenütt folyik a kuko
ricatörés, vele együtt a
szá:
betakarítása is. Eddig a kukoricaszár húsz százalékát takarították be a földekről és használták
fel silózás céljaira a termelőszövetkezetek és egyénileg dolgozó
parasztok. De nem kisebb ütem
mel folyik a burgonvaszedés, me
lyet mintegy 70 százalékig teljesítettek a falu dolgozói. De folyik
mar többfelé az őszi szántás is
Példamutatóan járnak élen ebber
a munkában termelőszövetkezeteink és állami gazdaságaink. Föld
jeiken m á r több nap óta húzzr
az ekét a traktorok nagy száma
Szerte Csongrád
megyében
f
frissen szántott földek jelzik:
dolgozó parasztságunk
megért
az őszi szántási és vetési terv
végrehajtásának fontosságát.
Mindezek mellett is nagy hiba
lenne azt hinnünk, hogy most
m á r a munka magától megy, f:
technikai feltételek megteremte
se, továbbá dolgozó kis- és középparasztságunk
munkakészsége önmagában biztosítja az ősz
szántási és vetési terv teljesítésének sikerét. A z őszi munka ép
pen úgy, mint bármelyik mezőgazdasági munka, ugyanis politikai harci feladat is. Akad bőver.
olyan tapasztalatunk, mely meggyőz bennünket, hegy a fejlődésünk mai szakaszában — amikor
termelőcsoportjainkbi.
minden
eddiginél nagyobb számmal lép
nek be a dolgozó kis- és középparasztok ezrei, mikor már meg
valósult Csongrád megyében a?
első szocialista község is — a?
osztályharc mindjobban és jobban kiéleződik. Még a legegysze
rűbb, a
legmagátólértetődőbt
gazdasági tevékenység is kiváltja az ellenség ellenállását. Nem
egy jel mutatja, hogy a reakció
a kulákság, a klérus s a jobboldali
szociáldemokraták
máris
megkísérlik szántás-vetési tervünk teljesítésének
akadályozá
sát, vagy legalábbis késleltetését. Ezt mutatja az a tény is
hogy gépállomásaink csak 54 százalékig tudták biztosítani talaj
művelési szerződéskötés területéi:
őszi tervük teljesítését.
Sok
gépállomásnál — Csongrád megyében is — megmutatkozik
ellenség aknamunkája. Ne higyjük, hogy az ellenség, a jobboldali szociáldemokraták, nem igyekeztek a mezőgazdaság szociális
ta szektoraiba is beépíteni embereiket, akik akadályozzák, rombolják a munkát. A kulák isméi
jelentkezett, éppen úgy, mint a?
elmúlt év őszén, ismét hallat je
hangját, ha újabbat nem is mond
de ismételgeti a tavalyról jól ismert szólamot: „Száraz a föld.
várjuk meg az esőt". Mindent elkövet emellett, hogy ne kössenek
szerződést a gépállomással. Mind
ezek fokozott éberségre intenek
bennünket. E g y pillanatra
sem
szabad szem elől tévesztenünk
hogy az őszi szántási és vetés'
terv sikeres végrehajtása tehát
politikai, harci feladat is. Ennek pedig a most következő időben minden falusi pártszervezetben főfeladatnak kell lennie.

A másik fontos szerv, a földművesszövetkezet, az őszi munkák előkészítésében és tervszerű
végrehajtásában. Földművesszövetkezeteinkben is megkezdődött
m á r a munka, hogy zökkenőmentesen bonyolíthassák le a vatőmagcsere akciót. Folyik a vető
magtiaztítás, de a csávázás is.
Magtisztító berendezésünk
van
elég. A gépállomások szelektorai
mellett üzembehelvezték a szövetkezetek magtisztító berendezéseit
is. Ugyanígy megfelelő mennyiségű csávázószer is áll rendelkezésre ahhoz, hogy ez év őszén
minden szem gabona tisztított állapotban és — búzánál, árpánál
— csávázva kerüljön a földbe.
Megvan tehát minden dolgozó parasztnak a lehetősége arra. hogy
Termelőszövetkezeti
csoporttisztított magot vessen.
jaink őszi felfejlesztésében elért
dolgozó
Dolgozó parasztságunk ezeknek eddigi eredményeknek,
az adottságoknak a
birtokában parasztságunk újabb lelkes kiálmár az aratás után megkezdte a lásának Pártunk s népi demotarlóhántás előkészületeit az őszi kráciánk mellett, az őszi munszántási és vetési
munkákhoz. kák kezdeti beindulásának s az
Mcst
is minden igyekezetével eddig elért eredményeknek nem
bennünket.
azon van, hogy sikeresen hajtsa szabad elvakítaniok
végre ezt az igen fontos mező- Látnunk kell. a hiányosságokat
gazdasági munkát. E z t mutatja is, amelyek megmutatkoznak a
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A Biztonsági
Tanács napirendre
tiizte
a Kinai Népköztársaság
panaszát
területének
bombázása
miatt
A Biztonsági Tanács augusztus 31-én Malik elvtárs elnökletével ülést tartott.
Az
ülés
megnyitása után Malik
elvtárs
ismeritette az ülés ideiglenes napirendjét,
amely a
következő
pontokból áll:
1. A napirend elfogadása,
2. A koreai kérdés.
3. Panasz a Taivan (Formoza)
szigetére való fegyveres behatolással kapcsolatban.
4. A kinai népi kormány panasza az USA légierőinek a kinai határon át történt behatolása és emberekre, épületekre lövöldözése miatlt.
5. A meg nem szűnő terror és
tömeges kivégzések Görögország,
ban.
Favzi,
Egyiptom képviselője
felszólalásában kijelentette, hogy
a napirendnek arra a két pontjára szavaz, amelyet a tanács
korábban
elfogadott: a koreai
kérdésről és a Taivanra tőként
fegyveres
behatolásról
szóló
oontra és az utóbbi tárgypont ellen adja szavazatát.
Malik elvtárs elnöki minőségben
elhangzott felszólalásában
s ikraszállt
annak
érdekében,
hogy napirenden hagyják valaI
mennyi előzetesen napirendre tűzött pontot. E pontok megvitatását
a világszerte
kialakult
helyzet teszi szükségessé. Ezidőszerint u j
háborús fenyegetés
forog fenn Kina területén, mivel
az USA légierői légitámadásokat
hajtanak végre e területen, épületeket
semmisítenek
meg és
szándékosan gyilkolnak embereket.
— Éppen ma érkezett
—
folytatta Malik elvtárs — a kinai népi kormány második üzenete a támadásokkal kapcsolatban.
A Biztonsági Tanácsnak
nem szabad
figyelmen
kivül
hagynia semmilyen, az
egyetemes békét ' fenyegető
kérdést,
bárhol is merüljön az fel.
Malik elvtárs újból kijelenteite, hogy a Szovjetunió által előterjesztett kiegészítő
kérdések
létfontosságú jelentőségűek.
— Ami az időt
illeti, azok
megvitatására — mondotta — a
Biztonsági
Tanácsnak találnia
kell időt olyan kérdések
megtárgyalására, amilyekenet köteles megoldani. Korábban a Biztonsági Tanács nem egyszer kétizben ült össze naponta, sőt éjszakai üléseket is tartott.
— Augusztusban néhány küldöttség részéről semmiféle olyan
kívánság nem nyilvánult meg —
hangoztatta Malik
elvtárs — ,
hogy békésen rendezzék a koreai
kérdést, csak a viszályban résztvevő egyik felet akarták meghivni. A tanács augusztusi munkájának eredményét semmiképpen

népnevelő munka területén. Jövő
évi kenyerünk biztosítása érdekében s azért, hogy fejlődő iparunknak elegendő mezőgazdasági nyersanyagot adhassunk, a felvilágosító munikánkat egy pillanatra sem szabad szünetei l el nünk. Vonatkozik tz
mind
a
páltszervezetek, mind a tömegszervezetek, a földművesszövetkezetek, gépállomások népnevelőire.
A legkisebb ellanyhulás is nagy
hátrányokat, lemaradásokat okozhat.
A z őszi szántás-vetési terv tel-

sem lehet
ürügyként 'tekinteni
arra, hogy ne tűzzenek
ujabb
kérdéseke- reoirendve, mert abban az esetben ezek a kérdések
— ha nem tűzik őket napirendre, nemzetközi konfliktussá nőhetnek.
A z USA d u r v á n megsértette
a n e m z e t k ö z i Jogot
Az ezután felszólaló C3ian-Tin.
Fu, Kuomintang-küldött terjengős beszédében a Malik elvtárs
áltai csütörtökön előterjesztett
két ujabb kérdés napirendre tüzese ellen nyilatkozott. Alvarez
kubai küldött az amerikai légierő részéről kinai terület bomzására és a görögországi folytatólagos terrorra vonatkozó kérdés napirendre tűzése ellen szólalt fel.
Ezután Malik elvtárs, mint a
Szovjetunió képviselője
szólalt
fel és kijelentette, hogy szeretné a lehető legrövidebben megmagyarázni, miért
kívánja
a
Szovjetunió küldöttsége a máris
oly élénk vitát előidézett napirendre tűzött kérdések megtárgyalását. Rámutatott, hogy az
amerikai légierők kinai
terület
fölé történt behatolásáról szóló'
kinai panasszal kapcsolatban
a
Biztonsági Tanács két okmányt
kapott a kinai népi kormánytól.
Az okmányok értelmében az ame.
r k n i léeierő
kétszeres
behatolásáról
van
szó,
a tíem-

zetközi
jog értelmében pedig
ez agressziót és Kina szuverenitásának, valamint
területének
durva megsértését jelenti. Malik elvtárs szavai szerint a Kuomintang-küldött számára,
aki
nem képviseli a kinai ncpet, közömbös, hogy az amerikai légierő behatolt Kina területére éa
kínaiak pusztulását okozta.
— A z ismételt araerikai agresszió mutatja — hangoztatta
Malik elvtárs —, hogy az amerikaiak részéről elkövetett bombázást előre megfontolt szándék-'
kai. a háhoro méreteinek kiterjesztése céljából követték el A'
kinai népi kormány kéri, hogy
Biztonsági Tanács sürgősen tárgyalja meg ezt a kérdésit és
hozzon intézkedéseket Kina területének és népének védelmére és
az USA fegyveres erőinek Kina
ellen irányuló agressziója megszüntetésére.
Malik elvtárs kijelentette, hogy
a szovjet küldöttség Itámogatja
a kinai kormány kérését.
Ezután Malik elvtárs a szovjet küldöttség nevében határozati javaslatot
terjesztett elő,
amely elitéli az USA törvényellenes cselekedeteit és ilyen cselekedetekért, valamint az ilyen
cselekedetekkel k'nai területeken
okozott károkért ég az erekből
eredő Ifovábbi
kö"etkezr-.érivekért az USA-ra háritja a felelősséget.

Meg kell szüntetni a terrort Görögorszában
Az ideiglenes napirend
utolsó
pontját, a görögországi terrort illetően Malik elvtárs rámutatott, Hogy
1948-ban a közgyűlés párisi ülésszakán a szovjet küldöttség előterjesztette a Görögországban hozott halálos Ítéletek kérdését és a közgyűlés
intézkedéseket hozott az elítéltek
megmentése céljából
— Aztán több mint e áY ív telt el
— mondo ta Malik elvtárs —, de a
terror Görögországban tovább folytatódott és 1949 őszén a katonai bíróság 8 görög hősit halálra ítélt, akik
annakidején harcoltak a hitleri hó.
dítók ellen.
— A görög nép a Szovjetunióhoz
fordult és a Szovjetunió a közgyűléshez. Az USA igyekezett ügyrendi
eljárások segítségével megakadályozni az e felhívással kapcsolatos lépéseket, de a közgyűlés meghallgatta
a világ hangját és lelküismeretét és
intézkedéseket hozott a nyolc hős
megmentése érdekében. Nemrégiben
— mondotta —, rrint a Biztonsági
Tanács elnöke, üzenetet
kapott
Athénből 45 ember ügyéről, ak'ket
halálos jtélet fenyeget, csak ezért,
mert nem hajlandók megtagadni demokratikus elveiket.

ménye az volt, hogy a görög kor.
mány rágalmakat szórt azokra, akik
felhívással fordultak hozzá.
Befejezésül Malik elvtárs idézta
az elítélt felszabadító harcosok any.
jától érkezett legutóbbi levelet. Idéz.
te Malik elvtárs a tüdőbajos foglyok
hozzátartozóinak levelét is.

jesítésének elengedhetetlen feltétele falusi
pártszervezeteica
széleskörű felvilágosító, népnevelő, szervező és irányító munkája. Falusi pártszervezeteink feladata. a DÉFOSz. a földművesszövetkezet, a DISz és
MNDSz
szervezetek bevonásával dolgozó
parasztságunk mozgósítása erre
a m u n k á r i , Állítsák munkába a
terménvbegvüjtás
agitáció jóban
már kipróbált és megedzett néDnevelőket. Indítsanak házi agitációt s harcoljanak megalkuvás
nélkül az osztályellenség
ellen.

verjék vissza a kulák ellenpronagandát, pillanatra se szüntessék
meg a harcot a jobboldali szociáldemokraták ellen. Fejtsenek ki jó
munkát annak érdekében, hogy
minél több dolgozó paraszt kössön szerződést talajmunkára
a
gépállomással. Járuljanak hozzá
jó felvilágosító munkával, hogv
a gépi munka nyújtotta segítséget. előnyöket minél több dolgozó paraszt igénybevehesse s terméseredményét a most következő évben még magasabbra emelhesse.

Malik elvtárs felhívta a Biztonsági
Tanácsot, hogy kövesse annak az
emberséges
megértésnek példáját,
amit a kérdés iránt s közgyűlés 3.
és 4. ülésszaka tanúsftott, amely közbelépett görög hazafiak életének
megmentésére. Felhívta a Biztonsági
Tanácsot, tegye lehetővé sürgős ha.
tározat hozatalát azok é'ctének megmentésére, akik hősiesen harcoltak
országukért.

Vita a napirendi javaslat
elméről

Malik elvtárs határozaíi javaslatot terjesztett elő, amely a Biztonsági Tanács arra Irányuló felhívását
tartalmazza, hogy a görög kormány
szüntesse meg a nemzeti ellenállási
mozgalom 45 tagja ellen hozott ha.
lálos ítéletek végrehajtását, tiltsa
meg politikai foglyok bármilyen további kivégzését és ne engedje meg
Malik elvtárs kijelentette, hogy
a
szovjet
küldöttség
és
más a tüdöbajban szenvedő polit'kai fog.
küldöttségek leveleket küldtek azza] lyok átszállítását egészségtelen éga kéréssel, hogy szüntessék meg a hajlatú szigetekre.
rendőrterrort Ennek egyetlen eredUtána Jebb,
angol
küldött,
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szólalt fel. aki bírálta a szovjet
küldöttséget azoknak a kérdéseknek a felvetéséért, amelvek állítása szerint állítólag nem fontosak. azért a szerinte „propagandisztikus" beszédért, amellyel az
ügyet lényegében tárgyalta. Puszta szavakkal és bizonyíték nélkül
azzal igyekezett vádolni a szovjet
küldöttet, hogy „a maximumig
akarja fokozni a feszültséget az
USA és Kína között".
Jebb kijelentette, hogy Anglia
nem fog tiltakozni ennek a kérdésnek a napirendre való felvétele ellen Ugyanakkor mégis bírálta a Szovjetunió által beterjesztett javaslat-tervezetet.
A
görögországi terror kérdését Jebb
állítása szerint nem kell felvenni a napirendre, minthogy „nem
jelenti a béke fenyegetését".
Közben egész sor aljas kirohanást intézett a Szovjetunió ellen,
amely ennek a kérdésnek a tárgyalását javasolta.
A Jebb után felszólaló Austin,
a? USA küldötte, bírálta a Biztonsági Tanács elnökének augusztus folyamán vitt irányvonalát.
Austin azt állította, hogy CsuEn Lájnak a Biztonsági Tanácshoz intézett panaszával, hogy
amerikai repülőgépek támadt ík
Kina területére, az volt a célja,
hogy elferdítse a helyzetet, amelyet állítólag az „Egyesült Nemzetek" működése teremtett. Kijelentette. hogy az USA légierői
az Egyesült Nemzetek égisze
alatt működnek és, hogy állítólag szigorú utasítást kaptak,
hogy kerüljék el az átrepülést
más területekre Koreán kívül.
Austin javasolta, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete alakítson bizottságot annak a
támadásnak kinyomozására, amelyről
a kinai kormány hírt adott és a
károk megállapítására.
Austin a továbbiakban kijelentette. hogy az USA hozzájárul a
napirend adott pontjához, ha a
Biztonsági Tanács annak megfogalmazását a
következőképpen
változtatja meg: „Panasz kinai
területnek az ENSz légiereje által történt bombázása miatt".
Ha az elnök hozzájárul ehhez a
javaslathoz, akkor Austin hivatalos javaslatot terjeszt be ezzel
kapcsolatban.
Malik elnök az USA küldöttnek
« kinai terület bombázásával kapcsolatos pont megfogalmazásánál
tanúsított álláspontjában
több
következetlenségre mutatott rá.
Malik annak a
véleményének
adott kifejezést, hogy a tanács
csak úgy kerülhetné el az elfogult viszonyt a kérdéssel kapcsolatban. ha a megfogalmazásban minden arra vonatkozó hi
vatkozóst kiküszöbölne, hogy ki
hajtotta végre a bombázást. Ennél fogva javasolta, hogy a kérdést a következőképp nevezzék:
„Panasz a Kinai Népköztársaság
területének légibombázása ügyében".
Austin erre azt válaszolta, hogv
a „Panasz Kina bombázása ügyében" fogalmazáshoz hozzájárul.
Malik a maga részéről hozzájárult. a „Panasz a kinai területek
légibombázása ügyében" fogalmazáshoz.
A csatlósok okvetetlenkednek
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országban meg neir. szűnő terAustin javasolta, hogy rekeszror kérdésének napirendre tűzése szék be az ülcst és a következő
ellen. Bebler, Jugoszlávia küldöt- ülést szeptember elsejére tűzzék
te, kijelentette, hogy mindkét ki. Equador küldötte kijelentette,
kérdésnek a napirendre tűzése hogy a görög terror kérdésének
mellett fog szavazni, többek kö- napirendre tűzése ellen szavazott,
zött azért, mert a Kina bombá- minthogy a kérdést a közgyűlés
zásával kapcsolatos pontot min- ülésszakán fel fogják vetni.
denki elfogadja. Utána Malik elMalik elvtárs
megismételte,
nök kijelentette, hogy amennyi- hogy a Szovjetunió felhívta
a
ben további ellenvetés nincs, a Biztonsági Tanács figyelmét a
„Kinai
terület
légibombázása kérdés halaszthatatlanságára és
miatti panasz" elnevezésű pontot sürgősségére, minthogy közben
szavazás nélkül felveszi a napi- végrehajtják azokat a halálosrendre. Alvarez, Kuba képviselő- ítéleteket, amelyeket a görög haje. szavazást követelt. A kérdést zafiak ezrei ellen hoztak. Rámunyolc szavazattal fogadták
el. tatott, hogy a Biztonsági Tanács,
három szavazat — Kuba, Egyip- ha akarna, tehetne lépést az emtom és a Kuomintang-küldött berek életének
megmentésére,
szavazata — ellenében.
azonban sok küldöttség nem akar
Utána elvetették a görögorszá- ta ezt megtenni és a kérdés napigi terrorra vonatkozó kérdést. Á rendre tűzése ellen szavazott
Ezután Malik
kijelentette.
kérdés napirendre tűzése mellett
a Szovjetunión kivül Jugoszlávia | hegy a Biztonsági Tanác$_szepküldötte szavazott
I tember elsején tart ülést.

Tito ujabb

judáspénst

Acheson, amerikai külügyminiszter
szerdán
bejelentette,
hogy az Egyesült Alamok beleegyezett abba, hogy ujabb 15 millió dollár kölcsönt nyújtson Titónak. A Tilto-banda az elmúlt 12
hónapban már kétszer kapott 20 millió dolláros kölcsönt.
Acheson heti sajtóértekezleten kijelentette, hogy a Vüágbank jóváhagyta a kölcsönt és igy 55 millió dollárra emelkedett az az összeg, amelyet az amerikaiak
Tito
kormányának
kölcsönöznek.

Elkészült az ötéves tervkölcsön
nyereménysorsolását hirdető plakát
'A" budapesti „Offset" nyom- raszt ési értelmiségi dolgozó
da dolgozói elkészítették az öt- olvassa az első nyereménysoréves tervkölcsön nyeremény- solás
időpontját
tartalmazó
sorsolását hirdető plakátokat. hirdetményt. Feltünteti a plaNegyvenháromezer
egészíves, kát a sorsolás helyét is:
a
szürke, pirosnyomású plaká.- Zeneművészeti Főiskola nagytot ragasztanak ki szeptember .
. , .. ,.
. .
,
5-én Budapesten és a z o r s z á g . t e r m é t é s k o z h a z t 13< h o « y
minden városában és községé- a dolgozók megjelenhetek a
ben. A plakáton munkás, pa- I sorsoláson.

A vietnámi partizánok augusztusban
sikeres hadmüveleteket folytattak
a francia megszállók ellen
'A Vietnámi Tájékoztató Iroda jelentése szerint a vietnám i néphadsereg hadosztályai
augusztus
4-én megtámadtak
egy francia motorizált oszlopot Nan-Din térségében.
Augusztus 5-én felszabadítottak két. franciák által megszállt helységet En-Kan térségében. Az ütközetben 55 ellenséges katona
elesett,
vagy
megsebesült s 30 átállt a néphadsereg oldalára.
Augusztus 3-án a vietnámi
néphadsereg egységei megtá-

madtak egy. Tri-Fong térségében
rablással
foglalkozó
francia csapatot. A néphadsereg katonái száz szarvasmarhát visszavettek
a rablóktól
és kiszabadítottak száz
embert, akiket a francia katonák
fogtak el.
Augusztus 15-én a vietnámi
partizánok erődített állást építettek Kuang-Tari tartományi
központ közelében és megtámadták az ellenség négy gépkocsijátAz
ütközetben 12
francia katona esett el.

A koreai néphadsereg
általános támadásra indult
— jelenti

ax AP és a

Az Associated Press jelentése szerint pénteken az északkoreaiak
általános
támadást
indítottak 75 kilométer széles
arcvonalon. A z északkoreaiak
— mondja az A P jelentése —
Chauvel, francia küldött, fel- több helyen 8 kilométernyire
szólalásában tiltakozott a Görög- nyomultak előre, bekerítették

Ha'álraifélt görög szabadságharcos nők
szü'einek levele az ENSz-hez
J. A. Malik, a Biztonsági Tanács elnöke levelet küldött Trygve Liehez, az ENSz főtitkárához,
amely az alábbiakat tartalmazza:
„Megküldöm önnek a következő levelet, amelyet a görög anyák
egy csoportjától kaptam:
Malik úr! Szenvedő és elkeseredett anyák vagyunk, gyermekeinket a népük függetlenségéért
és szabadságáért küzdő harcosoknak, a nemzeti ellenállás
hősi
harcosainak tragikus sorsa érte.
A hadbíróság által halálra itélt
nők közül négyet egves zárkában
tartanak, ez azt jelenti,
hogy
bármely pillanatban kivégezhetik őket. Értesültünk, hogy a
Plasztira3z-kcrmány utolsó minisztertanácsán a vezérkar képviselője azt kívánta, hogv a szá-

kap

munkra drága embereket közönséges bűnösökként végezzék ki.
A reakció sötét erői minden lehetséges eszközt felhasználnak
gyermekeink
megsemmisítésére.
Felháborodásunkban és szenvedésünkben felhívjuk önt, hallgassa meg kétségbeesett kiáltásunkat. A demokrácia és a béke nevében kérjük, akadályozza meg
a hadbiróságokat a halálos íteletek végrehajtásában. Elég vér
folyt már. Kérjük az Egyesült
Nemzetek Szervezetét, hogy avatkozzék be és teremtsen békét országunkban. Avatkozzék be. hogv
vége szakadjon a 3500 halálra
ítélt borzalmas kínjainak. Avatkozzék be, hogy 26.00 politikai
foglyot amnesztiában részesítsenek. Hazánk csak ilymódon találhatja meg a békére vezető utat.
Athén, 1950 augusztus 23.

Reuter

Haman városát és több helyen átkeltek a Nakton folyón.
A Reuter tokiói tudósítója
szerint pénteken
reggel
két
északkoreai hadosztály benyomult az amerikaiak álta] tartott területre, a Maszan ellen
intézett támadás során.
A támadás — írja a tudósító — közvetlenül éjfél
után
indult meg és éket vágtak az
amerikai állásokba. A z északkoreaiak oldalról és mögöttes
irányhói is támadtak. A z északkoreai csapatok elzárták azt
az
utat.
amely
Hamantó'
északra és délre vezet.
A városban — jelenti a
Reuter — megkezdődtek
az
utcaj harcok.
A Reuter Iroda tudósítója
a
továbbiakban azt jelenti,
hogy az északkoreaiak a Nakton
felső
folyása
mentén,
Vekvan közelében szintén áfkeltek a folyón.
A z A P tudóstásában említett támadással
kapcsolatban
a Reuter tudósítója idézi
az
merikai
^zóvivő kijelentését,
amely szerint „nagyon elkeseredett harcok során sok egységünket lerohanták, elvágták
vagy körülzárták".
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Pak-Hen-En koreai külügyminiszter tiltakozása
az ENSz-nél egy koreai kórház bombázása ellen
P a k H e n E n , a Koreai Népi | let elpusztult és a kórház töbjelentős károkat
Demokratikus
Köztársaság bi épületei
külügyminisztere táviratot in- szenvedtek.
A kórház
tetőzetén és a
tézett Malikhoz, a Biztonsági
Tanács elnökéhez és Trygve kórház épülete melletti téren
Liehez, az E N S z főtitkárához, jól láthatóan fel voltak tüntetjelvényei.
amelyben elmondja, hogy au- ve a vöröskereszt
gusztus 29-én néhány ameri- Uymódon minden ok megvan
az
kai repülőgép megtámadott a arra a feltevésre, hogy
Phöngjangtól 25
kilométerre egészségügyi intézményt szánlévő D i u n h v a (Cíuva) körzeti dékosan bombázták. A Koreai
központban egy koreai kórhá Népi Demokratikus KöztársaPak
zat. A repülőgépek fi bombát ság kormánya nevében
erélyes
tiltakozást
dobtak le, ezek közül egy a I í e n E n
inkórház
épületére
esett,
A jelentett be az amerikai
újabb
gaztett©
bombázás következtében
há- tervenciósok
rom ember meghalt, egy épü- ellen.

A koreai néphadsereg főparancsnokságónak
hadijelentése
A Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága augusztus 31-én
este közli:
A néphadseregnek a déli partvidéken működő egységei folytatják támadásukat, miután viszszaverték a 25. és a 24. amerikai hadosztály és a tengerészgyalogság ellentámadásait.
Az amerikai csapatok, páncélosok és légierők fedezete mellett, a terep előnyeit felhasználva, erős védőállásokat létesítettek. Augusztus
18-tól 22-ig a
néphadseregnek a déli partvidéken harcoló egységei az ellenségnek Itöbb mint 1500 katonáját és
tisztjét semmisítették meg, 100
foglyot ejtettek. Két ellenséges
repülőgépet lelőttek. Ezenfelül
a köveltkező zsákmányt ejtették:
4 páncélkocsi, 5 százöt milliméteres löveg, 6 gépfegyver,
15
autó, sok egyéb
fegyver, hadianyag és hadifelszerelés.

A néphadsereg egységei vala®
mennyi fronton folytatták
kemény harcukait az amerikai és
a Li-Szin-Man féle csapatok eílen.
A néphadsereg egységei
visszaverik az ellentámadásokat,
leküzdik az ellenség ellenállását
és folytatják a kemény harco®
kat.
Augusztus 25-én éjjel az ellen®
ség légierő és tengerészeti tüzérség védelme alatt partraszállásit
kísérelt meg Kunszan (Gunzan)|
kikötője közelében. A néphadsereg egységeinek összpontosított
tüze következtében a partraszállási kísérlet
kudarcba f u l M t .
Az
ellenségnek
ezalkalommaj
több mint száz katonája esettek
A néphadsereg zsákmányul
ej®
tett nehéz és könnyű lövegeket,
sok puskát, karabélyt és rádió
adó-vevő készüléket. Az ellenséges partraszálló csapaltok csupán kis részének sikerült a tenger felé elmenekülni.

A néphadsereg parti tüzérsége
elűzött több ellenséges
hajót,
amelyek rendszertelenül lőtték a
városokat és falvakat Korea déli
és nyuga'ti partvidéke mentén.
A néphadsereg egységei valamennyi fronton folytatják kemény harcaikat az ellenség ellen.
A Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága péntek reggel
közli:

Augusztus 31-én
22 B-29-«
mintájú amerikai repülőgép bar®
bár
módon bombázta Nampho
(Tinnampo) város központi utcáit. A bombázás következtében
katonai jelentőséggel nem biró
üzemek, iskolák, színházak
éa
egyéb létesiltmények pusztultak
el. Rombadőltek lakóházak
és
kórházak is. A bombák megöltek
és
megsebesítettek sok békés
polgárt, köztük gyermekeket, be.
tegeket, nőket és aggokat.

Magyar államférfiak fidvozlőtávirafai Ho-Si-Minh
elvtárshoz, a Vietnámi Demokratikus Köztársaság
5. évfordulója alkalmából
Rónai Sándor elvtárs, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Kállai Gyula elvtárs, a Magyar Népköztársaság külügyminisztere táviratilag üdvözölték Ho-Si-Minh elvtársat, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnökét
a Vietnami
Demokratikus Köztársaság megalakításának 5. évfordulója alkalmából.

A Belgrád—At hón-tengely
az amerikai imperialisták
eszköze
Az utóbbi időben az angol munkáspárt számos olyan tagja látogatta meg Titót, kik a kormányban is felelős állást töltenek be.
Davies, angol külügyminiszterhelyettes
először Rómát, majd
Athént és végül Belgrádot kereste fel. Körútjának célja az volt,
hogy
az északatlanti paktum mintájára létrehozza a támadócélú földközi tengeri tömböt.
A párisi rádió beisrperte, hogy
Nagybritannia különleges erőfeszítéseket tesz a jugcszláv-görög
közeledés előmozdítására. Az angolok mesterkedései mögött azonban meg kell látni az amerikai
imperialistákat, akik a háttérben maradva akarják a Balkánt
a demokráciák és a Szovjetunió
elleni háborújukhoz felvonulási
tereppé változtatni.
Belgrád és Athén vezetőkörei készséggel Unak rendelkezésükre. mert Bulgária és
Albánia feldarabolása az a
vérdíj, amit szolgálataikért
remélnek.
Davies belgrádi éa athéni tárgyalásai után kijelentette, hogy

a kérdéseket megtárgyalta Sforza olasz külügyminiszterrel és Titóval is.
Az igen sűrű „jövés-menés",
mint az II Popolo című olasz lap
megjegyzi, arra mutat, hogy sürgős Jugoszlávia bevonása az atlanti rendszerbe.
Jugoszlávia és Görögország
szabadságszerető népei azonban már félreérthetetlenül
állást foglaltak az ellen.
hogy országaikat Amerika
támaszpontjává változtassál*.
Napról-napra fokozódik a harc a
gyűlölt fasiszta rendszerek, valamint a Tito-klikk és az athéni
monarchofasiszta kormánykörök
népellenes egyezménye ellen.

A d o g o z ó porasz'sag
boldog jövőjének
úíját mutatja
a

„Szabad Föld"
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O T H Ó N A P ALATT

négy öltöny ruhát és kerékpárt

vettem magamnak a termelőszövetkezetben
A ruzsajárási Kiss Imre-termelőszövetkezetben napról-napra
emelkedik a dolgozók életszínvonala. Mindennél szemléltetőbben
bizonyítja ez:, hogy a
csoport
tagjai közül harmincan vásároltak ú j kerékpárt. Valamennyi
tagja ú j ruhát vásárolt, nem is
egy öltönyt. A ruházkodás mellett gondolhatnak fokozottabban
egészségük megóvására is. Mintegy harmincan javíttatják
és
csináltatnak ú j fogakat maguknak. Mindezt becsületes, jó munkájuknak köszönhetik.

a környéken. Jó permetezéssel,
szakszerű munkával elértük, hogv
féregmentes, elsőrendű almát adhatunk az országnak. Munkámmal minőségileg és teljesítményileg is elértem a 160 százalékot..
Alig öt hónapja, hogv itt dolgozom. máris el tudtam
érni.

magam, m i n d
megerősítésére,
A

„Kiss

a

csoportom

I m r e''.terraelőszövet-

lcezeti
csoport
dolgozóinak
emelkedő életszínvonalát látj á k a kívülálló dolgozó parasztok is. Naponként keresik
fel a csoport gazdaságát kis-

Ma tartja képviselői beszámolóját Újszegeden
ifj. Komócsin Mihály elvtárs
Tegnap adtuk hírül, hogy ifjú Komócsin Mihály
elvtárs.
Szeged képviselője, beszámolót tart szombaton délután 6 órakor
az újszegedi kultúrházban. Az újszegedi dolgozók igen
nagv
érdeklődéssel várják ezt a beszámolót nemcsak azért, mert Komócsin elvtárs a legidőszerűbb kül- és belpolitikai eseményeket
ismerteti, hanem azért is, mert ez alkalommal válaszol személyesen azokra « levelekre amelyeket újszegedi választói Intéztek
hozzá. Ugyancsak ezt az alkalmat használja fel Komócsin elvtárs
arra, hogy válaszoljon az újszegedi dolgozóknak a beszámoló után
felvetett minden kérdésére is. '
A mai képviselői beszámolóra minden érdeklődő dolgozót szívesen látnak.
I
>
i

Ma tanévnyitók a szegedi
és iskolákban
Országszerte, így a szegedi
iskolákban
és óvodákban is
ma, szombaton
rendezik
az
ünnepélyes tanévnyitókat. A z
óvodákban délután 2 órakor,
az általános iskolákban
és
középiskolákban délután 5 órakor kezdődnek a tanévnyitók,
kivétel
egyedül
a tanítónőképző intézet (vojt pedagógiai
leánygimnázium), ahol délután

Kotogán András, DISz-fiatal, a
csoport szőlészeti brigádvezetője,
így ír a csoportbeli életéről: Huszonötéves multam, mikor beléptem a csoportba. Eddigi életem
cselédeskedéssel telt el. Gyerekkorom óta kulákoknál voltam cseléd, majd később napszámosgyerek. Igy kerestem meg azt a kis
karéj világosra vágót: kenyeret,
meg azt a ruhát, amit addig
hordtam, míg le nem szakadt rólam, 1950 márciusában
léptem
be a ruzsajárási Kiss Imre-termelőszövetkezetbe. Most a szőlőés gyümölcstermesztő brigádban
dolgozom, annak vezetője is vagyok. Társaim segítségével,
jó
munkával elértük, hogy
őszibarackból 100, almából pedig 300
mázsás termést takaríthatunk be.
Almánkhoz hasonlót nem találni

hogy vettem magamnak
négy
öltöny ruhát és kerékpárt. Emellett pedig megvan a fejadagom,
amiből annyi kenyeret vághatok,
amennyit akarok, nem úgy, mint
mikor a kulák adta a kezembe a
vékony szelet kenyeret. Mióta a
csoportban vagyok, van időm olvasni, tanulni s a sok könyvből
merített
tapasztalat
alapján
könnyebben végzem munkámat,
magasabbra tudom fokozni teljesítményemet.
Mi,
parasztfiatalok, ezelőtt
nem jutottunk tanuláshoz, de
megmondhatjuk
úgy, ahogy
van, még emberi élethez sem.
A felszabadulás óta. de különösen
a
termelőesoportban
nemcsak lehetőségem, hanem
időm is bőven
van
hozzá,
hogy tanulhassak. Hogy szaktudásomat gazdagítsam, a télen szőlő- és gyümölcsmetsző
tanfolyamra
megyek,
hogy
még eredményesebben vehessem ki részemet az elkövetkező
évben a termelésből, mind a

és középparasztok,
ködnek el a szép

dasági

felszerelésekben

eredményeket

ládostul
portba.

gyönyör-

hízókban,

látva

lépnek

gaz-

és az

pedig

be

a

csa-

cso-

Készítsük elő a falait
a z őszi szántásra

6 órakor, az általános iskolai
részében pedig fél 5-kor rendezik meg a tanévnyitást.
A tanévnyitókat mindenütt
ünnepélyes
keretek
között
rendezik meg és azokon felszólal a D I S z és az M N D S z
egy-egy küldötte is. A tanulóifjúság kultúrműsorral igyekszik színessé tenni az ünnepségeket.

Asért kevés a
mert a kutak

paprika,
elrejti

Szécsi Szilveszter feketeszén kulákot leleplezte a rendőrség
Nem egyszer hallottuk különböző reakciós egyénektől a legkülönbözőbb uszításokat a paprika kérdésében. A paprika hiányát a legkörmönfontabb módon
igyekeznek magyarázgatni és ezzel is nyugtalanságot kelteni elsősorban, a háziasszonyok közötlt.
Lapunkban már több esetben közöltünk híradásokat, amelyek világosan megmutatják azokat a z
utakat, amelyeken a spekulánsok a paprikát a feketézés csatornáiba irányítják.
Most ismét egy ilyen gyalázatos üzérkedőt leplezett le
a rendőrség Szécsi Szilveszter feketeszéli kulák személyében.

A jövőévi termés érdekében
fontos az, hogy az őszi szántás idejére a talajt a legszakszerűbb módon
előkészítsük.
Különösen fontos, hogy a kukoricával bevetett területekről
az ottmaradt kukoricacsutka
mind
letakarítsuk,
mert a
földben maradt csutkák tárolj á k az üszög-gomba baktóriumokat, a kukorica egyik legnagyobb betegségének okozó
ját. A földből kiszedett csutka igen jó tüzelőanyag.
A levágott kukoricaszár fontos takarmány, ezért ne hagyjuk kint
a földben,
hanem
gondos összerakással biztosít
suk, hogy azt el lehessen hasz- Szécsi nemcsak paprikával, hanem a politikával is üzérkedett.
nálni.
Beférkőzött annakidején a DEFOSz-ba, annak ellenére, hogy 19
hold földjéből két hold szőlő és
két hold paprikaülteitvény. Tanyáján jelentékeny állatállomány
és számos gazdasági épület van.
Ezenkivüi még három ház tulajgyobb mértékben a koreai műszak alatt elért teljesítményét. donosa is.

meg már csak ugy
mellékesen
jegyezzük meg, hogy 5 maga
parádés hintón járt, fia pedig,
akivei
együtt
„gazdálkodott",
motorkerékpáron futotta be a
környéket.
Evek óta folytatta Szécsi
Szilveszter paprikával üzelmeit.

Egy cséplőgépvásárlási üzletbe
bevont néhány középparasztot és
kisparasztot
is,
szóval afféle
„részvénytársaságot" szervezett
a cséplőgép körül.
A cséolőgép
utáni jövedelmet azonban mint a
„részvényttársaság elnöke" mindig maga vágta zsebre. Állami
tenyészbikát is gondozott, amiért, amelMeitt, hogy ez tetemes
jövedelmet hozott neki, az államitól 330 forintot kapott. Azt

Az ehhez szükséges paprikát ugy
szerezte be, hogy rendszeresen
szabotálta
saját paprikaföldje
után a beszolgáltatást, de ezenkívül a környéken
nyerspaprikát is
szerzeltt, s ezt engedély
nélkül saját paprikadaráló
gépén őrölte meg.
Az igy előállított paprikát Szécsi Szilveszter Csizmadia János
lókupec közvetítésével árusította.
Csizmadiának Szécsi nyolcvan
forintérlt adta a paprikát,
Csizmadia az „árut" Székesfehérvárra vitte, ahol 200
forintért adta tovább.
Székesfehérvárott Pászler
Józsefné vasutas felesége segített
Csizmadiának az üzlelt lebonyo*
litásában.
A székesfehérvári rendőrség
leleplezte Csizmadia
János és
Pászler Józsefné üzelmeit és ennek nyomán indította meg a szegedi rendőrség a nyomozást Szécsi Szilveszter ügyében.
Szécsi
Szilveszter, amikor neszét vette,
elrejtette a darálógépet és a még
birtokában lévő nagymennyiségű
őrölt paprikát.
A
rendőrség
azonban felfedezte a rejtett árut
és Szécsi Szilvesztert és Csizmadia Jánost őrizetbe veltte a
rendőrség, majd Szécsit a szegedi államügyészségnek, Cs;zmadiát
pedig
székesfehérvári
rendőrségnek adta át.

lékos teljesítményükkel. Méltán
hirdeti az üzemi hangszóró eredDohánygyár
ményeiket,
valóban követendő
A szegedi Dohánygyárban a példát mutatnak dolgozó társaik„villámok" hirdetik, hogy a ko- nak.
reai műszak hősei továbbra is teljesítik, sőt túlszárnyalják ered- A fejlődésben nincs megállás
ményeiket.
Németh
Istvánné
A Magyar Kenderben Farkas
sztahánovista kocsányozónő 151 Jánosné szövőnő emelkedett ki
százalékot ért el a koreai műszak legjobban dolgozó társai közül a
során, de ma már ezt az ered- koreai műszak alatt elért teljesítményét is megdöntötte. Legutóbb ményének fokozásában. De tartelérte a 248 százalékot. Szénási ja eredményét Szügyi Jánosné és
Zoltánné kézi csomagoló 136 szá- Kecskeméti Lászlóné is, a cérnázalékával tűnt ki társai közül, de zó két dolgozója, kik szívós, gonő sem állt meg ennél az ered- dos munkájukkal őrködnek azon,
ménynél és legutóbb már 143 nehogy csökenjen teljesitménvük.
százaléknál tartott.
Kimagasló A Vágóhídon Szekszárdi István
eredményt értek el a szivarkn- jár továbbra is élen a termelésgyártásnál a 11-e.s Triumph-gép ben, hasonlóan, mint a koreai hédolgozói, 108 százalékra fokoz- ten. A Ládagyárban szintén tartták teljesítményüket, szemben a ja elsőségét Sebők Károly sztakoreai műszak alatti 102.7 száza- hánovista. aki a körfűrésznél dol-

gozik. A Pick szalámigyárban, a
csontozó üzemrészben is változatlanul folyik a harc a többtermelésen keresztül a békéért. Forró
Antal sztahánovista, Hárs Ferenc
élmunkás és Diószegi János, akik
együtt dolgoznak és egy brigádot alkotnak, a koreai műszak
alatt 123 és fél százalékot teljesítettek. de teljesítménvüket már
125.3 százalékra fokozták.
Nem álltak tehát meg dolgozóink legjobbjai az elért eredményeknél. Jól ltudják azt, hogy a
fejlődésben nincs megállás, teljesítményüket állandóan javítani, fokozni kell békénk és jövőnk
érdekében. Kövessék példájukat
az összes szegedi dolgozók, küzdjenek hasonlóképpen, vegyék ki
részüket alaposan a szocialista
épitő munkából.

Továbbra is élenjárnak a termelésben
a koreai miiszak hősei
UJ hősök szüleHek a koreai elégedett m e " ezzel az eredméműszak során: a munka hősei. nyével és előbb 234. majd legDolgozóink legjobbjai
minden utóbb már 258 százalékra emelte
eddigi eredményeiket felülmúlva teljesítményét. Lakatos
Rudolf
tettei hitet a koreai hét sora'•<• előrejboló is fokozta teljesítméa béke, a szocializmus építése nyét. Az ú j norma szerinti 138
mellett. Ragyogó sikereket ér- százalékáról már 142-re tört elő.
tik
el dolgozóink,
jórészük A többi dolgozó sem akart eltúlszárnyalta,
megdöntöt;3
az maradni. Változatlanul a legjobúj normákat
is.
Eme'kedett bak között járnak — hasonlóan
üzemeink
átlagteljesítménye, a koreai héthez — Ohatt Pál, a
javult a minőség, csökkent a szakma legjobb dolgozója. Sánta
selejt. Mindez dolgozóink lel- Jánosné sztahánovista, Mészáros
kes, odaadó munkájának
kö- Anna, Gábori Mihály és Makra
szönhető, annak, hogy életük László.
céljává, tartajmává vált a szocializmus építése és az ennek
Texülkombinát
meggyorsítását
eredményező
Szeged büszkeségében, a Szovmunkaverseny. A koreai mű- jetunió baráti segítsége
révén
szak hősei amikor elérték ki- felépült Textilkombinátban is
váló eredményeiket, arról sem több, jobb munkával harcolnak
feledkeztek ej, hogy a békeváltozatlanul és továbbra is a
harc, a szocializmus
építése
dolgozók. Parragi Mihályné nyujnem időszakos, napokra
szorítkozó valami csupán, hanem tós, a koreai műszakban kiemelszívós, állandó kiállás, állha- kedett teljesítményével, 3372 kigramot termelt, azonban még ez:
tatos munkát követel meO.
is jelentősen fokozta és legutóbb
Ennek jegyében
folytatták már a 3866 kilogramnál tartott.
termelési csatájukat
a koreai Kmetykó Lajosné lendülete sem
hét legjobbjai a műszak befe- csökkent, ő is továbbra tartja a
jezte után is. Ha megnézzük a koreai műszak alatt elért kiváló
szegedi üzemeket, azt tapasz- eredményét és az új norma szetalhatjuk, hogy a legtöbb dol- rint már 109 százalékot teljesít.
gozó megtartotta, vagy egyes Továbbtartják még kiváló eredesetekben jelentősen
túlszár- ményeiket Kocsis Etel gyűrűsfo
nyalta még a koreai hét alatt nó és Savanya Imréné előfonó
elért rekordteljesítményét
is.
is. Az utóbbi már 110 százalékra
teljesiti ú j normáját és termeléLemezgyár
sét a koreai műszak eredményéÉlüzemünkben, a Szegedi Le- hez viszonyítva 127 kilogrammal
mezgyárban, is továbbtartott a fokozta.
dolgozók harca a békéért a bolNam csökken
dog jövőért. Legszebb eredményt
a munkaversenylendü'et
Gyarmati Károly raktári munkás
A Szegedi Kenderfonógyárban
ért el. A koreai hét során 199
százalékot ért el. azonban nem Tóth H. Sándor fokozta legna-

ovodákhan

110 százalékról 142 százalékra
tort előre. Vata Rókusné is
emelte két százalékkal a koreai
heti eredményét, de továbbra is
élenjárnak Boros Pál, Király József és Szabados Etel dolgozók
is, akik különösen kitűntek a ko
reai műszak során.
A Gyufagyárban dolgozik az
egyenrakó gépnél Csanádi Antal
és Macsek Alajos. Ök azt vállalták. a koreai műszakra, hogy úi
normájukat 110 százalékra teljesítik. Ezt már a műszak során is
túlteljesítették, de azóta is élenjárnak és a 120 százalék fölölt
termelnek. Hasonló szép ered
roényt értek el a címkézésben Túri Vilmosné és Fodor Dezsöne.
akik több mint 110 százalékos
teljesítményükkel tartoznak
a
legjobbak közé.

Mint afféle kulák, kitűnően
értett ahhoz jg, hogyan kell
félrevezetni és becsapni a
középparasztokat és kisparasztokat.
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Egy

kiló

cukor

és 9 forint

60 fillér

i.

jár

egy mázsa cukorrépa után
Az ellenség azzal akarja megaka
dályoznl
további
cukorellátásunk
biztosítását, ho£y dolgozó parasztságunk között rémhíreket terjeszt
arról: a cukorgyár nem adja meg a
mázsánként! egy kilógramm cukrot
a beadótt cukorrépa mennyisége
után.

gozásra beadott cukorrépa után egf
kilógramm cukrot és 9 forint 60 fillért fizetnek ki,

A kormány a cukor, és takarmányrépa betakarításának idejét ok
tóber 28-lg jelölte meg, a cukorrépa
betakarítása után a
cukorgyárak
azonnal munhához kezdenek és biz.
Ennek ellenére a cukorgyárak biz. tosftják dolgozó népünk zavartalan
tosftják hogy minden másza feldol- cukoréi látását

Minőségi vetőmag biztosítja a jő termést
A z idei búzatermés is világosan megmutatita, hogy a gondosan előkészített vetőmaggal sokkal
nagyobb
terméshozamot
é r ü n k el. É p p e n ezért az á l l a m
biztositja különösen a termelőszövetkezeteknek,
hogy
minőségi
veltőmaggal végezzék őszi buzavetésüket. A minőségi vetőmagot
dolgozó kisparasztok is ígénybevehetik és egy mázsa minőségi

b ú z á t k a p h a t n a k egy mázsa 10
k i l ő egyéb búzáért.
A vetésre szánt búzát szelektálni, v a g y csávázni kell, hogy
megtisztítsuk
a
kárt
okozó
gyommagvaktői
és üszökcsirák.
tói. A szegedi földmüvesszövetkezet
szelektorokat állit
fel,
ezenkívül mintacsávázó telepeket
is létesít, ahol dolgozó parasztságunk
előkészítheti g a b o n á j á t ,
az őszi vetésre.

Fokozzuk a kukoricaszóllitási
szerződéskötés ütemét
Az

amerikai

imperialisták
kegyetlen

embertelcnségeire
brutalitással
koreai

vet újabb
dolgozókat

fényt ez
visznek

a

kép. Amerikai
kivégzésre.

katonák

KORSZERŰSÍTETT SZÍNHÁZ, KIBŐVÜLT SZÍNTÁRSULAT
fogadja
Az

időn m é g

októberben

a szegedi

dolgozókat

s z o r o s a b b k a p c s o l a t létesül a s z e g e d i Nemzeti S z i n h á z
és a z ü z e m e k d o l g o z ó i között

A Szegedi Nemzeti Szinház az ú j ,
színi évadbon — amint
megírtuk
— váítozatqs tís színvonalas prózai,
opera, opírettmflsorral
igyekszik
szolgálni a dolgozók kultúrálta igényeit,
A népművelési minisztérium
az
ötéves terv keretében beruházásokra fokozottan nagy összeget biztosit a Szegedi Nemzeti Színház Javára- Most az első esztendőben 100
ezer forintot utaltak ki. Ebből teljesen új padozatot
készítenek
a
színpad számára,
az eddigi
hétméter
titmcröjü
villamos
erőre
berendezett forgósztnpadot
pedig 13 méter
átmérőjűvé
alakítják
át,
vagyis
ugyanakkora
less, mint a
budapesti
Nemzeti
Színházé.
Ezzel lehetővé
válik, hogy az előadások előtt teljesen bediszitsék a több felvonáshoz szükséges színpadi képeket és
Így a szüneteket a tetszés szerinti
legkisebb időre csökkenthessék le.
Az átalakítási munkálatok
már
folynnjc eztel kapcsolatban, úgy.
Szeptember I, tiélfő
KOSSUTH 11 Á Dió
11.30; Hanglem-z 12.15: Szovjet
Indulók, 13 Hnnglemezek 14.10: IJttürő-hlradó
14 20: 'A' Házl-egyiittes
játszik 15.30: Hanglemezek
1640:
A Természettudományi Társulat előadássorozata 17.10: "Miénk a jövő17.40:
Hanglemez.
17 50: Orosz
nyelvlecke, 18.05: Dalolj velünk! 18
óra 20: Cigányzene, 19.30: Hanglemez. 20.30-< Tlz perc spocl, 20,30:
Szép esti njuzsika 20,50: Rokonok.
23 20; Magyar muzsika. 23.20: Tánczene
PETŐFI RÁDIÓ.'
7: Ralellzcne, 730: Reszélö atlasz.
7.30: Operarészletek
7.45:
Könnyű dallamok 815: Hrli zenés
kalendárium 9.40: Zenekari muzsika 10.10: Cigányzene, 11: Hanglemez. 11.10; Gyermekrádió, 15: Zongora 16 40: Elbeszélés 16.10: Zongora. 10 30: Szórakoztató zene. 17
óra 10: A Köznevelés legújabb számából, 1730: Kabalevszkij
műveiből. 18J0: A tudomány üllőről 18
óra 40: A Néphadsereg híradója. 19
óra 10: Baráli népek dalai. 1940:
Egy falu _ egy nóla 20: Könnyű
dallamok 31: A falurádió negyedórája. 31.15: Tánczene. 32: Sz.lv
kiildi 23.20: A lengyel rádió műzora.
Szeptember 5, kedd.
KOSSUTH RÁDIÓ11-30: Hanglemezek.
12.15: Cigányzene. 13: Operettrészletek. 14.10
Szedő Miklós énekel 15.80: Ének,
zongorakísérettel, 10.10: Szovjet nnpok — szovjet
emberek.
16 50:
Hanglemezek 17.10: 'Aki dudás akar
lenni. 17,50: Termelési híradó. 18
óra 5: Ifjú sztahánovisták kőre. 18
óra 30: Hanglemez
19.30: Kél tanulmány zongorára. 20.35: Színházi közvetítés.
23: Magyar
művészek. 23.45: Tánczene.
PETŐIT RÁDIÓ.
7: A Rudapcsl Zenekar. 8: Hanglemezek. 8.30; Zenekari muzsika 9
óra 40: Rnlettzene.
10.10: llegcdü,
éuck, 10.10: Magyar nóták. 11.10:

szintén folynak az építkezések az
előcsarnokban is. ahonn«n új feljárókat építenek a földszinti társalgóhoz és az ott elhelyezésre kerülő négy új ruhatárhoz.

Jelentős
mértéhben
kibővítik
az
eddigi
szinésztúrsatgót
is és mintegy kétszáz
személy
befogadására
tesz/h plkahnassd.
Etopek kettős jelentősége van. Ejjyrcszt ezentúl a
színészek és a szinház műszaki, hivatali alkalmazottal Ls ott tölthetik
szabad idejüket, a Mozgó Üzemi
Konyha NV útján pedig olcsó étkeztetési akcióban j s részesülnek. Külön- Népbolt Icrakatot és büífét is
terveznek 'de. Másrészt azért jelentős cz az építkezés, mert még
szorosabbá válhat a szinház és az
üzemi dolgozók közötti kapcsolat.
Itt láthatják ugyanis vendégül nz
előadások után az ütemek dolgozóit, s vitaestek keretében értékelhetik ki az előadásokat
A ssinlidz
vezetősége
a
pdrtszer.
vezet irányításúval
az idei
eszten-

tagjai

K o r m á n y z a t u n k a gabonaszállítási szerződéskötés bevezetésével n a g y segítséget n y ú j t o t t dolgozó parasztságunknak. A prém i u m o n keresztül bőkezű anyag i a k k a l is juitalmazta az élenjárókat.
A gabonaszállítási szerződések sikeres lebonyolítása
után
most kukoricára is lehet szerződést kötni. Dolgozó
parasztságunk n a g y lelkesedéssel f o g a d t a
ezt az intézkedést, mert
'tudja
azt, hogy ezzel is
segítségére
siet népi
demokratikus
kormányzatunk. A
kezdeti beindulásnál is m á r szép eredményeket
értek el a földmüvesszövetkezeteink a szállítási
szerződéskötésben. A deszki
földmüvesszövetkezet m á r az
első n a p
47
mázsára, a szöregi pedig 30 mázsára kötött szállítási szerződést.
A megye számtalan községében
és városában j ó ütemben halad
a kukoricaszállitási szerződéskötés. Ezeken a helyeken dolgozó
parasztságunk a kukorica szállítási szerződéskötésével felel a
háborúra gyújtogató
imperialisItáknak.

koricát legkésőbb november 4-ig
csövesen beszállítják a földmüvesszövetkezet r a k t á r á b a , 8 forint prémiumban részesülnek a
hivatalos áron felül. E z a 8 forintos mázsánkénti p r é m i u m 15
százalékos m á j u s i morzsolt tengerire vonatkozik. A földművesszövetkezet
terményátvevője
a
Iterményátvételi kulcs segítségével á l l a p í t j a meg, hogy a
beszállított kukoricából mennyi felel m e g 1 mázsa, 15 százalékos
morzsolt kukoricának.

dőben ezen túlmenően is még szorosabb és közvetlenebb kapcsolatot
igyekszik teremteni az ütemek dolgozóival. Ezt a célt szolgálják
az
A szállítási szerződések megüzemlátogatások,
amelyeket
minél
kötésével dolgozó parasztságunk
gyakrabban
akarnak
megtartani.
m á r ezideig is több millió forinMáris három brigád alakult a szintos segítséget kapott az államház művésztagjaiból és ezek a britól.
E z a segítség a kukoricaígádok önálló ének, zene, kórus,
szállitási
sz erződés
megkötéséprózai
és táncmfisorrall
keresik
vel, a 8 forintos
prémiummal,
majd fel az üzemeket. Ezenkívül
még inkább fokozódik.
segítenek majd az üzemek kutaúrcsoportjainak is s szakmai útmutatásokkal, a darab kiválasztásához
Zászlót avat
nyújtott segítséggel, rendezési tanácsokkal támogatják őket.
az MNDSz alsóvárosi csoportja
Mindezek az idén annál ls inkább
Az MNDSz alsóvárosi csoportjámegvalósíthatok, mert nagy mér.
nak tagjai áldozatos, önkéntes mun. tékben bővült a Szegedi Nemzeti
kával
diszrs
zászlót készítettek
csoportjuknak, amelyet ma délutár
Szinház létszáma.
A
színtársulat
7 órakor avatnak
fel Ünnepélyed
.15 új taggal bővült, akik főként a
külsőségek kőzött a Vasutas KulRádió színtársulatától és a Vidám
Azok a termelők, akik szep- túrházban.
Az Ünnepélyen képviseltetik maSzínháztól kerültek ide, A zenekar tember 30-ig m e g k ö t i k a szállígukat a Párt, a Városi Tanács, a
létszáma az eddigi kilencről 21-re tási szerződéseket a földműves- hatóságok, üzemek, hivatalok
és
szövetkezettel és a lekötött ku- intézmények.
emelkedett-

muzsikálnak 16.40: Zongora. 17.10:
Előadás.
17.40: A Szovjetúnió •
szocializmus országa, 18: Szerkeszd
Te is műsorunkat! 18.30: Hanglemez. 19.30:
Hanglemez.
20.30:
»
Tánczene. 21: Rádiózenekar. 22.20:
Sztálin és Dimitrov zászlai
alattPETŐFI-RÁDIÓ
PETŐFI RÁDIÓ.
KOSSUTH-RÁDIÓ
7: Kcringők. 7.45: Hanglemezek.
6,30 MHK-negyedóra.
8. Szimfóniák, 9.40: Cigányzene. 10
12.00 Déli haragszó, hirek
6.00 Ffaiuleuieiek.
6.46 Termelési lapszemle.
óra 10: Opernkórusok 10.40: Hang6.20 Lapszemle,
14.00 Hirek.
6.66 Hanglemezek.
lemezek. 11.10: Gyermekrádió.
15:
6.30 llanzlttnezek.
6.45 Műsorzárás.
14.16 Hirek szerbüL
Verbunkosok.
15.40: Délutáni mu6.00 Falurádió.
10.00:
Hirek
1C.OO Rádióiskola.
zsika. 16.30: Ének,
zongora.
17:
6.30 Hanglemezek.
11.30 Műsorzárás.
17.00: Hírek,
Szív küldi. 17.20: Előadás,
17.35:
7.00 Hirek.
15.00 Rádióiskola.
18.40 Hirek németüL
Operarészletek. 18: Enckkórus,
18
7.20 Hanglemezek.
18.30 Hirek szerbüL
óra 40: Az ifjúság hangja.
1905:
20.00
Hirek.
Hangos
Újság.
7.55 Műsorismertetés.
21.00 Mi újság a sportvilágbant
Bizet: Kis szimfónia.
19.40:
Egy
22.00 Hirek.
7.4ö Untigletnezek.
21.45 Hirek szlovénüL
falu — egy nóta. 20: Hanglemezek.
8.00 Lapszemle24.00 Hirek.
23.00 Hirek szerbüL
20.30: Előadás.
20.50: Hanglemez,
8.30 Műsorzárás23.45 Hirek szlovénüL
0.10 Műsorzárás.
21: 'A' Falurádió, 21.15: Cigányzene.
— a 11 y -1 ^
1*' — * •
22; Dalok. 22.15: Magyar művészek
muzsikálnak.
Mesél az erdő. 15: A prágai zenei gyar népi muzsika,
21: A román Tréfás dalok 17.35: Előadás. 17.50:
Szeptember 9, szombat.
Fextivál műsorából.
15,40: Gyer- belügyminisztérium művészegyüttese, Termelési híradó18.05: Koringük
KOSSUTH RÁDiÓ.
mekrádló, 16.10: Ének zongorakísé- 22-20; A moszkvai rádió
műsorá- szárnyán. 19.30: Hegedűszólók. 20
11.30: Gyermekzene. 11.50: Hangrettel. 16.30: Ifjúsági kórusok. 17 ból
óra
20: Tíz perc sport.
20.30:
muzsióra 15: Miről ir az Élet és TudoPETŐFI RÁDIÓ.
Zsákba-macska, 21: Népnevelők mű- lemez. 1215: Magyar népi
mány.
17.30: Szovjet sporthíradó.
7: Operarészletek.
7.20:
Erő, sora. 21.30: Erasmus a babona el- ka. 13: Hanglemezek. 14.10: A klea burzsoá
17-45: Dolgozók
zenéről.
18.15: egészség. 7.45: 'A'z Oszipov-egvüttes len. 22.20: Kamarazene. 23.10 Tánc- rikális reakció szerepe
ideológia terjesztésében. 14-30: VerHanglemez. 18.40: Opernárlák, 19: játszik. 8: Rachtnaninov müveiből. zene.
ses összeállítás. 15: Hanglemez. 15
Tánczene. 19.40: Egy falu
egy 9.40: Hangszerszólók. 10.10: DalokPETŐFI RÁDIÓ.
ór a 30: Bolgár népdalok. 16: Ránóla. 20: Cigányzene^ 20.35: Élő- 10.45: Vonósnégyes 15: Cigányzene.
7: Hangszerszólók.
7.15: Szóra- diószínház, 16-40: Szovjet napok —
adás. 21: MAV-zehckar. 22: Szóra- 15.40: Szovjet híradó. 15.55: Opera- koztató zene 7.45: Tánczene, 8.00:
koztató zene. 22.30: Mi történik a részletek, 16.40: Gordonka, hegedű. Szabadegyházak vallásos félórája a szovjet emberek, 16.50: Hanglemez.
világgazdaságban? 22.35: Szfv kül- 17.30: Hogyan lett az ember óriás? Stúdióból. 8.30: Hanglemezek. 9.40: 17.10: Operettrészletek, 17.50: Ter.
melési híradó, 18.05: Falurádió. 19
di szívnek szívesen,
17.50: Szovjet filmrészletek. 18.40: Hanglemez. 10.10: Cigányzene, 11 óra 30: Hangszcrszólók, 2030: ViElőadás.
18,65:
Tánczene.
19.40:
óra
10:
Meseműsor,
15:
Jókedv
az
Szeptember 6, szerda.
dám zenés hétvége. 22.20: Tánc éjEgy falu — egy nóla. 20: Szív kül- operettben.
15.40; Operarészletek. félig.
KOSSUTH RÁDIÓ7: Harmnnikaszólók. 7.15: Orosz di. 20.30: ötéves tervünk termelési 18 óra 10: Hegedű, zongora. 16.50:
PETŐFI RÁDIÓ.
dalok. 8: Lapszemle. 8.10: Hangle- kérdései 20-50: Hanglemez, 21: Fa- Egykor és most. 17.20: A kapitaliz7: Vidám reggeli muzsika. 7 20:
17.35: A moszkvai
mez, 11.30: Gyermekzene.
11.50: lurádió 21.15: Elbeszélés. 22: Zenés mus alkonya
rádió műsorából. 18.40: Szív küldi Hanglemez. 7.45: Tánczene. 8- ZeHanglemez.
12.15: Fúvószenekar. életregény.
szívek.
19: Egyéni tanulók kon- nekari muzsika. 9: Honvédzenekar.
13: Tarka zenés félóra, 14.10: UtSzeptember 7, csütörtök.
zulOuCfóJa,
19 20: Szovjet indulók. 9-45: Görög gyermekek műsora tO
törő-hlradó. 14.20: Vidám dalok. 14
KOSSUTH RÁDIÓ.
11: 7ongora.
lO.Wí
Közvetítés
az Operaházból. óra 10: Kamarazene.
óra 45: Az ifjúság hangja. 15.30: A
11.30: Hanglemez. 12.15: Cigány15: Tarka muzsika. 16: Szovjet előSzent László-téri Általános
Iskola zene. 12.45: Szovjet filmdalok. 13:
Szeptember 8, pénlek.
adás. 16 40. Szív küldi. (7 10: Ta.
énekkara. 16.40: Előadás. 17: Épí- A házi-együttes játszik. 14.10 Gyer-|
KOSSUTH RÁDIÓ.
nuljunk énekszóra oroszul!
17.30:
tőipari félóra. 17.30: Hanglemezek. mekrádió
14.45: Szomszédaink — '
18.05: Szovjet népek
11.30: Vonósnégyes. 12.15: Fúvós- Katonadalok
18. Égy sztálingrádi munkás. 18,30: barátaink. 15 30; Női szemmel. 16 zenekar. 13: Operettrészielek 14.10:, dalai. 18.40: Bolgár művek.
19 20:
Hanglemez. 19,30: Hanglemezek, 20 óra 40: Szovjet napok
14.20: Bor Kálmán Színházi közvetítés. 22.20: Mélyheszovjet Uttörő-hlradó.
óra 20: Tlz perc sport. 20.30: Ma- emberek. 16.50: Hanglemez.
17.10: / zenekara. 15.30: Magyar művészek í gedű. 22.20: Szív küldi.
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PÁRTÉLET

S Z O V J E T DIÁKOK

Az üllési pártszervezet csak ugy fokozhatja tovább sikereit,
ha az egyénileg gazdálkodó parasztok legiobbjaival
egészíti ki sorait
1

A pártvezetőség újraválasztásával fordulat állt be Ullés község politikai és gazdasági életében. Ellentétben a vontatott tavaszi munkákkal, mind a cséplést, mind a kenyérgabonabegyüjté3t, az elsők között végezték el
a falu dolgozó
parasztjai. Ezt
ugy tudták elérni, hogy a pártszervezet
gyűjtési

jól mozgósított
agitációra,
A

a jelenségek
tehát
fokozott
ségre kötelezik
a pártszerveset
zetőségét,
tagjait,
de ezen
dolgozó
a be- nően a község minden
kommu- rasztját.

nista népnevelökön kivül résztvettek a felvilágosító munkában
a tömegszervezeitek aktívái is,
ami annyit jelentett, hogy az
» — c s é p l é s és begyűjtés ideje alatt több mint 60 népnevelő látogatta a családokat.
Azokat a hibákat, amelyeket
ii régi pártvezetőség Vass Nándorral az élen elkövetett, gyökerében kijavították. Több fiatal
DISz-tagot vettek fel azóta tagjelöltnek, olyanokat, akik elöl a
jó társadalmi munka ellenére azelőtt el volt zárva a Pártt felé
vezető ut. A tag- és tagjelölt
felvétel
gyengéje

azonban
még
as
üllési

mindig
pártszerve,

cetnek,
Rákosi elvtárs kritikája
óta összesen nyolc
tagjelöltet
veitek fel — köztük Valkai József, Bata . Erzsi, Kucska Anna
és a többi fiatalt —, de
dolgozó

paraszt

nincs

közöttük!

Ennek egyik
legfőbb oka az,
hogy maga Pintér elvtárs,
a
párttitkár ugy nyilatkozik a kisés középparasztok távolmaradásáról: Megvannak
azok a Párt
nélkül is, hát nem lehet
őket
„erőltetni".
E z a békés belenyugvás
a
meglévő helyzetbe, már eleve kiír írja azt,
hogy a népnevelök
rendszeresen foglalkozzanak
a
munkában
kitűnt,
becsületes
dolgozó parasztokkal. Pedig
van.
nak iiyCnek
Ül'ésen,
ezt a pártszervezet
is jól tudja.
Kocsis

Imre kisparaszt 10 mázsára kötött szállítási szerződést, amit a
cséplőgéptől
azonnal beszállítót*. Ezt a
dolgozó parasztot
nem veszi észre a pártszervezet,
mert nem vonja magára a
figyelmet nagyhangú frázisokkal,
hanem tettekkel bizonyítja
be
hűségét a Párttal és a kormányzaittal szemben.
Vagy ott van
Kálmán József, aki azon versenyezett a többi dolgozó parasztokkal, hogy melyikőjük szállítja be először a gabonát. Mondani sem kell, hogy Kálmán volt
az első, akinek a raktárban lemérték a gabonáját. Felesége ls
jó társadalmi munkát végez, tehát a pártszervezetnek segítséget kellene nyújtani politikai neveléséhez.
Kucska Nándor is szimpatizál
a Párttal, a lányát már fel is
vették tagjelöltnek, de
a párttagok

nem sokat
vele eddig.

törődtek

Az
üllési
elvtársak
jól dolgoznak
az

pa-

A harci szellemet ébren tartani, az őszi
munkák sikerét
biztosítani azonban csak ugy lehetséges továbbra is, ha a pártszervezet nem elégszik meg a
begyűjtésben fakultatott
eredménnyel. Tovább ke'5 fei'f-zteni
a pártéletben elindult fejlődést,
mert

kétségkíosztályharc

területén
Sorra leleplezték azokat
a kulákokat, akik a régi vezetőség éber! lenséee vagy opportunizmusa
folytán zavartalanul
uszíthattak és szabotálhattak a
községben. De az ellenség még
nincs megsemmisítve és a súlyos
vere^'g csak fokozza dühödt tánrétóa'kat. Baradlai Mihály és
Irsai József kulákok most újra
a rí"i
tödnek: „Hiába

alapjait, ha a, dolgozó
parasztság
legjobbjait
a pártépitésbe
bevonjuk
azon keresztül,
hogy
tag.
jelölteknek
vesszük
fel őket.
Ha

ezt elmulasztja a pártszervezet,
ugy előbb-utóbb a'szigetelődik a
dolgozó
parasztságtól, előbbutóbb a dolgozó psirasztok nem
követnék — az üllési elvtársak
hibájából — Pártunk helyes politikáját.
A
tagjielöltfelvételi
munka megjavítására
Pártunk
feladataink
nem
lettek
határozatot
hozott, amelyben
kevesebbek.
főszempontként a szociális öszA népnevelő munkát a mennyi- szetétel javítását tűzte ki elénk.
ségről a minőségre kell átállí- Ezt
a
határozatot az üllési
a
tani, fel kell számolni azt
pártszervezet még nem hajította
helytelen
gyakorlatot,
hogy: végre.
„Minden párttag népnevelő". A
Az üllési pártszervezet ért el
párttagság
soraiból
a legodasikereket. A további sikerek előadóbb,
a legképzettebb
elvtársafeltétele pedig az, hogy a pártkat
kell
beállítani
népnevelőnek,
építés minden területén —
a
meghatározott
létszámban.
EzekPárt határozatának figyelembekel a népnevelőkkel
azután a
vételével és azok végrehajtásápárttitkár elvtárs rendszeresen
val — tovább javítsák meg a
foglalkozzon, állandóan tanítsa
munkát.
őket. Az ilyen jól képzett népAz üilési
pártszerveset
eddigi
nevelők képezik azután annak a
munkája
azt
bizonyítja,
széleskörű agitációs munkának a lendületes
me.
motorját, amelyben egyes harci hogy a feltárt hiányosságokat
tudja kijavitani
és
ezen
feladatok végrehajtásánál a tö- netközben
megszervezeti aktívák is részt- okulva újabb sikerek elérésére tudja mozgósítani
a község
dolgozó
vesznek.

Kárpát-Ukrajna
tanintézetei például nagyszámú könyvet. tanszert kaptak Moszkvából, Leningrádból,
Kievből éa
a Szovjetunió más városaiból. A képen a munkácsi mezőgazdasági műszaki iskola hallgatóit láthat,juk, amint az intézet több mint Hzezer kötettel rendelkező
könyvtárában
a
tanulmányukhoz
szükséges anyagot
megszerzik.

parasztságát.

ŐRSÉGEN
Szerdán
Németh

délben
Istvánné

hánygyár
tatott
Teréz

alatt
a Do-

sztahánovistája

az üzemi

dájának

ebédidő
elvtársnő,

bekopog-

pártbizottság

iro-

Belépett.

Baláss

ajtaján.
elvtársnönek,

a

pártbizott-

ság titkárának

és Simovics

Mihály

vállalatvezető

elvtársnak

röviden

adta

elő

mondanivalóját:

Elvtársak!
Holnap,
augusztus
31-én lesz 15 éve annak,
hogy
Alexej
Sztahánov
a
Szovjetunióban egy olyan mozgalmat
indított
el, amellyej
forradalmasította
az
összes szovjet bányák és
üzemek
munkamódszerét.
A
Sztahánovmozgalom
— hála a
Szovjetunió
önzetlen
segítségének
— ma már
hazánkban
mind szélesebb mozgalommá
válik. Tudom, hogy ez a
mozgalom
olyan eszköze
a szocializmus
építésének
amelynek
segítségével
érjük el azt, hogy mi
is — mint a szovjet
dolgozók
—
rövidesen
felépítjük
a
szocializmust. Ezért holnap,
a
tizenötéves
évforduló
tiszteletére
„Sztahánovista örséget" akarok
teljesíteni.
lgérem> hogy teljesítményem
olyan
magasra
emelem, mint még soha.
*

Természetes, hogy ezek a dolgozó parasztok csak akkor jöhetnek velünk tevékenyen minden politikai és gazdasági harcban, ha a pártszervezet
nem
zárkózik el a nevelésük elől és
bevonja őket a soraiba.
vül

Mindezeket a feladatokat csak
ugy lehet sikeresen megvalósítani, ha az üllési pártszervezet
a tag- és tagjelöltfelvételnél az
e—'nileg gazdálkodó dolgozó parasztok soraiból uj
káderekkel
éber erősiti meg sorait. Csak ugy leve- het UUésen is állandóan szétúlme. lesíteni a
szto cializmus falusi

minden munka, ha nincs rajta
Isten áldása." Ezzel már előre
alá szeretnék ásni az őszi munkálatok sikerét, amely — ha sikerére nekik — a jövő évi kenyerünk rovására menne. Ezek

A Szovjetunióban is megkezdődik
az ú j iskolai 'év.
Megindul a tanulni vágyó szovjet ifjúság az ország minden részén a különböző tanintézetek felé. hogy éljen azokkai a szinte korlátlan lehetőségekkel, amelyeket a kommunizmus felé haladó szocializmus országa
n y ú j t a tanulás
terén ifjúságának.

A US U*Zl US 31. Reggel
fél 8.
Németh elvtársnő
büszkén lép oda
a válogató
padhoz. Megkezdi munkáját. Arcán
látszik:
ma
nagy
dolgot akar művelni.
Az
eddigi
180-190.es
átlagszázalékát
rnal
a
napon magasan
túl akarja
szárnyalni, Kezei fürgén válogatják
a
sárga dohányleveleket
és
mellette
rohamosan
nő a már
kiválogatott
dohánylevél
halom. Közben
elgondolkozik.
Gondolata
visszasiklik
a
felszabadulás
előtt; időre
Aztán,
amikor
ismét a jelenre gondol és
nem érzi maga mögött a kapitalisták volt hajcsárjait,
pribékjeit, egy
fokkal még gyorsabbra
veszi
a
tempót
Tudja
ha többet
termel,
a szocializmus
épitéséf
gyorsítja

meg, s egyben méltó választ ad az
amerikai
imperialisták
koreai és
kinai aljas
támadásaira,
végsőfokon pedig biztosítja
békénket,
szabadságunkat,
hogy soha ne legyen többé ennek az országnak,
a
gyáraknak,
a földeknek
más a
gazdája,
mint a dolgozó
nép,
A mellette
dolgozók
büszkén
néznek Németh elvtársnőre
és tudják, hogy Németh
elvtársnö megtartja ígéretét;
a
„sztahánovista
őrség" ideje
alatt
csúcsteljesítményt ér el.

Délelőtt fél 11. Némethné
társnő

teljesítménye

Még

kevés

— Ennél

teljesítenem

vágni

akik

miatt
A

százalékomat

azoknak
akik

állandóan

2 órakor

állja

Legalább
Fél 5 órakor

legmagasabb
a

teljesítmé-

százalék.

Az üzem

csengője

a

a műszak

Németh
munkát

vé-

Istvánné

abba-

és büszkén

ment

pártirodába,

Elvtársak,

örséget"
248

Simovics

a

„Sztahánovista

befejeztem

Teljesitmé-

százalék.
elvtárs

büszkén

társnőre
meg a
Németh
nek.

Fél

teljesítszázalékkal

az eddigj

gét jelezte.

munista

a

50

állag.

társnő

még

az őrséget.

mint

le a

szabad-

elvtársnő

több,

nye 248

artelünk

életszinvona-

247 százalék

ménye

nyem

szánom

Némethné

keményebben

múlttovábbi

felemelkedésünket

ságunkat.

hagyta

a

irigylik

emelkedő

lunkat,

többet
akarok

nem tanulhattam,

culcsapásul

—

Némethmég

Vissza

azoknak,

ban

elv.

százalék.

— gondolja

né elvtársnö.
keli
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A szovjet hatalom biztosítja a Szovjetunió
valamennyi
népe kultúrájának
korlátlan fejlesztését is. Az egykoi elnyomott népek csak mint rossz álomra emlékeznek
vissza
arra az időre. amikor legnagyobb
részük méQ a betűkei
sem ismerte. Képünkön egy üzbég falusi iskola első osztályában Mirzajeva tanítónő az írás-olvasás ismeretébe vezeti b«
egyik növendékét.

A
és Balázs

néztek

elv-

Németh

és boldogan

elv.

szorították

kezét,
elvtársnő
módra

tett

valóban
eleget

sztálinovszki

kohászati

főiskola is megnyitotta is-

mét kapuit a tanulnivágyó szovjet fiatalok
vakáció után a diákok felfrissülve
mányaik

előtt. A

nyári

kezdenek hozzá

tanul-

folytatásához.

A szovjet példa vezeti a m i népi demokráciánk kul'úr-

komígéreté-

poütkáját is, amely egyre szélesebb

(k. I)

dolgozó nép fiai tanulási l á g y á n a k

Ma, szombaton délután 6 órai kezdettel ifi• Komócsin
* selőie ujszegedi választóinak képviselői
beszámolót

távlatokat

teremt

a

kielégítése számára.

Mihály elvtárs, S z e g e d országgyűlési képvitait. Minden ujszegedi do'gozó ott legyen.

6

SZOMBAT,

MHK

l)l^Z-ll

VERSENYKIHÍVÁS

Mi, a Magyar K.nder pártbizottságának tagjai
— a dolgozókkai való »tbo3zé|és után
—
magunkévá tettük a Politikai Bizottság határozatát es az MHKedzések második időszakának ünnepélyes megnyitása alkalmából
vasárnap versenyre
hívjuk
ki
Szeged összes üzemi és hivatali
pártszervezetének
pártbizottságait. alapszervi vezetőségét és
üzemi bizottságát.

elérni s munkára, harcra készen
erősítjük a béketábort.
Versenykihívás üzemi
senyre

Dohánygyár 1 óra Szegedi Kender
fél 3 óra, Posta 7 óra, Lippai fate.
lep fél ) óra. Konzervgyár fél 3 óra.

M>Z1-HlREK
Az MSzT Belváros II, szervezete
szeptember 2-án este fél 8 órakor
szjnpadavató műsoros estet rendez a
Magyar
Kender
kultúrgárdájának
vendégszereplésével. (Honvéd-tér 4.)

Á R A M S Z Ü N E T Szeptember 3 án,
vasárnap reggel 6 órától
14 óráig
szünetet az áramszolgáltatás javjtási
munkák miatt: Újszegeden,
Felső,
varoson és Rókxrson a
nagykörúton
kívüli részben, Béke-, Hattyas. és
Gyula-telepeken, továbbá Kiskundo.
rozsma, Röszke és Szentmihálytel.
ken, majd Alsóváros déli részén.

Elfogadták a szegedi üzemek
a Magyar Kender versenykihívását
az MHK próbákra

14-es keretet jelöllek

Rendőrség,

Honvédség.

Teztiles

kózók, a Postás súlyemelők és vívók
tartanak

Utána

szín-

vonalas kultúrműsor lesz. A műsorban népi táncok, egyfelvonásos színdarabok, szavalatok

szerepelnek.

műsor után a fiatalok tánccal
zik bc

a nagyszabásúnak

A

feje-

Ígérkező

M H K ünnepséget.

ki a Honvéd ellen

|_FOGLALKOZÁS. |
MINDENESNEK nagyobb lányt felvesz Kalánka cukrász
Roosewelttér 6
3858
EGY vidéki 15 éves kislány gyermek mellé
elhelyezkedne.
Érdeklődni Csongrádi-sugárút 7/a.
3841
GYERMEKSZEBETÖ,
megbízható
mindenest azonnalra felveszek. Érd.
vasárnap. Katona-utca 5 sz II, 6.
3831

1

ADAS-VETEL

1

Ö R A S Z E R K E Z E T E T veszek.
Javitások felelősséggel, O I C S Ó D
készül,
nek. Csiszár órás , Kölcsey-utca 2.

Az SzSzMTE vasárnap reggel nák, Kerekes, Bittó, Hetesi, Gyu- szám.
autóbuszon
a következő 14-es
rik, Csáki, Ladányi,
Gyémánt,
kerettel utazik Kispestre: VerSzokoli,
Nyári,
Kiráiy.
seczi, Cserhalmi,
Törköly, BéF É N Y K É P E Z Ő G É P
VÉTEl CSERE ELADÁS
F!marad az ÉDOSz SK—Postás N B l-es kosárlabdamérkőzések
LIEBMANN, K«l«m»n-uta 12. t.l.fon 48-S3
vasárnap Szegeden
N B III-as mérkőzés

Szemüveg javítás 1

A ma délutánra tervezett
SK—Postás

NB I I I as

ÉDOSz

labdarúgó-

mérkőzés közbejött akadályok miaft
elmarad,

helyette

ÉDOSz—Dózsa

mérkőzés lesz léi 5 órakor

a

Csere-

pcssoron.

NAPIREND
MOZI

Vasárnap délután a rókusi tornacsarnokban két NB l-es kosárlabdamérkőzés kerül lebonyolításra.
Fél
5 órakor Szegedi Postás—Budapesti
Előre NB l-es női. fél 6 órakor Szegedi Postás—Budapesti
Előre
NB
l-es férfi kosárlabda mérkőzés lesz.

K E R É K P Á R varrógép, írógép javítása szakszerűen Rádió O K A utalványra, kerékpárgumik,
alkatészek
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca
t i szám.
LEGSZEBB bizsutériák. dísztárgyak
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzés?
vállalok. Ólomkristály! veszek. Szelemé. Kelemen-u. 7. sz.

LACZKÖ órás Széchenyi-tér, Zsó-

Szakszervezeti

hirek

tér-há*. Órák

Javítását olcsón

ké-

szítem. használt órákat és szerke-

zeteket veszek. Zsebórájából d i v a .
A textil ruházatj csoport szeptem. tos karórát készítekés tört ezüslöt. régi
ber 5-én délután 5 órakor természet, H'ASZNALT
ezüs? pénzt veszek Rárdóczky ezüsttudományi előadást tart,
műves. Nagv Jenő ulr» 3
A háztartási alkalmazottak
cso- E L A D Ó szőlőprcs, nőikerékpár, maportja szeptember 3-án este 8 órai llg&nd, savmérő, 4 + 2 rádió, ebéd•
kezdettel műsoros estet rendez a lőszekrény, kályha, tűzhely, csillár.
Ilómai-körút 10
3838
i
Éjjel-nappal szolgálatot tart
a Szakszervezeti Székházban.
Kh'uzál-tér és Aradi-utca
sarkán
A kereskedelmi és pénzügyi dol- ÖSSZES hangszerek készítése és jalévő Megváltó,
a Kossuth
Lajos- gozók szakszervezete szeptember 4- vítása, tangóharmónikák vétele és
sugárút 31. szám a'att lévő Kossuth én délután 6 órakor a Szakszervezet; eladása jutányosán Kelemennél, Lenin-utca 17. (Kárász-utca)
Gyógyszertár NV és a „Szbadság" Székházban taggyűlést tart.
EBÉDLÖBUTOR, két ágybetét, perGyógyszertár NV a Petőfi SűndorA fodrászmunkás
kartársak
ré- zsoszőnyeg, üiőkúd eladó. Bocskai,
sugárut és a Moszkvai-körut sar3800
szére hétfőn délután 6 órakor tag- utca A, II. I I .
kán.
KERESEK fujtató motort 220 volgyűlés a Szakszervezeti Székházban,
tosad kirakat keretei 4 méter hoszAz orvos-egészségügyi szakszerve- szút, 2 m magasat, mely beépítheA Somogvl-könyvtár ovitva
délzet szegedi csoportja szeptember 8- tő. Gliick, At'ila-utca 16
3858
előtt 9.:6I délután 2-ig
án este 8 órakor tartja taggyűléséi EL'A'DÓ egy szép kivitelű sötétszí•
nű ú j rekamiéváz huzat nélkül. Cím
a Szakszervezeti Székházban
a kiadóban.
3848
Szolgálatos g y ó g y s z e r t á r a k :
Kereskedelmi és pénzügyi dolgo- EGY redőnyös ikerablak és kétszárLeinzinger örökösök; Horváth M.- zók szeptember 3-án fél 9 órakor nyú üvegajtó eladó, esetleg kukoriutca 9. Telefon; 32-13
gyülekező a Szakszervezeti Székház cáért elcserélhető, Kereszt-utca 13.
3856
Pósa Balázs: Kálvária utca 17.
udvarán. 9 órakor M H K próba az E L A D Ó két rekamié, egy hármasSalgó Éva k, dr, Tichy B. : Mátyás- Ujszegedi pályán.
szekrény, két fotel, két kis aszta!,
tér 4.
í
üvegajtós könyvszekrény,
két csilSelmeczi Béla: Somogyi-telep, I X
lár, amerikai íróasztal.
MegtekintBELVÁROSI MOZI
hető minden délután
2—5-ig, va489
TELEFON: 40-25 .... .. ..
sárnap délelőtt 12-ig Dózsa GyörgySzerdáis
utca 22. fszt. 1
3830
FÉL házrész eladó
Kecskés-telep,
A P R Ó H I R D E T É S E K E T a kiDiadalmas
Péter
Szondy-utca 26
3835
AAxgy P é t e r c.film
folytatása
adóhivatal legkésőbb délután
5
60 kg os süldők, továbbtartásra el.
adók. Cserzy Mihály-utca 10. 3836
órájg vesz fel.
ELADÓ szmirna szőnyeg 3x4 méter.
K O R Z Ó
M O Z»
Markosné, Szentgyörgy-utca 10.
===== TEI.EEON: 33-44 =====
3854
A Vegyipari Munkások Szakszer,
P É N T E K I G :
KETTŐ hold kukoricaszár
talpon
vezote szeptember 5-én délután 5
és gyermekkerékpár
eladó.
PartiAx
uxsorás
órakor központi előadóval taggyűzán-utca 20. Sebők.
3851
A szezon kimagasló filmje
lést tart.
EL'A'DÓ egy 300 kg-os ú j mázsa, 1
darab Hungária
mérleg,
gyümöl.
Széchenyi F É K L Y D filmszínház
esős rekeszek.
Csóti
fűszerüzlet.
DEl.MAGYARORSZÁG
rrrrr— T E L E F O N : 34 77 8 •
Hfd-utca 2.
3795
politikai napilap.
Szeptember 3-ig, vasárnapig!
FRÁTER imiköszörűsnél ollók, boFelelős szerkesztő és kiadó:
rotvák. kések, hajnyirógépek
kö.
ZOMBORI JÁNOS.
1. Szovjet hiradó. 2 Umfi hírszörülése, eladása
Mikszáth KálSzerkesztő:
adó. 3 Bátrak sportja. 4 Gyermán-utca 5.
'
3800
BODAY I* Álmekotthonok 5, Évelő füvek.
HÁLÓSZOBÁKAT és mindenféle búSzerkesztőség: Szeged, J ó k a i n . 4.
VASARNAP fél 1 fórator filmmatinét
torokat vesz és elad Singemé. TöTelefon: 35 35 és 30 03.
tartunk : HőstiIt
hajóin.
Marők-utca 6, kapuval szemben. 3772
Éjjeli szerkesztőségi lelefon
gyarra szinkronizált szovjet film.
MODERN ebédlő és csillár
eladó.
este 8 tói: 34 38
Mérei-utca 7, II. 6.
3815
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin u. 6.
Előadások kezdete hétköznap A
PRIMA, üzemképes állapotban lévő
Telefon: 3t tö. és 35 00
és 8 kor, vasár, és ünnepnap
Sleyr 55 ős autó eladó Szűcs utca
'A'z x szel jelzett közlemények
4, A és 8 órakor
4 szám.
3819
díjazottak.
Pénzlárnyitás délelőtt 11 — 12El.ADÓ 40 kereszt búzapolyva
és
ig, délután egy órával
az elő16 kúp szár. Klebelsbcrg.telep. MokDélmagyarország Nyomda, Szeged.
adás kezdete elő?t.
rini-sor 6.
3796
Belvárosi (6, 8): D'adalmas Péter
Korzó (6, 8): Az uzsorás.
Fáklya
(6, 8): Szovjet
híradó,
Umfi hiradó, Bátrak sportja, Gyer.
mekotthonok. Évelő füvek.

Felelős vezető: Priskin Sándor

Szeged város th. bizottságának
előterjesztésére a Belügyminiszter a
nehézipari minisztériummal egyetértésben kiadott, 1950 április 26-án
kelt 5264—10—116/1950. II./4. sz.
rendeletével a Népgazdasági Tanács
határozata alapján a „Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok számára" (Trust)
érdekkörébe tartozott szegedi Gázgyárból az
1949;X
alapján „Szegedi G á z m ű
Községi Vállalat"
alakítását
rendelte el

SZEPTEMBER

i.

gázmérők
javítása,
karbantartása,
gázhasználatíal kapcsolatos berende®
zések kölcsönzése
Tartama: határozatlan idő.
A községi vállalat felett a felügye.
letet a belügyminiszter, a
szakfelügyeletet
a
nehézipari
miniszter
gyakorolja. Az 1949 : X, tc. alkalmazása szempontjából a vállalat tárgva
szerint illetékes min'szter a nehézipari miniszter

FELHÍVÁS
Felhívtuk az összes tömegszerA községi vállalat cége: Szegedi vezetek figyelmét, hogv lapunkba
Gázmű Községi Vállalat.
szánt hirdetéseiket minden
nap
Székhelye: Szeged.
(szombat
kivételével)
délután:
Tárgya; " ) Gáz gyártása és érté- legkésőbb
3 óráig szombaton
kesiSJse, földgáz
forgalombahoza- déli 12-ig adják le. A későbben
tala.
beküldött hirdetéseket nem tudb) A
gázgyárfással
kapcsolatos juk másnapi tanunkban leközölni.
melléktermékek feldolgozása és ér- Csak a szerkesztőségben leadott
tékesítése.
tömegszervezet: hireket közöljük
c) gázszerelési munkák végzése, lapunkban. (Jókai-ntca 4 sz.).

APROHIRDETESEK

ökölvívók, a rendőr és honvéd birbemutatókat

Közlemény

EK

lóver-

A Magyar Kender Szabadságharcos
csoportja
— Magyar
Kender Ujszegedi Ruházati NV,
Rosi*k:készitö
N V — dolgozój
nevében.
Szeged város
összes
üzeme:nek és hivatalának dolgozóit kihívjuk az üzemek közöt't
Szeretnénk, ha a
vasárnapi most folyó mennyteégi és minőünnepi sportnapon minden dol- ségi lóversenyre. Kérjük Szeged
dolgozóit.
hogy
gozótársunk megielcnno az MHK összes üzemi
második próba letételére,
hogy ezen versenyk hívásunkat tegyék
megmutassuk, hogy éppen ugy, magukévá és fogadják el.
mint, a termelésben, a sport teMagyar Kender szab. harc.
rén is szép eredményt
tudunk
csop.

A Magyar Kender M H K versenykihívását az üzemek magukévá tet.
ték és a Késárú NV-vel az élükön
nagy lendülettel készülnek a próbázásokra. A
vasárnapi
próbázások
ulán délután 4 órai kezdettel kerül
sorra az SzSzMTE pályán
a DISz
kupadönlfl, a felsővárosi DISz és a
Magyar Kender DISz csapafal
között. A ligetben ugyanekkor nagyszabású sportműsor lesz, amelyen a

IR

1959

MAGASNYOMÁSÚ
gyümölcsfapermefező, hosszabbítóval
olcsón
eladó. Czégély. vízvezetékszerelő Sztálin körút 57.
3791
PERZSALÁB bunda
eladó
középtermetre. Feldmann,
Széchcnyi-tér
8, fszt.
3863
EGY világos háló, előszobafal, szekrény eladó. Sajka-utca 3 Alagsor 1.
3839
HEGEDŰK, alkalmi vételek,
olcsó
és márkás húrok, művészi
javítások
Sági Steiner
hangszerésznél.
Kelemen-utca 7.
HÁROMKEREKES
karhajtós beteg
kocsi eladó. Gál-utca 20.
3825
E L A D Ó ajtók
és ablakok.
Újszeged, Középfasor 15/a
3702
KÉTSZÁRNVA'S a j t ó ' és
üvegajtó
tokkal eladó. Petőfi Sándor-sugárút 82.
3822
J Ó állapotban lévő használt
Diea
gyártmányú irodai irógép jutányos
áron eladó.
Cfm: Szegedi Földművcsszövelkezet, —
Rendőrpalotával
szemben.
3814
HÁZ eladó Szivárvány-utca 27. sz.
Megtekinthető délután.
3813
E L A D Ó előszobabútor,
konyhabútor, asztalok, hokedlik. Érdeklődni
Sztálin-sétány 2. (fogtechnika)
Múzeummal szemben.
3812
UJ állapotban lévő fehér
steppelt
gyermek sportkocsi
és egy hintahattyú eladó. Retek-utca 4/b. Érdeklődni 3 A r i t ó t
3810
ELADÓK szép 36-os
női
cipők.
Arany János-utca 5. II. 6.
3808
EL'A'DÓ 3 méter
szilvakék,
finom
gyapjú női kabátszövet.
Középtermetre férfi fekete ruha. Dózsa Gy.utca 7 sz. I. középső ajtó.
E L A D Ó konyhabútor és zongoratakaró. Bajza-utca 2 sz. I I em. 10
3762
60 KERESZT szalma és 2 hold kévés szár eladó. Rákóczi-utca 5.
3761
F E H É R mély gyermekkocsi
eladó.
Liszt-utca 6, mf 1 ajtó.
3794
SÉRVKÖTÖ kitűnő állapotban
eladó. Retek-ulca 19.
3821

BÚTOROZOTT szoba két
férfinek
kiadó. Két diáklány teljes ellátást
kaphat. Oroszlán-utca
6 szám, 4.
ajtó.
3859
I
KÜLÖNFÉLÉK
I
CSURY órás Mikszáth Kálmán-utca
8 szám Preciziós órajavftás
jótál.
lássál Mindenféle órák vétele. 3474
K A R Ó R Á K megkopott tokját, csúnya számlapját tökéletesen felújítom. Fischer órásmester, K l a u z á l ,
tér 3.
MELLTARTÓ
különlegességek, fűzők, fürdőruhák mérték után
készülnek Höffle, Klauzál-tér 3 sz.
BANKOV
László
asztalosmester
műhelyét Gutenberg János
(volt
Margit) . u t c a 24. szám a l á helyezte
át.
RETIKÜLÖK, bőröndök,
Iskolatáskák, mappák, erszényeket készít és
átalakít Szekszárdy bőröndösmester
Lenin-utca 3 szám,

FINOMSZESZ, esíCncia, celophán,
szalicil befőzéshez. Meinl fiókban,
Lenin-utca 6

BORKABAT javítás vízhatlan
fes.
téssel szakszerűen készül
Csordás
bőrruhakészitő
mesternél
Szent
Miklós-utca 7. Felsővárosi
templom mögött,
2748
MIELŐTT
nagytakarit,
hozassa
rendbe redőnyeit Javítások és
új
redőnyök szakszerűen és olcsón készülnek. Kiss Istvá.i, redőnyüzemében, Tisza Lajos (Délibáb-u.) 2—4.
Telefon 46 39
8172
FÜRDŐRUHÁK készen
4s
hozott
anyagitól, divatos formákban
készülnek. Paulusznénál. Lenin-u. 20.
(v Kárász-u.)
SZÉP menyasszonyi
ruha és fátyol
kikölcsönzése. Erzsébet
kalapszalon. Lenin-utca 16 (Kárász-utca).
IfARASZTHY
festékkereskedés áthelyezte üzletét Szlálin-körúl
49,
a Püspök bazár épületbe. Mérey kitérővel szemben
KÉT diáklányt vagy
fiút ellátásra
I
TAV Ag
|
elvállalok Lenin-utca 6. II.
3837
SZÉP bútorozott szoba férfinek ki- KÉT diákfiút vagy leányt ellátással
adó Dr. Boros József-utca 11. 3842 is vállalok. Markosné, Szentgyörgy
3853
BELVÁROSBAN magányos nő részé- utca 10.
válre bútorozott szobát keresek, „Pon- ÓRA JAVÍTÁSOKAT jótállással
tos fizető'ó jeligére
3849 latok, óraszerkezeteket veszek. Tóth
3799
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo- órás, Kigyó-utca 1.
ba Belvárosban
1—2
személynek M Ü L H O E F E R V. müórásnál kiváló
órák,
karórák átalakítása,
kiadó „Dugonics" jeligére.
3829 svájci
ELCSERÉLNÉM
Remény-utcában cserék, javítások felelősséggel Szélévő szoba, konyhás, speizos olcsó- chcnyi-tér 9.
3827
bérű lakásomat
hasonlóért
vagy ÓCSKA kalapját ne dobja el, Mencz
előszobásért. Jelige: „Magasabb bér- kalapos újjáépíti és formázza. Durel".
3804 gonics-tér 2.
3828
BELVÁROSI
egyszobás,
konyhás, 1 darab faragott
keményfa
szekelőszobás, kamrás,
belsőterraszos, rény, 1 darab fehér ágy, fáért elkülönálló társbérleti lakásom
cse- cserélhető Ungár,
Brüsszeli-körút
kély bútorral költségtérítéssel
sür27 szám
3806
gősen
átadom.
„Áthelyezés"
jeligére.
3823 53 ÉVES dotgozónő 55—60 éves férKfADÓ albérletbe
szoba,
t vagy jet keres. „Árva" jeligérc.
két dolgozó férfinek, fáskamra
is KOVÁCS Dániel Deszk, kovács, elvan Feltámadás-utca 7.
3820 vesztettem határmenti igazolványom
Iskola-u'ca
BÚTOROZOTT szoba kiadó két fér- Újszeged, vagy Szeged
'A' megtafi részére Cím n kiadóban.
3818 és a Tisza-pályaudvarig.
3793
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott utcai láló adja le a kiadóban.
szoba fürdőszobahasználattal kiadó,
I
OKTATÁS
1
Dr Székelynél, Széchenyi-tér 17 IMAYER Lujza iskolájában ú j gyorsemelet.
3817
frási, gépirási,
helyesírási
tanfoEGY vagy kétszobás lakást
kerelyamok kezdődnek. Kazinczy-utca 6
sek, költségmeglérítéssel.
Lengvel3778
né, Retek-utca 39/b.
3811|
gyorsíróiskolájában:
SZOBA-KONYHÁS lakást keres öz- GAL Ferencné
új
vegyasszony, egy kislánya van.
— Klauzál-tér 3, a heiratások az
3689
Ajánlatokat
Hóbiárfbasa-utca 12-, tanévre megkezdődtek.
Karáná. 3—6-ig.
3809
ELCSERÉLNÉM Faragó-utcai
földszintes lakásomat magasföldszinlesérl, ráfizetéssel.
Cím: Csendes-utca
13 szám
3802
BÚTOROZOTT szoba kiadó dolgozó nőnek vagy férfinek. Különbejáratú, azonnalra is. Szt. László-utca
19. szám.
3788
NAGYON szép tiszta, száraz
utcai
régibérű lakásom elcserélném, szo.
ba-konvhás, speizosért
Ilatlyas sor
t? szám.
" 3789
BÚTOROZOTT szoba két kis diáknak, vagy két fiatalembernek ellátással, vagy anélkül kiadó. Cserzv
Mihály-utca 31/a. sarokház.
3802

MAJOR
gyorsíró iskola ú j tanévét szeptember 10-én megnyitja.
Beiratkozás megkezdődött. Bocskaiutca 4.
2472
KEZDŐ
gyors, és gépirótanfolya.
mok kezdődnek szeptember 5 én dr
Rosenbergné
gyorsíróiskolájában.
Sztálin-sétány 1. Múzeummal szemben.
KATONA Lászlóné gyorsíró és géo_
iróiskotájába iKölcsey.ulca 10)
az
ú j tanévre a beiralkozások megkezdődtek.
3074
SZÁMTAN tanítását garancia mel.
lett vállalom. Móricz Zsigmond-rakpart 3. fszt. 2.
3746

