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VII. EVF. 206. SZÁM

XULTURFORRADALOM
(L. Z.) Néhány év telt el felszabadulásunk óta, de ez a néhány esztendő jóval itöbbet jelent népünk történetében, de a
dolgozók nagy tömegének egyéni életében is, mint történelmünk
sok-sok évtizede. Nem u j már
e? a
megállapítás, de naprólnapra ujabb
és ujabb tények,
ujabb és ujabb apró események
•támasztják alá. Épülő szocializmusunkban napról-napra formálódik, alakul az u j embertípus,
gyárban, üzemben s kinn a földeken a termelőcsoportokban is.
U j ' embertípus születik
meg,
amelynek
nrndinkább fejlődik
öntudata, mindinkább tudatossá
válik benne a munka lendületének nagyszerű érzése, s az emelkedő százalékokban saját, még
boldogabb jövőjét látja kialakulni.
Kétségtelenül, ezek a tényezők
azok, amelyek Pártunk irányításával döntő mértékben elősegítették a felszabadulás által megteremtett keretek leheltőségei között a
gazdasági,
társadalmi
életünkben végbement változásokat. Ez a változás azonban jelenleg is ltovábbra is folyamatban
van, ennek a változásnak végleges sikere még
további harc,
osztályharc kérdése. Meg
kell
küzdeni a múlttal, meg kell küzdenünk a mult maradványaival,
de nem kevésbbé meg kell küzdenünk a múltnak azokkal a káros maradványaival is, amelyek
az emberek gondolkodásmódjában élnek és amelyeknek táplálása az osztályellenség egyik
fontos fegyvere a dolgozó nép
ellen. A mult maradványainak az
emberek gondolkozásában, életformájában való megnyilatkozásai elleni harc egyik fonitos formája a kulturális harc. a kultúrforradalcm
A
e=7da.sári.
társadalmi életünkben végbement
változás ugyanis egyre fokozottabban érezteti hatásait kulturális 'területen és dolgozó népünk
nem kis sikerekkel vívja forradalmi harcát a kulturáért.
Bátran mondhatjuk: forradalmi változások mentek végbe hazánkban azóta, hogy a Szovjet
Hadsereg megteremtette
számunkra a szabadságolt.
Mert
forradalmat jelent, hogy u j társadalmat épitünk, hogy a gyárak
államosításán
tul mind
jobb
munkateljesítményekkel veszik a
munkások ezrei valóban birtokukba a gyárakat s forradalmat,
.-,„„. _ •
. „ „ ... ^ ^ „ . j
jelent az js, hogy ü t Csongrád
megyében is van már termelőszövetkezeti község s a dolgozó
parasztok mind nagyobb tömege
csatlakozik a termelőszövetkezeti
mozgalomhoz. De ezzel a forradalommai együtt mindjobban kibontakoznak a másik forradalom
körvonalai, amely mégis ebből nő
ki, ennek szerves egésze, ennek
halfása alatt fejlődik, terebélyesedik, de ugyancsak erre is hat
vissza; ez pedig népünk műveltségének. felviIpp•ngu!tsáo'á-'','- ízlésének forradalma: a mindinkább előtérbe törő kulturforradalom.

dolunk: „Hogy élni tudjon valaki hazája javára a szabadság
jogaival, nemcsak jogok, nemcsak gazdasági lehetőségek kellenek, hanem kultura és műveltség is".
Kötelessége tehát minden <lo!
gozónak, legkivált a kultúra lp<különbözőbb területén
dolgozó
munkásainak, hogy Pártunk irányításával
segítse,
támogassa,
győzelemre vigye a munkásosztállyal az élen dolgozó népünk
kulturforradalmát. Helyt
kell
állnunk ma a kuJtura harci szakaszán is, ahol még igen sok feladat vár megoldásra és i g m sok
ellenséggel kell szembeszállnunk.
Harci terület ma minden üzemi
kultúrotthon, minden kulturelöadás, vagy a szinház, mozi éppen ugy, mint egy-egy üzemi, falusi kulturcsoport műsoros délutánja. Letűnt már az irodalmi
szalonok fénykora és a dolgozó
tömegek, amelyek meghóditották
az • államhatalmat, mind határozottabban veszik birtokukba a
kulturát is. Tanulni, művelődni
akarnak s a
megváltozott u j
élet visszatükrözésát várják kul
túránktól is. Pártunk, népi demokráciánk kultúrpolitikája arra törekszik, hogy egy-egy iro
dalmi, művészeti kérdés necsak
egy-egy iró, művész s szük baráti körének ügye legyen, hanem
szerves rész9 osztályharcunknak. Művészeink mind nagyobb számmal értik meg en
nek a
kérdésnek fontosságát,
Amint például az első magyar
képzőművészeti kiállítás is bizonyította
Budapesten
g ezzé
együtt a dolgozóknak is mind
nagyobb tömege fordult a művészetek, az igazi kulitura, az újjászületett irodalom, festészet,
vagy szinmüvészet felé.
S így tör előre, szélesedik éz
terjed falun és városon egyaránt
népünk inagy kul'fcúrforradalma.
Az üzemekben, falvakban esténként összeülő olvasókörök, az
analfabéta-tanfolyamokra,
az
alapismereti tanfolyamokra j á r í
dolgczó csoportok, az olvasómoz
galmak ankétjain résztvevő do!
gozó tömegek itt, Csongrád megyében is
kultúrforradalmunl
e
gy-egy harci egységét,
harci
csoportját jelentik. De kultúrforradalmunk győzelméhez járulnak hozzá azok a dolgozók is,
akik élnek a népi demokrácia által nyújtott lehetőségekkel
és
igénybeveszik a
kedvezményes
színházi bérleteket, hogy valóban
birtokukba vegyék itt, a Szegedi
Nemzeti Színhazat, a nep szin-ha,
KiiltY,rfnrr^»! m ,,«iT győzelzát,
Kultúrforradalmunl:
méhez jutunk közelebb egy-egy
lépéssel mindazok után az előadások után is, amelyeket Csongrád megve számos
üzemében
tartanak rendszeresen a dolgozók
természettudományos
ismeretének kiszélesítésére és az ideális
ta téveszmék, a babonák és áltudományok megcáfolására. Dolfozó népünk érdeklődését mutatják, hogy minden
alkalommal
igen nagy számban vesznek részt
ezeken a sorozatos előadásokon
és nagy számban fagynak azok
az ismertető füzetek is, amelyek
ezeket a
természettudományos
kérdéseket tárgyalják.

Számtalan területe van tehát
Szocialista épitésünk mai szakaszán különösen nagy jelentősé- ennek a forradalmi harcnak. Koget keli tulajdonitanunk kultur- moly és következetes munka vár
forradalmunk
minden kérdésé- még ránk ezen a téren, nemcsak
nek, hiszen erre figyelmedet azért, mert úton, útfélen gátolni,
akadályozni igyekszik ezt a munbennünket
Sztálin
elvtárs is,
..
...
.
kát az osztályellenség, a klerikáamikor kijelentette: „A munkásJ
hfi
osztály kulturális eromek kérdé- fcorús ügynökök, hanem
azért
sé egyike döntő kérdéseinknek". is. mert isren sok olvan káros ma
:
Valóban életkérdés ez, sőt köte- radvány él még ezen a területen.
Ipsségnek is érezzük, ha Rákosi, i p e n g o k 0 ] y £ m t> u r z s o 4 maradelvtárs következő szavaira gon-' v á n y rombol, amely méginkább
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Százezres tömeg hatalmas béketüntetése Varsóban az első lengyel
békekongresszus alkalmából
A Szovjetunió-vezeíte nemzetközi békemozgalom elsöprő lendülettel szélesedik világszerte. A
világ népei áttörhetetlen
gátat
melnek a háborús uszítók bűnös
terveivel szemben. A
Varsóban
megnyílt első lengyel
békekongresszuson Gábriel D. Abroussier, a Béke Hívei Állandó Bizottságának
elnöke
bejelentette,
hogy a stockholmi békefelhíváat
ma már csaknem 400 millió ember írta alá.
A kongresszuson nagv beszédet mondott Kornejcsuk elvtárs,
szovjet író, a szovjet békevédelmi
bizottság tagja.
— A nagy bákevilágmozgalom
— mondotta — kivételesen rövid idő alatt olyan hatalmas erővé alakult át, hogy ma bizton állíthatjuk:
az egyszerű emberek százmilliói nemcsak, hogy nem
akarnak
háborút.
hanem
olyan eszközökkel is rendelkeznek. amelyek m e 2 tudják
hiúsítani az amerikai és angol háborús uszítók minden
vérszomjas tervét.
A békeharcosoknak ehhez a világmozgalomhoz
felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást adott a
aagy Szovjetunió népe és annak
vezetője, a világbéke zászlóvivője, földünk egész lakosságának
barátja és tanitómestere: Sztálin.
A Szovjetunió népei a nagy
Sztálin vezetésével a
béke
védelmezői
világmozgalmának élén haladnak.
— Hatalmas és jóvátehetetlen
'liba lenne azonban lebecsülni a
béke ellenségeinek erőit. Az amerikai Wall Street angol, francia
és más lakájaival együtt minden tőlük telhetőt
megtesznek,
hogy ú j háborút robbantsanak
ki. Az amerikaiak koreai agreszsziója még azoknak a szemét is
felnyitotta, akik eddig hittek az
amerikai
hírhedt „demokráciában".
Már a háború első napjaiban
minden nép ítéletet mondott az
amerikai agresszorok felett. Az
egész földkerekség egyszerű emberei azonban valami mást
is
tápot ad az osztályellenség kártevésének. gátolja kultúrforradalmunk minél előbbi tökéletes győzelmét. Ne gondoljuk, hogy csak
íróinkra, művészeinkre, a kulturális élet hivatásos vezetőire és
tagjaira várnak itt nagy feladatok. Kétségtelen, hogy kultúrforradalmunk megharcolásának döntő tennivalói várnak az írókra,
akiknek könyvben, versben, színdarabban kell megelaveníteiiiök
újjáformáledó életünket, kialakuló ú j társadalmunk mélyreható problémáit. S kétségtelen nagy
feladatok várnak képzőművészeinkre, színművészeinkre, akiknek
a maguk területén kell — éppen úgy, mint íróinknak — a szocialista-realista stílust kialakítaniok, a mi körülményeink között
is. Ezzel együtt azonban óriásiak
azok a feladatok és kötelességek,
amelyek « kultúra
egyszerűbb
munkásaira, sőt minden dolgozóra várnak. A
kultúrforradálomnak is megvannak a maga apró
munkái, melyek elnapolás'a veszélyeztetné az egész sikerét. Ezek
az apró munkák elsősorban arra
irányulnak, hogv gyökerestől kiirtsák a burzsoá maradványokat,
s kirekesszék népünk szórakozásából, kulturális megnyilvánulásaiból egyaránt az imperialisták
romboló
álkultúráját. Minden
olyan eszközt meg kell ragadnunk. amelv alkalmas arra, hogv
kifejtse a munkásosztályban rejlő kultúrális erőketi s minden

megértettek. Megértették, hogy
az amerikai légierő túlnyomó
fölényének és az
amerikai
hadsereg fölényének misztikuma, amelyet az amerikaiak
állandóan propagáltak, porba
omlott, amikor szembekerült
a kicsi és hősies koreai néppel.
A világ egyszerű emberei meglátják, hogv milyen rothadtak az
amerikai imperializmus
alapjai,
azé az imperializmusé, amely a
megsemmisülés felé halad.
Beszéde végén Kornejcsuk elvtárs kijelentette:
— Erőink megszámlálhatatlanok. Meg tudjuk
akadályozni az újabb háborút, kiharcoljuk a békét!
A varsói békekongresszus az
ENSz-hez intézett tiltakozó táviratában a lengyel nép nevében
éles szavakkal bélyegzi meg az
amerikai imperialisták koreai agresszióját és mélységes h á l á j á t

nyilvánítja a Biztonsági Tanács
szovjet küldöttsége iránt azért a
fáradhatatlan erőfeszítésért, melyet a koreai nép védelmében és
a béke védelmében kifejtett. A
lengyel nép követeli, hogy a Biztonsági Tanács haladéktalanul tegyen erélyes 'épéseket az imperialista agresszorok ellen.
A
lengyel
békekongresszus
ülésterme előtt Varsóban százezres tömeg hatalmas béketüntetése zajlott le. A nagygyűlésen
a kongresszus külföldi és lengyel
résztvevői is felszólaltak.
Kan-Buk ezredes, Korea küldötte a többi között kijelentette:
— Biztosítjuk őket, hogv a közeljövőben kiverjük
földünkről
az amerikai támadókat. Az igaz
ügyért harcoló koreai nép győzni fog, mert velünk vannak
az
egész világon testvérek és nővérek százmilliói, mert velünk van
a hatalmas Szovjetunió és Sztálin.

Leleplezték Hámán Kató emlékoszlopát
BUDAPESTEN
Bensőséges ünnepség keretében
leplezték le vasárnap délelőtt a
Nyugati-pályaudvar indulási oldala
előtti téren Hámán Katónak, a magyar munkásmozgalom mártírjának
emlékoszlopát.
Az emlékünnepségen nagy számban jelentek meg Budapest vasutasságának, a tömegszervezetekr.ek, a VI. kerületnek képviselői.
Megjelent az ünnepségen a Magyar
Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének képviseletében Szabó Piroska elvtársnő. a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. Ott volt Prieszo! József elvtárs, közlekedésügyi
államtitkár,
Nezvál Ferenc elvtárs, a Fővárosi
Tanács végrehajtó bizottságának
elnökhelyettese, Csanádi György
elvtárs, a MÁV vezérigazgatója.
Szabó Piroska elvtársnö ünnepi
beszédében hangsúlyozta, hogy Hámán elvtársnö példája nz illegális
mozgalom harcosai életének. Hámán elvtársnő azért tudott igaz
kommunistává vá'ni, mert nem volt

egyedül, mert erőt adott neki az osztálya iránt érzett szeretete. Hámán
elvtársnőt elpusztította a magyar
fasizmus, de itt, emléke előtt elmondhatjuk, hogy életét nem áldozta hiába. A Párt diadalra vitte azt
az ügyet, amelyért 5 harcolt. Hazánkban a dolgozó nép került ha.
tatomra, országunk soha nem látott fejlődést ért el. A munkás-1
anya szive nem szorul össze többé
chcző gyermeke híltán, hnnem örül,
vidám, boldog, dolgozó családjának.
A Fővárosi Tanács végrehajtó
bizottságának nevében Nezvál Ferenc elvtárs, a Fővárosi Tanács
végrehajtó bizottságának elnökhelyettese vette át az emlékművet,
majd lehullott a lepel Hámán Kató
emlékművéről. Elsőnek Szabó Piroska elvtársnő helyezte el n MDP
Központi Vezetőségének
hatalmas
koszorúját, majd a küldöttségek
rótták le kegyeletüket és helyez,
ték el koszoruiukat
az emlékmű
előtt.

olyan eszközt meg kell ragadnunk, amely a dolgozó tömegek
műveltségének kiszélesítésére, az
emberiség minden igazi kulturális értékének megismerésére szolgálnak.
Nagy példa áll előttünk, a Szovjetunió, a szovjet nép győzelmes
példája, ahcl a Bolsevik
Párt
vezetésével sikerült
győzelemre
vinni a kultúrforradalom
nagy
ügvét is. A Szovjetunióban
új
kultúra született, a szocialista
kultúra, amely kiegészíti, amely
segíti a dolgozók munkáját, életszínvonalának emelkedését,
de
ugyanakkor vissza is tükrözi ezt
a mind szebbé, boldogabbá váló
lendületes életet. A szovjet kultúrforradalom példája világosan
igazolja előttünk a marxizmusleninizmus tanítását, erről a kérdésről. amelyet Sztálin elvtárs a
többi között igv fogalmazott meg
a nyelvtudomány kérdéséről írt
ismert cikkében: ,.A felépítményt
az alépítmény hozza létre, ez
azenban egyáltalán nem azt jelenti. hogy a felépítmény csupán
visszatükrözi
az
alépítményt,
hogy passzív, semleges, közömbös magatartást tanúsít alépítménvének sorsa iránt, az osztályok sorsa, a rend jellege iránt.
Ellenkezőleg, miután
létrejött,
hatalmas, aktiv erővé válik, tevékenyen hozzájárul alépítményének kialakulásához, megerősödéséhez, mindent megtesz, hogy se-

gítsen az ú j rendnek, a régi alépítmény és a régi osztályok felszámolásában és megszüntetésében."
Világosan mutatják ezt a magyar kultúrforradalom céljai és
feladatai is. Dolgozó népünknek
s dolgozó népünk kultúrmunkásainak megvan a lehetőségük arra, hogy ennek szellemében dolgozzanak, alkossanak, cselekedjenek. Kultúrforradalmunk győzelmének is legfőbb
biztosítéka
azonban a béke megvédésének
bizitosítása, a békeharc következetes vitele. Az imperialista, kapitalista országok példája
mutatja. hogy ott lehetetlen a kultúra kibontakozása, mert a kapitalizmus ezer szennyével mocs^
kolják be a kultúrát, s a miszticizmus, pesszimizmus, pornográfia terjesztésével tudatos népbutítást végeznek. A kapitalista országokban a kultúra is csak az
üzlet, a profit kérdése.
A Szovjetunió által
vezetett
béketábor erejének növelése s a
háborúra uszitó imperialisták elleni tudatos harc.- munkateljesítményeink fokozása és a mult burzsoá maradványai elleni küzdelem a tiszta gondolatért, a szocializmus, a marxizmus-leninizmus
gondolatáért folytatott következetes felvilágosító harc: legalapvetőbb biztcsl'eka Kultúrforradalmunk kiterebélyesedésének, eredményének, győzelmének.
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A dolgozó népé az ország
a dolgozó nép gvermekeié az iskola
Megkexdödött

a tanítás

ax ország

Hétfőn reggel szerte az országban az iskolák csendjét felváltotta a diákság örömmel, kacagással teli zsivaja és a munka
indulásának
izgalma. Városon,
falun és tanyán
reggel
nyolc
órakor a nevelők és a diákság
kiesé elfogódottan, de a kezdődő „uj esztendő" boldog reményével
hallgatta a közoktatásügyi miniszter rádióbeszédét.
Az iskolák padjainak meghódítása a gyárak,
üzemek, bányák dolgozói és dolgozó parasztságunk gyermekei számára most
fejeződik be — mondotta többek
között a miniszter —. Iskola és
nevelők soha a múltban ilyen
közel nem voltak egymáshoz.
A Horthy-rendszerben a hat
osztályos elemi iskolát mindrn száz gyermekből csak
22 százaléka végezte el.
Kilenc-iizéves korban kis cselédeknek kellett már menni a kulákhoz, az urasághoz kifutónak,
inasnek kellett menni a kapitalistákhoz, mert nem volt ruha, cipő, tankönyv, irka.
A régi rendszer urai a négy
elemi utáni iskolát polgári iskolának neveziték. A munkás természetesen nem volt polgár,
a
szegényparaszt sem volt polgár,
— az ő gyermekeinek már nem
járt a polgári iskola s különösképpen nem járt a gimnázium,
vagy az egyetem. Tegyük csak
— emlékeztetőül — egymás mellé a mai világosság és a mult
sötélség számait. 1
mai nappal kezdődő tanévben a középiskolákban harminckilenc százálék a munkásgyermekek arányszáma, a
Horthy-rendszerben
pedig
mindössze két
egész héttized százalék
volt. A mai
nappal kezdődő tanévben a
középiskolákban husz Százalék a
dolgozó parasztság
gyermekeinek száma, a Horthy-rendszerben pedig mind-

valamennyi

Kisenevben szombaton ünnepi
ülésen emlékezett meg a Moldvai
Köztársaság
— Soha nem juthattunk volna Szocialista Szovjet
el ide, ha fel nem szabadított Legfelső Tanácsa a köztársaság
volna
bennünket a haltalmas fennállásának tizedik évfordulójáról.
Szovjetunió hős hadserege.
Moldva dolgozói az elmúlt tiz
A dolgozó népé az ország,
esztendő alatt a
Kommunista
— a dolgozó
nép gyermePárt vezetésével dicső utat jártak
keié az iskola. A szovjet nép
be. Az ipar össztermelése már az
felszabadító harcának, a vielmullt évben a háború
előtti
lág dolgozói nagy vezérének,
másfélszeresére emelkedett.
Sztálinnak köszönhetjük ezt.
Komoly sikereket értek el a
A
hála és a szeretet elmúlhatatlan érzése kell, hogy eltöltse
szíveitekét fe'sznbaditó. életünket
uj, szebb jövő felé lendítő segítségükért.

általános

össze egy egész háromtized.
A számok is mutatják és dolgozó népünk is érzi, hogy az övé
már, a népé már az iskola. S itt
többről van szó, mint csupán arról, hogy a dolgozók gyermekei
foglalták el jórészben az iskolák
padjait. Az elmúlt rendszerben
mit
adott általában az iskolák
legnagyobb része? A tudomány
eltorzitását, meghamisítását, az
uralkodó oszitályok érdekvédelmének a szolgálatát, a dolgozók
öntudatának az elhomályositását — a népellenes
rendszer
szellemi alátámasztását.
A mi iskoláink nagy többségükben már szellemükben is
a
dolgozó nép iskolái.
A dolgozó
szülők érzik és tudják azt, hogy
gyermekeik amikor
átlépik a
'tantermek küszöbét, nem távolodnak el tőlük — mint a múltb a n — , hanem
a megszerzett
tudással, az ifjúi lélek sugárzó
lelkesedésével a dolgozó nép hazájának épitőlvé lesznek.
Darvas József ezután a Magyar Dolgozók Pártjának a Dolgozók Ifjúsági
Szövetsége alakuló kongresszusához
intézett
leveléből idézettt:
„Magyar ifjak. Magyar lányok. Ti vagytok Pártunk,
egész dolgozó
népünk reménysége, akik végső győztScmre viszitek hazánkban
a munkásosztály sok csatában diadalmaskodó, márti- rok vérével pirosra festett

és

középiskolájában

adott

— Véssétek szivetekbe azt is,
hogy itt a mi országunkban is
a Kommunisták Pártja
az, a
munkásosztály
pártja, a Magyar Dogozók P á r t j a és népünk
bölcs vezére, ifiusásunk 'tanítója, példaképe Rákosi Mátyás az,
aki harcolt és harcol a ti jobb
lövőtökért aki őrködik 7 '' téldog életetek, szabad tanulástok
felett. A Párt nélkül,
Rákosi
Máltyás nélkül a tőkés világ sötétsége ülne rajtunk ma is.

Azután szavazásra került sor
és ismét Herbert Warnket választolták a Szabad Német Szakszervezeti Szövetség elnökének.
A
kongresszus egyhangúlag
határozati javaslatot fogadott el
„a békéért folyó harc és az ötéves terv biztosítására". A határozat megjelöli azokat a feladatokat. amelyeknek megoldása
előbbre viszi a békéért folytatott
harc ügyét, hozzájárul a Német
Demokratikus Köztársaság megszilárdításához és az ötéves terv
végrehajtásához.
A kongresszus résztvevői egyhangúlag elfogadták azt a munkaprogramot is, melyet a Szabad
Német Szakszervezet kultúrmunká járói dolgoztak ki az
ötéves
terv tartama alatt.
Ezután Ernst Horn, a németországi sportszakosztály
vezetője
ismertette a Német Demokratikus
Köztársaság sportolói békefel vonulásának ielentöségét.
Herbert Wranke, a Szabad Német. Szakszervezeti Szövetség eHöke mondott utána záróbeszédet.

Moldva iskoláiban ma 420.000
gyermek tanul. Több ezren esti
iskolában tanulnak. A

főiskolák

és technikumok többezer szakemI bert adtak a népgazdaságnak.

Amerikában? Húszmillió ma
is az analfabéta, az Írástudatlan s a dolgozó osztályok
gyermekei előtt zárva az Iskola.

Az Országos Takarékpénztár közleménye
Szeptember 14-én kezdődik és
17-1g tart Budapesten a Zeneművészeti Főisko'a nagytermében az
ötéves Tervkölcsön nyereménykötvényeinek első nyilvános kisorso'-ása. Szeptember 14-én a sorsolást
ünnepélyes
megnyitó
vezeti be,
ami után megkezdődik a nyilvános
sorsolás.
Három kerék mellett három úttörő végzi majd a húzást a sorsolási bizottság ellenőrzésével. A
számokat úgynevezett „szánilevélkék" formájában összesodorva helyezik az egyes kerekekbe.
Az öt-, tiz- és huszonötezres nyeremények sorsolása úgy történik,
hogy az első kerékből kihúzzák a
nyertes kötvény sorozatszámát, a
második kerékből a nyertes köt.
vény sorszámát, a harmadikból
pedig a nyertes kötvényre eső nyereményösszeget A sorsolási bizottság feladata, hogy a nyomtatott „számlevélkéket",
amelyeket
az Országos Takarékpénztár előkéstitebt, megvizsgálja és elhelyezze a kerekekben, majd pedig a kereketet lepecsételje.
A nyeremények
nagy számára

Nálunk: Ingyenes kollégiumi
hely húszezren felül, ösztöndíj
százezer számot elérően, j ó tankönyv, olcsó
tanszer, ótthonos
iskola, tanitó és tanár vár benneteket az iskolában. Ezt mind
neki
köszönhetitek. S a köszönet
szent z á s z l a j á t . . . "
— Együtt mind, ti tanuló fi a- az legyen: j ó tanulás, j ó iskolai
talok — mondotta Darvas József munka, hazánk, a szocializmust
Magyar
Népköztársaság
a továbbiakban — általános is- épitő
kolákban és
középiskolákban olthatatlan szeretete. Példakéegyképpen, vésséitek a szivetekbe pül lebegjen előttetek a hős leKomszomol
fiataljainak
a kötelecségteljesitést. a köteles- nini
ségteljesítés elsősorban a j ó ta- csodálatos példája, akik tanúir
Vasárnap kpzdődött
az
Olasz
nulásra vonatkozik, de ebben az nk éniifettek s amiko kellett,
vezetőségének
is benne van, hogy tanuljátok életüket adták a szocialista ha- Kommunista Párt
világ kezdeményezésére: „a kommunista
meg: kinek köszönhetitek a jobb, záért. a szabadságért, a
sajtó hónapja". Rómában, Milanótéteozóinak
nemzetközi
szolidaa Iföbb tanulás
lehetőségét, az
ban, Turinban és Genuában azokujtipusu iskolát, fiatal életetek ritásáért, — a t i boldog, szabad ban a városokban, ahol az Unita,
az olasz Kommunista Párt .apja
életetekért, is.
boldog kinyilásált.

való tekintettel nem mindegyik
sorsolható a fent ismertett módon,
minthogy csak 300 forintos nyere.
ményből több mint 60.000 darabot,
500 forintos nyereményből
több
imint 9000 darabot, ezerforintos
nyereményből több mint 4000 darabot sorsolnak ki. Ezért az 5000 forinton alu'-i nyeremények úgy kerülnek majd kisorsolásra, hogy az
elnök dőre bemondja a nyeremény
összegét, majd a eorozatkerékből
kihúzzák a sorozatszámot és a sorszámkerckből egy sorszámot. A kihúzott sorszámot viselő kötvények
közül minden olyan megnyeri a
bemondott összeget, amelynek utolsó számjegye azonos a sorszámkerékből kihúzott sorszám utolsó
számjegyével. Igy egy munkamenettel. egy húzással egyszerre száz
különböző sorszámú kötvény nye.
reményét sorsolják ki.
A százezer forintos főnyereményt
az utolsó huzási napon fogják kihúzni. Az ötvenezer forintos nyereményeket négy napra arányosan
elosztva húzzák ki. A húzás minden
nap átlag 2—3 óra hosszat tiart.

A kommunista sajtó hónapja Olaszországban

ki xáróülésén

A Szabad Német Szakszervezeti Szövetség
kongresszusának
ötödik és utolsó napján — vasárnap délelőtt — Luitpold Síeidle, munka- és egészségügyi miniszter, majd Cacciatore, az Általános
Olasz
Szakszervezeti
Szövetség titkára Di Vittoriónak,
a Szakszervezeti Világszövetség
elnökének üdvözletét tolmácsolta. Az olasz küldöttség vezetője
hatalmas taps közepette jelentette be, hogy eddig már 16 millió
olasz férfi, nő és ifjú irta alá a
stockholmi békefelhívást.

mezőgazdasági dolgozók is.
X
paraszt gazdaságok 94 százaléka
már kolhozban egyesült. A z idei
év tavaszán a kolhozok és szovhozok mezőin
hatszor annyi
traktor működött, mint négy évvel ezelőtt.

Hogyan sorsollak ki a tervkölcsönnyereményeket?

A NÉMET NÉP A SZOVJETUNIÓ-VEZETTE
BÉKESZERETŐ ERŐK OLDALÁN KÜZD
A BÉKÉÉRT
Feíhirást

Tízéves a Moldvai
Szocialista Szovjet Köztársaság

a Sxabad Német
III.
kongresszusa

Sxaksxervexeti

Felhívta a nyugatnémet szakszervezeti vezetőket, hogy a nyugati övezetek dolgozói körében is
népszerűsítsék a Szabad
Német
Szakszervezeti Szövetség
kongresszusa határozatait és ezáltal
is szilárdítsák meg a nyugatnémet lakosság öntudatos harcát
az angol-amerikai gyarmatosító
politika ellen. Ezután rámutatott,
hogy a szakszervezetek elsőrendű
feladata az októberi választások
előkészítését azonnal megindítani.
A Szabad Német Szakszervezeti Szövetség III. kongresszusának
lezárása után a küldöttek elénekelték az Internacionálét.
A Szabad Német Szakszervezeti Szövetség I I I .
kongresszusa
egyhangúlag felhívást fogadott
el a Német Demokratikus Köztársaság dolgozóihoz az október
15-én
rendezendő
választással
kapcsolatban.
A Német Demokratikus Köztársaság lakossága
megmutatja
az angol-amerikai háborús uszítóknak, hogv lehetetlen számukra
újabb világháború kirobbantása
— mondja a felhívás. — Az egységes. békeszerető, demokratikus,
erős német köztársaság megalakítására szavazunk, a demokra-

Sxövetség

tikus békeszerződés megkötésére
egész Németország számára, melyet követni fog a megszálló csapatok kivonása.
Az ötéves terv, amely Németországban sohasem ismert jólétet
fog teremteni, egyben döntő hozzájárulás a békéért és egységért
folytatott harchoz.
Meg kell erősíteni a Német Népi Köztársaságot, amelyben
a
munkásosztály valamennyi dolgozóval együtt, döntő hatalmi helyzetet foglal el és amelyben a haladó törvényhozás — a munkatörvény. a földmunkásokat védő
törvény, az ifjúság védelmében
hozott törvény —
bizonyítják,
hogy a kormány a dolgozók érdekeit képviseli.
Meg kell mutatni
az angolamerikai háborús uszítóknak és
egységbontóknak, hogy a német
nép a Szovjetunió-vezette békeszerető erők oldalán küzd a békéért és az egvséges demokratikus Németországért.
A felhívás felszólítja a szakszervezeti tagokat, hogy leplezzék le az angol-amerikai ügynökök kísérleteit, amelyekkel meg
akarják zavarni az antifasiszta^
demokratikus erők egységét.

négy kiadásban jelenik meg.
nagy
tüntetések és ünnepségek voltak. Az
„Unila barátainak társasága" megbízottai 300 millió lírát adtak
a
lap alapjára. Ez az összeg önkén®
tes adományokból gyűlt össz®.

Halálra Ítélték a csehszlovákiai
titóista összeesküvők szlovák vezetőit
Augusztus 30-a és szeptember 2-a
között egy jugoszláv kémcsoport 16
tagjának perét folytatták le Prágában. Ennek a csoportnak Sefik Kevics, volt bratiszlavai alkonzul volt
a vezetője. A kémcsoportboz néhány
szlovák is tartozott,
Kevics bevallotta, hogy 1945 óta
kémtevékenységet fejlett ki a Csehszlovák Köztársaság ellen és 1947
nyara óta a jugoszláv
diplomaták
által felállított felforgató célzatú
kémhálózatot vezette Szlovákiában.
Életfogytiglani fegyházra ítélték és
ugyanezt a büntetést szabták ki
bűntársára, Szlobodan Macurára.
A csoport szlovák tagjait, Ernest
Ottót ás Rudolf Lancsaricsot halálra, Eugen Fülöpöt
életfogyt'glani, Jan Miavecsot 25 évi, Mirko
Petrovicsot 23 évi és Jaroszlav Va-

lachot pedig 20 évi fegyházra ítélték. A többi nyolc jugoszláv kém
3—22 évig terjedő börtönbüntetést
kapott.,
A tárgyaláson Kevics bevallotta,
hogy Belgrádból Irányították kém
tevékenységét, amelynek Csehszlovákiai középpontja a prágai jugo.
szláv nagykövetség volt.
A csoport nemcsak kémtevékenységet folytatott, hanem fasiszta folyóiratokat és füzeteket is terjesztett, amelyek gyűlöletet szítottak a
Szovjetunió és a népi demokráciák
ellen.
A per során az is kiderült, hogy
nagyarányú csempészést folytattak
sokféle csehszlovák áruval.
A per újabb bizonyítékát adta an,
nak, hogy a titoisfák az Imperialista
háborús uszítók leghitványabb fel
forgató kémügynökei.

A népi hadsereg áttörte
az amerikai védelmi vonalat és tovább nyomni előre

A
Koreai
Népi
Demokratikus I amerikai katonát és tisztet semmi,
Köztársaság népi hadseregének fő- sítettek meg, vagy sebesftettek meg,
parancsnoksága
szeptember 4-én és száznál több embert ejtettek fogreggel közölte:
lyul. A népi hadsereg egységei 15
A népi hadsereg egységei áttörve különféle löveget, több mint 20 gépa makacs ellenállást tanúsító ame- kocsit és sok egyéb fegyvert, vula.
rikai és Lí Szin-Man csapatok vé- mint löszért zsákmányoltak.
delmi vonalát, valamennyi arcvonaA népi hadsereg légiereje vala.
lon folytatiák a támadó csatát.
mennyi arcvonalon harcot vivott a
A déli térségben folyó csatákban számbeli fölényben lévő
amerikai
a népi hadsereg egységei több, mint légierővel,
miközben
csapásokat
500 ellenséges katonát és tisztet mért az ellenség mögöttes terülesemmisítettek meg, vagy sebesítet- teire és közlekedési vonalaira.
tek meg. A népt hadsereg egységei
Szeptember 1 én a népi hadsereg
sok foglyot ejtettek. Ezenkívül bat egységei a keleti partvidéken lelőt.
sanghaji
tiltakoznak
harckocsit, 10 gépkocsit, 11 állvá- tek egy ninerlkal bombázó gépet és
nyos géppuskát és egyéb hadiunya- egy amerikai vadászgépet.
az amerikaiak mandzsúriai provokációi ellen
got zsákmányoltak
A népi hadseregnek a Naktong
TOTO EREDMÉNYEK
A sanghaji újságírók levelet in- ismételt támadásokka. megsértették
folyó keleti partján támadó egyséBeérkezett 134.375 darab összetéztek az ENSz-liez és a Riztonsági Kina légiterét
gei, megtörve az ellenség
makacs sen, 12 találatos nincs. 11 találatos
A tiltakozást 74 napilap, hetilap ellenállását, folytatják elörenyomu.
Tanácshoz és ebben tiltakoztak az
19 darab, 3.530 Ft 10 talá.atos 204
ellen, hogy a
koreai
agressziós és folyóirat szerkesztői és munka, lásukat. Ezekben a csatákban a né darab, 325 Ft. 9 találatos 1706 dapi hadsereg egységei több mint 400 rab, 39 forint.
erőkhöz tartozó amerikai
repülők társai írták alá.
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Az őszi mezőgazdasági munkák gyors elvégzéséért Algyő község dolgozó parasztsága elindította
a községek közötti megyei versenyt
indított megyei verseny felhívása
Tápéval p á r o m r s n v b t n mérik Ossza srslliket az Sszl munkálatokban

Vasárnapi
lapunkban
közöltük, fasi állami
gazdaság
versenyfelhíhogy a nagytökei
állami
gazdaság vását feljes
szövegében
közöltük.
a székkufasi
gépállomás
és a szen- Az alábbiakban
ugyancsak
teljes
tesi Arvai Bálint termelöcsoport
az szövegében
közöljük
a
székkutasi
őszi
mezőgazdasági
munkálatok gépállomás
és a szentesi Áraai
Bálint
jó és gyors
elvégzése
érdekében termelőszövetkezeti
csoport
felhívámegyei versenyt indított,
A székku- sának teljes
szövegét•

A ssékhutasi

gépállomás

Látva az őszi mezőgazdasági
munkálatok határidő előtti elvégzésének nemes kezdeményezését,
a
székkutasi gépállomás dolgozói elhatározták, hogy ök is munkaverseny Indításával támogatják az őszi
munkálatok sikerét. Ezért munkaverseny felhívással fordultak Csongrád megye valamennyi gépállomásához.

Versenyre

hívjuk

A z Arvai
Bálint
termelőszövetkezet t a g j a i tavasszal a velés a l k a l m á v a l a szegedi Táncsics tszcs v e r s e n y k i h í v á s á h o z
csatlakoztak. A
növényápolás
s o r á n a f á b i á n s e b e s t y é n i Kossuth terme''lesöpört m ö g é zárk ó z t a k fe|, az a r a t á s és a beg.viitjés a|kalmáva| p e d i g
a
m a k ó i Úttörő
termelőszövetkezet v e r s e n y k i h í v á s á t fogadt á k e]. A szövetkezet d o l g o z ó i t
régen
fűtötte
már
a vágy,
h o g y egyszer ök is
indítsanak
versenyt> szerettek
volna
példát mutatni
nemcsak
a dolgozó
parasztoknak,
hanem
a
többi tszcs-n^k is. R é g i v á g y u k
v o l t a békeharcosok
legelső
vonalába
kerülni.
Tudták
a z o n b a n , h o g y ehhez fel kell
e r ő s ö d n i ; erre a k ü l ö n ö s tisztségre érdemessé kell v á l n i . A z
e d d i g i m u n k á j u k a t j ó l gyümölcsöztették, v a l ó b a n
megerősödtek. a volt csoport ö n á l l ó
szövetkezetté a l a k u l t a k . A felfejlesztés s o r á n t o v á b b erősödtek. Hétfőn
pedig
—
hogy
még átütőbb
erejűvé
váljanak
a
szocialista
mezőgazlaság
ügyeinek
—
egyesültek
a
szomszédos
Bacsó Béla
termelőszövetkezettel.
Igy 1192 holdon
100-nál
jóval
nagyobb
taglétszámmal
indulnak
neki
az új gazdasági
évnek, új harcoknak
és győzelmeknek.
Az
e d d i g i e r e d m é n y e i k méltókkámegnövekedett
taglétszámuk
és m e g n a g y o b b o d o t t földterül e t ü k m é g erősebbé tették őket
a r r a , h o g y ünnepélyesen
versenyre hívják
a megye
termelőszövetkezeteit
és
csoportjait.

Előbbre

vagyunk,

mint

portoknál legkésőbb szeptember 15re befejezi, az őszi búza vetését pedig legkésőbb október 25-ig, egyéni dolgozó parasztoknál az
őszi
árpa vetését legalább
szeptember
25-re, az őszi búza vetését október
25-re elvégzi, A gépállomás dolgozói fokozott fevilágositó munkát
versenyfelhívása
végeznek a dolgozó kis- és középA gépállomás valamennyi dolgo- parasztság között, hogy szerződézója.
megyei
versenykihívásában sileg biztosítani tudják előirányzaváHaKia, hogy őszi tervét 20 szátuk 120 százalékát.
zalékkal túlteljesíti, az üzemanyag„Ígérjük,
hogy
versenykihívásunk
fogyasztást 10 százalékkal lecsök100 százalékig
teljesítjük
kenti: az üresjáratot a termelőszö- pontjait
vetkezeti
csoportoknál
100,
az — irják versenykihívásukban. Teszegyéni gazdálkodóknál 150 méterre szűk ezt országunk
megerősítésécsökkenti katasztrális
holdanként- ért, a békéért,
dolgozó
parasztsáAz őszi árpa vetését
termelőcso- gunk jobb
létéért."

tavaly

Az Arvai
Bálint
termelőszövetkezet k u l t ú r t e r m é b e n a tagok m á r az őszi m u n k á k ter é n elért e d d i g i eredményeikkel
dicsekedhettek:
90 hold
mélyszántásunk
van;
a jövőé v i cukorrépa
alá
előkészítettük a talajt..,
A z o n n a l megállapítják
azt is. h o g y
jóval
előbbre
vannak,
mint
tavaly.
Az e l m ú l t őszön ebben a z időszakban m é g h o z z á sem fogtak
a
töréshez,
most
pedig
Kccs's
F á r ó l y b r i g á d j a javáb a n ber.ne van a m u n k á b a n .
M é l y s z á n t á s u k se ^o]t t a v a l y
ilyenkor.
— A jövő héten pedig
már
a
vetőmagot
is
kitisztítjuk,
rendbetesszük
— ígéri
Magyar
F e r e n c elvtárs.
— Előrébb vagyunk
— ezt szögezi le Gyapjas György,
Baríucz
Erzsébet; ezt mondja Kocsis Katalin is, csak ö még hozzáteszi:
A jövő évi jó termésnek
m<'g van
az chő
fettétele.
Bizonyításul s a j á t p é l d á j u k a t
szedik elő. A terméseredményeik
beszélnek, azt nem lehet megcáfolni. A szövetkezetbe
idejében
vetettek tavaly is. Nem késtek
el a mélyszántással sem.
nem
mázolták a sáros, helyenként szikes földet. Mire beköszöntöttek
az őszi esők — rendben volt m i n .
den. E z a magyarázata, hogy m í g
az egyénileg dolgozók
földjein
búzából 6 mázsát, árpából 3-at
arattak, addig náluk búzából 9
ég fél. sőt a Somogyi Bélánál 11.
árpából pedig 10 mázsa termett
Kukoricájuk is az egyénileg dolgozó parasztokénak a kétszerese
lesz.

a megye

lermelőesoportjait

Ezért indulnak most is harcba,
csak mcst m á r fokozott eredményékért. A z egyesült szövetkezet
tagsága kórusban m o n d j a
rá:
csakis, természetesen,
másként
nem is lehet.
M a g y a r Ferenc és Szamosközi
Imre az előző este is éjfélig fent
mécseltek és s z á m o l g a t t á k : hogy
lesz jobb. mik legvenek a pontok.
A taggyűlés hoz mosi határozatot
rá. I t t vannak valamennyien. —
Több fejben több születik.

Ext

vállaljuk!

J ó l megszövegezték a verseny,
pontokat, kevés helyen van csak
közbeszólás, mint pl. a búzavetésnél. A javaslat szerint október
15-re vetik el a b ú z á t ; Varga Péter hosszúlja az i d ő t :

a kukorica betakarítás sokrészü
m u n k á j á b a , hogy kihasznáják az
adódó harmatokat kötésre, hordásra. a nappali meleget a törésre. sőt a hűvös éjszakákat
az
egyéni dolgozó parasztok bevonásával fosztásra.
H a m a r o s a n végleges
formába
öntik a versenykihivást. Mester
I m r e olvas a f e l :
„A kukoricatörést szeptember
15-re, a szárbehordást szeptember 25-re, az őszi árpavetést szeptember 15-re befejezzük. A búzát
október 15-én elvetjük. Cukorrépánkat szintén szeptember 25re beszállítjuk. A takarmányborsó vetése szeptember 18-ra befejezést nyer. A
szöszösbükköny
vetése is befejeződik október 3ra. A t a k a r m á n y r é p á t
október
20-ra szedjük fel. a mélyszántást
november 1"-ra befejezeük.

A nyári termés már • raktárban
•an A következő lépés az őszlek
betakarítása és a főid előkészítése
a jövőévi jő termés alá. A nagytőkét állami gazdaság már példát mutatott ebben, de a szentesi Arval
Bálint termelöcsoport és a székkutasi gépállomás Is

A sor nem fejeződöd be. Megyénk dolgozó parasztjai tisztán látják, bogy mi a teendő, mik a feladataik. Most Algyő község dolgozó
parasztsága léped a megyei verscnyelindítók sorába.

Már a versenyzászlá átvitelekor megfogadták
A Párt és a tömegszervezetek vezetői már a mult héten tanácskoztak. Ifj. Kabók János párttitkár,
Széli Sándor DÉFOSz
irodavezető,
l'llel Kovács József, a pártszervezet
gazdaságvezetője, az ifjúság részéről Dudás Lajos községi termelési
felelős és Kecskeméti Ferenené, az
MNDSz megbízottja aktivaértekezleten arról beszélgettek: Algyő község hogyan tudná a .egnagyobb sikerrel kivenni részét az őszi munkálatokból
A terménybegyüjlés terén eddig
is kiváló eredményeket értek el. A
kenyérgabonát 224, a takarmányga
lion'át 103 százalékban
gyűjtötték
be. Az 'Alkotmány ünnepén bensőséges ünneplés között vették át jutalmul a DÉFOSv megyeközpont és
a SzöVOSz vándorzászlóját.
Ü.lei
Kovács József a vándorzászló átvételekor ünnepélyes fogadalmat tett:
„Eddigi eredményeinket fokozzuk, az
őszi munkálatokban még nagyobb
sikereket érünk el".
És most az volt a kérdés: „Mit
tegyünk?... hogyan cselekedjünk? —
az igéret valóraváltásáért.
A község do.gozói feleltek rá. A
mult heti kisgyűlések
alkalmával
már érlelődött a gondolat, ami határozattá formálódott bennük: In
ddsa meg Algyő a versenyt a megye községei között. Folytassuk a
termény-begyűjtésben megkezdett versenyt Tápé dolgozó
parasztjaival.

és segili községünk dolgozó pa
rasztságának nemes kezdeményezését — mondja.
A hozzászólók kifejtették; elmondottak:
Vldács Lajos:
Versennyel értük
rl a termény begyűjtésben elért sikereinket. Versennyel visszük győzelemre az őszi munkálatokat is.
Széli Sándor: Az őszi munka, a
gondos talajelőkészílés
nemcsak
jövő évi jó termésünk alapját biztosítja, hanem clnbbrevlszi
a bé.
kéért folytatott
harc nagv csali
Molnár
Sándor:
Verscnymunkúnkkal. kötelességünk maradéktalan teljesítésével még megbonlhatatlanabbá tesszük szövetségünket a
munkásosztállyal;
ami
villanyé,
könyvtárat, napközi otthont, kultiirát adott községünknek. Hálánkat
és ragaszkodásunkat fejezzük ki a
Párt és Báknsi rlvlárs Iránt.
A többi hozzászólók: ifj. Kabók
János, Nacsa István és n többiek
megerősítették az elhatározást:
Algyő község dolgoző pnrusztsága versenyre hívja a meayr valamennyi községét és felújítja párna
versenyét a szomszédos Tané községgel az őszi mezőgazdasági munkálatokban.
fl versenvnsn'ok:
A gyűlésen megszerkesztették
a
versenypontokat, amelyek a következők:

Algyő kiiztség valamennyi dolgoVersennyel v'ssrük győzelemre
— Ezzel befognak bennünket
zó parasztja vállalja, hogy
ez
őszi
munkáletokat
— figyelmezteti a tagságot
a kukorica, burgonya, cnVasárnap reggel van
Kocsis K á r o l y brigádvezető a
A taggyűlés forró hangulatában
A levegőben rAdiózene hullámkorrépa és takarmányrékukoricatörésnél szólt közbe. Ja- már szövegezik a táviratot is Rázik. Az egyik utcából „Egy falu —
pa termését legkésőbb október 26.
vasolja : ú g y osszák be a tagságot kosi elvtársnak:
egy nóta" műsora hallatszik.
Két
lg letakarítja, a napraforgó és riutcával odébb Csajkovszkij: VonósKedves
Rákosi
elvtárs!
cinus termését pedig legkésőbb
szeíenád, Brahms:
Hegedűverseny
Meleg szer eteti el köszöntjük
mi, a szentesi
Arvai BáUnt és So- melódiája áram.ik ki a tárvanyitott
október 10 lg.
mogyi Béla termelőszövetkezet
egy esült dolgozói
abból az
alkalomból, ablakon keresztül.
•T!7j a z őszi velésű növények
hogy versenyre
hívtuk ki Csongrád
megye
összes
termelőszövetkezeti
'A' község főutcáján a népházban
'
magvait, a vetési sorrend
csoportjait
az őszi betakarítás
és az őszi vetések
október
15-én vaió már gyülekeznek. Ma van a nagy
figyelembevételével, a gépállomás
befejezésérc.
Párosversenyre
hivtak ki a földeáki
Dózsa
termelőcso- nap: Á'győ megyei verseny elindíszelektoraival kltlszlillatja.
portot is. Ezzel akarjuk
kifejezni
hűségünket és odaadásunkét
Pártunk tásának napja.
az
A beszédet Dombi Gyula elvtárs,
}
őszt vetőmagvakat 105
és Rákosi elvtárs iránt, ezzel a mu nkánkkal
fejezzük ki
együttérzésüna község' pártszervezet
részéről
i
százalékig csávázza,
ket a koreai nép szabadságharcával.
Ezúton segítjük
őket,
hogy
az kezdi meg — A Párt eddig is se
I az őszt árpát szeptember
egységes
békefronton
minél több
csapást mérjünk
az amerikai
hábo- gitett a terraénybegyüjtésben elért
" t 25-lg. a rozsot október
rús
uszítókra
eredményekben, most is támogatja
10 ig. az őszi búzát október 25-ig
elveti.
az őszt vetési munkálatok
befejezése után
azonnal
hozzákezd az
őszt mélyszántáshoz A mélyszántást december 10
re befejezi.
Emelkednek a kislakások falai
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Már messziről látszanak
vályog
a
rakások
melletlük
piros tégla és
cserép virít, A homokba
ásva egymásután
sorakoznak
a
mészoltó
gödrök. A lorráskúíi
kislakások
építkezésénél
szorgos
kezek
rakják
egymásra
a téglákat.
Termelőczoporttagok,
kisparasztok
építik ift a
családi fészket. Mindenki
saját maga építj fel kis házát. A nyári me.
zőgazdasági
munkák
mellett arra is
időt szakítanak,
hogy minél
hamarabb — végre — saját
lakásukba
kerüljenek.

radt, jóformán
elment
útiköltségre. s csak azután nősül meg. Igy tervezMost a termelőcsoportban
egészen nek eÉy egész élefet a népi demoúj, sokkal jobb élet kezdődik.
„A mi kráciában
élő dolgozó
parasztok
és
földünkön
dolgozhatunk
—
mondja tudják,
hogy ez nem marad
terv,
Fekete István — és igy nagy ered- hanem a Párf megadja
a lehetőséményeket
tudunk
elérni. Mióta
a get, hogy ezek a tervek valóra váltermelöcsoportban
vagyok,
felesé- janak.
Vass Mihály
is azért
épili
gemnek és gyermekeimnek
szövetru- a legnagyobb
gonddal
ezt a k's háhát vásároltam,
A fiam a traktor- zat, mert tudja,
hogy
állomáson
dolgozoft
eddig,
most
v
é
g
e
a
z
o
tthontalan,
szakiskolába
megy
továbbtanulni."
keserves életnek.
Szűcs Gergelyné,
Fekete
István
Itt a szomszédban
az öreg Deme
rokona
sokszor
meglátogatja
őketMihály
is minden
szaktudását
felNézi, hogyan halad a munka,
használja
hogy
minél
biztosabb
Fekete István a múltban
kis csa
hallgatja tervezgetésiiket,
alapokon
álljon
ez a kis lakás
és
Iád jávai
együtt
otthontalanul
élt.
arra gondol — míg a piros
téglákat
Vagy a kulák bánt vele
kénye-kedve
kérdezi, hogyan is élnek a csoport- egymás mellé rakja és amint
kihúzszerint, vagy szétszórta
családját
—
baij, Idehúzza
Szűcsnél
a Fekete- za a zsineget, hogy egyenes
legyen
e g y i k p á s z t o r , m á s i k b é r e s v o l t . család
bizakodása.
Az, hogy
előtte a fal; milyen nyomorúságos
volt az
élete szépült
meg, fel- 5 eddigi ofthontalan
Mig izmos k ezével
lassan kavarja a egy család
élete.
Gyűlömaltert,
elmondja,
hogy bizony sok- kelti benne azt a vágyat, hogy ö is lettel beszél arról a kulákról,
aki
fogja
legyen.
szor még Baranya
vagy Fejér me- a termelőcsoport
neki
„othont"
adott,
de
milyen
Nemcsak
csoporttagok
építenek áron!
gyébe is elvitte
a szükség a minpa.
dennapi
kenyér után. És amif kere- itt, hanem egyénileg gazdálkodó
— Rengeteget
dolgoztam
neki, de
egyénileg
sett, az valóban
a mindennapi
ke- rasztok is. Vass Mihály
még ez sem volt elég. Azt a csirkét,
paraszt
úgy tervez;
hogy
nyérre volf csak
elég, mert az a dolgozó
amif én felneveltem
— még azf is
felépiti
a családi
fészkei.
kevés „többi",
ami ezen felül ma- először
megtizedelte.
Veszekedett
velem,
nem tűrte a gyereket az udvaron, —
Födél
kellett a
Szombaton
este a Szegedi Filharmóniai
Zenekar de mit tehettem?
család feje
fölé.
tart hangversenyt az ujszegedi szabadiéri
színpadon
Mintha minden teher leesne a válFilharmóniai
zenekar
ig
Szombaton
este fél 8 órai
kez- szegedi
láról
amikor
a fundamentum
felett
mutatkozik
be a szegedi
dettel rendezi meg a Muzsika
Nem- karnagya
kdesziti
a kátrány papirt.
A
biztos
zeti Vállalat idei uto.só
hangverse- közönségnek.
jövőre gondol.
Tudja ő is — mint
nyét az újszegedi
szabadtéri
színA Muzsika
Nemzeti
Vállalat
ez. minden
forráskúti
dolgozó
paraszt,
padon. Ez alkalommal
a
Szegedi zcl a hangversennyel
is azt a céd
— hogy ezekef az eredményeket
is
Filharmóniai
Zenekar tart
hangver- szolgálja, hogy alkalmat
nyújtson a
ezt a nagy segítséget
a Pártnak kösenyt,
amelynek
műsorán
Beetho- dolgozóknak
a nemesebb
zene
terszönheti.
A Párt segítségével
épül
ven, Mendelssohn.
Liszt és
Weiner- mékeinek
megismerésére
és élvez efel ez a 25 kis családi fészek is és
müvek
szerepe,nek.
A
hangverse- lére. Jegyek a Muzs'ka
NV-nél
és
változik
meg az eddig —
mondhatnyen két szeged' művész
is
közre- az IBUSz-r.ál
kaphatók.
nánk — kóborló,
otthontalan
paműködik:
Bárányi
János
zongoraKedvezőtlen
idő esetén a hangrasztok
élete,
művész
és Szerdahelyi
Lós Jó
he- versenyt
a Belvárosi
Moziban
vaForráskú'.on
ezekben az új házakgedűművész.
A zenekart
Várnai Pé- sárnap délelőtt
fél 11 órakor,
tartlaknak.
ter karnagy
vezényli,
aki mint
a ják meg
I ban már az új élet emberei
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Már hozzá Is kezdtek a teljesítéshez
Algyő község dolgozó parasztjai
— mint ahogy a versenypontok mutatják —, jövőre jobb és több termést akarnak az ideinél. Ennek
alapja a gondos őszi munka, az
előfeltételek megteremtése. Az előfeltételek megteremtéséhez
máris
hozzákezdtek.
Berta Péter kétho.das dolgozó, paraszt már a vasárnapi gyűlésen bejelentette: befejezte a kukoricatörést, földjéből már egy holdat fclszántalott. Földszomszédja Pál József szintén felszánlatott egy holdat, A község dolgozó parasztjai
pedig már 30 száza.ékban megkötöttek a szerződést a gépállomással.
'A' kukoricatörésben is 30 százaléknál tartanak. Jó javaslat hangzott
el, amikor azt mondták, úgy akarják időelőtt teljesíteni az őszi szántási, hogy a kukorica kúpokat a
mar teszéntott földekre rakják, Igy
a letakarított kukoricaföldekrt
is
Idejében tudják felszántani.
Itt-ott már frissen szántott tábláktól tarkállik
az algyői határ.
Nemsokára megkezdhetik a vetést:
kitisztított, csávázott
vetőmaggal.
Eddig már 635 mázsa búzát és 606
mázsa árpát tisztiitattak
kl vetőmagnak. Ez már kb. elegendő is a
vetéshez. De még visszahozzák
a
sándorfalvi gépállomásról a szelek,
tort, mert ahogy ők mondják: „semmi fennakadás ne legyen, l'gy kell
III menni mindennek, mint a karikacsapás".
Algyő dolgozó paraszljai a versenykihívást kövelő napon teljes
erővel hozzákezdtek a vál.alás teljesítéséhez.
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Uj ifjúsággal, uj tanév kezdődött tegnap iskoláinkban
Hatodik
ive, hogy a
dicsőséges
Szovjet Hadsereg
elhozta
számunkra
a szabadságot.
Az elmúlt évek során
Pártunk
útmutatásával
is nagy támaszunk,
a Szovjetunió
segítségével
meghódítottuk
a földet és
a gyárat,
a kultúrát,
az iskolát
tg. Uj tanév
kezdödötf
tegnap és új Ifjúság lépett be az iskolákba.
Munkások,
dolgozó
parasztok
gyermekei,
akik
boldogan,
tudásszomjtól
vezérelte
kezdték
meg tanulásukat,
hogy képzett, művclf
értelmiségi
dolgozók
legyenek,
akik iskoláikat
elvégezze,
a dolgozó
nép szolgálatában
értékesítik
tanulmányaikat,

H ó r a Ferenc gimnázium
A szombati megnyitó napián a
volt Baross Gábor gimnázium új
és régi hallgatói egyaránt nagy
lelkesedt&sel fogadták iskolájuk új
elnevezését a kiváló szegedi költőről- Az ú] iskplaév kezdetén rendbe,
hotott előcsarnok, újjáfes'ett folyosók váriák a tanulókat. Reggel 8
órakor, hasonlóan a többi iskolák
diáksertgéhez, — közős rádióhallgatásra gyűltek össze és n a gy fi.
gyelcmmel kisérték Darvas József
közoktatásügyi miniszter beszédétÖrömmel ismerkedtek második otthonukkal, mindnyájan megszívlelték az igazgató elvtárs beszédét,
akt jó tanulásra, a Párthoz és népi
demokráciához való hűségre hivta
fel őket, örömmel lépett be minden fiatal az iskola kapuján. Uj ifjúság ez már, munkások és dolgozó parasztok gyermekei!
Balvárosi általános iskola
Heggel korán az áttörök
dalától
zengett a város.
Dalolva
mentek
el só nap az iskolába. A belvárosi általános
iskola tanulói
már reggel 7
órakor gyülekeztek
az Iskola
elötf,
hogy előkészítsék
a k's elsősök mél
tó fogadását.
Amikor
az első osztályosok megérkeztek,
kissé félve lép.
tek be az iskolakapun,
de
amikor
látták,
hogy az úttörő pajtások sre
retettel fogadják
őket és az Ismerő-

<Vidám
Tegnap még, amikor felkelt a nap,
a sugarak átszűrték
az út porát és
valósággal
fátyolként
lebegeft a kocsik után a felszálló
por. Ma már
a reggeli nap aranyosan,
tisztán ragyog végig az úton, megakad a Jfei/eszitelt piros betűkön;
Gyálaréf, szoc alis'.a falu.
Aztán
továbbsiklik,
szivárványszínűre
festi
a
felszállá
vizsugaraf.
A fiatalok
régimódi tűzoltó szerkezettel
locsolják
végig az
utat —- amint Csamangó
Szilveszter
mondja — azért, hogy ne legyen poros as ünnepélyre
jövő lányok, asztzonyok,
férfiak
cipője.
A kts

pnrasathámak

seik ts jelen vannak
a félelem hamarosan
elszállt,
Az órákon
már
fegyelmezetten
viselkedtek,
úgy,
mintha
már egy ive iskolába
járnának. Amikor
megkapták
az új tankönyveket,
még csak a képeket nézegették
benne, de hamarosan
meg
fogják tanulni
az a—b—c-t
is.

Építőipari technikum

'

talánosan jellemző a tegnapi szegedi tanév megnyitására,

Radnóti Miklós gimnázium'

' (k—n.)

Már reggel negyed nyolckor el-

GYÁLÁN

kipróbálják a kürtöket — hangza.
var vert fel a környéket, de aztán
a kíváncsian figyelő község csöndjébe beleharsan az úttörö induló.
„Zenénkkel hozzájárulunk a község
öröméhez" — ezt mondják a v'dám
arcok, a kíváncsi gyerekszemek
Gyálaréfen nem is hal el vasárnap éjfélig a zeneszó. Amikor a kis
úttörök pihennek, a kémény mellé
felszerelt mikrofonból hallik vidám
zene, vagy a zakatoló lányok csengő éneke hangzik át a községen.
Dél

idején

egy kissé megpihen a községháza
előtt' rét. Egy-egy ember megy át
rajta, közben boldogan tekint fel
az orosz dalokat közvetítő mikrofonra, A mozdulatlanság azonban
csak rövid ideig tart. Már elmentek
az úttörők, de utánuk rögtön itt a
szegedi Rendőrzenekar és műsorával szórakoztatja a szocialista falu
lakosalt. Csajkovszkij egyik legszebb művét Kabal Istvánnak játszszák, aki most lépett be a termelőcsoportba és beadási kötelezettségét
500 százalékban teljesítette. A „Kék
Duna" keringő hangjaira az ifjúság
táncol, az indulókat együtt énekli
a zenekarral sok kis úttörő leány
és Lú, de még a felnőt(ek is.

ablakaiban vörös szalagokkal játszik a reggeli szél. Az egyik ablakban a kép Sztálin elvtársat mutatja,
amint beszélget Lenin elvtárssal —
talán éppen a parasztság fontos
problémáiról. Amott egy ktelény
vörös szegfűkcrelbe rakja Rákosi elvtárs képét, másik helyen zölddel «H.
szltik s kaput.
Eddig vasárnap délelö't minden
ház kéménye füstölt, most elkésve,
efíy eiíy háziasszony tüzel még, vagy
talán éppen az utolsó darab tát
rakja a tűzre. Az ebédet reggel kólán megfőzfék. A pásztorgyerekek
ls sietve hajtják be a borjúkat, teheneket az ártézi kúthoz, hogy azA műsort néha megszakítja egytán ünneplőbe öltözve, újra itt leegy
gyenek
határtalanul
vidám
zakatolás".
« kőmség
főierén.
Mindenki el is végzi a dolgát,
mire a j útról befordul az egyenruhás úttörőkkel megrakott teherautó, Lassan, szinte döcögve megv,
hogy a mezítlábas k's parasztgyerekek, akik sietve követik a kocsit,
le ne maradjanak. Egyenesen visz
az út a község főterére. Az út végén hatalmas dekoráció; egy munkás és egy parasztasszony messze
előre tartják a kalapácsot és a sarlót. Még egy utolsót búg az autó,
aztán „hurrá"-t kiálltva, csillogó
rézkiír tökkel a kezükben, leugrálnak
a kocs'ról
a mórahalmi
uliőrőaenekar
tagjai. Sorakozó, aztán csoportbaállás. Még egy pillanatra — amíg

Uttörök, DISz-tagok, régi és új termclöcsoporttagok együtt dalolják
„Egy a jelszónk, tartós béke, —
állj közénk és harcolj érte . . . "
A BÉKEBIZOTTSAGI elnökök vagy
titkárok ma délután 7 órakor jelenjenek meg Horválh Mihály ulca
3 szám alatt a koreai csomagokkal
kapcsolatos megbeszélésre

A S Z E G E D I D O L G O Z Ö I i jobb
ellátása érdekében n szegedi földművesszövetkezet a Sztálin-kőrúton zöldség;- és gyümölcsárusító
ntpnbnt *1m' fel a

KEDDEN

délután
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Estefelé egyre több embert osalogat a községháza mögé a vacsora
finom Illata. Többen felvetik a kérdést, vájjon milyen a sava a paprikásnak? A vacsoránál aztán mindenki d'cséri a szakácsot, van, aki
még egy adagot kér. Az asztalokon
borosüvegek, poharak sorakoznak.
Pohárköszöntők hangzanak
arról,
hogy Gyálaréten szebb és jobb élet
kezdődik, s erre isszák az áldomást.
Alig kelnek fel az asztaltól, máris megkezdődik a „Vidám vásár"
c[mű szovjet film vetjtése. A lányok
együtt izgulnak Dásával, a film főszereplőjével, hogy vájjon Nikoláj
lesz-e az első a kolhozok közti lóversenyen. Amikor az utolsó kép is
lepergett, a Rendőrzenekar trlss
csárdást kezd játsszani és öregek,
ííatalok együtt, táncolják a csárdást,
együtt v'gadnak éjfélig.
*
Ezt a vidám vasárnapot
éppolyan
vidám
hétköznapok
kövefik,
miközben majd gzedik a gyapotot,
verik
ki a napraforgómagot,
vagy
hajtják
a szelelőgépet,
Gyálarét
szocialista
község dolgozó
parasztságának,
ez
az
első
közösen
rendezett
nagy
örömünnepe
és ez a dal, ez a vidámság a jövöhell
munkában
is megmarad. Még jobb
munkával
hálálják
meg a Pártnak,
hogy
megteremtette
a nagyüzemi
gazdálkodás
előfeltéte.
leit. Gyálaréf
szocialista
falu lakosai termelőszövetkezeti
gazdálkodással vehetik ki részüket
ötéves tervünk megvalósításából,
a béke védelméből.
(nógrádi)
szövetkezet á r u j á t a termelöcsoportoktól és egyénileg gazdálkodó kis- és középparasztoktól vásárolja fel és beszerzési áron adia el a dolgozóknak. Szeptember
2-án nyitották meg az elárusító
standot és különösen burgonyából, paradicsomból és
szőlőből
«... twpnntT)HÍw*
rtf)pl

órakor

ÖSSZEVONT TITKÁRI ÉRTEKEZLET
a

Kálvin*téren.

A BÉKE

VÉDELMÉRE

kezdtek
gyülekezni
a Radnóti
Miklós — azelőtt Klauzál Gábor —
gimnázium növendékei. Talá" legfrissebb volt az a száz fiatal tanuló, aki most lépi át először az
általános iskola után a gimnázium
kapuját. Izgatottan, de boldog vá.
rakozással töltötték
az időt, s
örömmel léptek be ax épü'etbe,
ahol majd éveken keresztül tanulnak, dolgoznak, hogy a néphez hü,
dolgos értelmiségi dolgozó váljék
belőlük. Az első napon megkapták
az új tankönyveket, lényegesen olcsóbban, mintha üzletben vásárolták volna. Nem volt egyetlen egy
tanuló sem, aki akár egy percet is
késett volna ezen a napon. A tanulók többsége munkás és dolgozó
parasztok gyermekeiből kerül kl,
akiknek népi demokráciánk tette
lehetővé a tanulást, mint például
Szalai Jóskának, akinek az apja
tszcs.tag, vagy Vörös Istvánnak,
akinek még négy fiatalabb testvére
van és édesapja földmunkás és a
többieknek, akik megfogadták ezen
a napon, hogy szorgalmasan, becsületesen tanulnak.

Mintegy
400 lelkes, öntudatos
fiatal kezdte meg az új iskolaévet
az építőipari technikumban. Öröm.
mel és nagy tanulásvággyal léptek
be a megszépült iskola kapuján,
csaknem mindnyájan munkás és
dolgozó parasztfiatalok. Egyedül
Tolna megyéből érkezett 45 új tanulói akik mindannyian helyet kaptak a kollégumban. Az ikkólaév első napján az ö programjuk ls az
ismerkedés, a tantermi beosztás és
az elkövetkező iskolaévre szóló útmutatás volt. On'>cpi hangulatban
telt el az edső nap. A reggeli rádióhallgatás. Sztálin, Rákosi elvtársak lelkes éljenzésével fejeződött be. Az iskolaidő leteltével még
tovább ismerkedtek, barátkoztak a
technikum hallgatót, kisebb-nagyobb
Az o v o d á b a n
csoportokban hagyták el az épüleA mai kisgyerek
életében
az
tet, vidáman beszélgetve, némelyik óvoda az első lépés, amikor
eltávocsoport pedig mozgalmi indulókat zik otthonról,
találkozik
többi gyeénekelve.
rektársaival
és fnulni
kezd, Tegnap menfek először óvódába
a hóAlsóvárosi általános iskola
roméves kisgyermekek.
Ahogy
bekeAz alsóvárosi
általános
iskolába rültek
a belvárosi
ovoda
udvarára,
is megérkeztek
a kis elsősök. Itt a először
csodálkozva
tekintgettek
múltban
az urak
gyermekei
külön körül
méregették
nagyobb
gyerfolyosón,
külön osztályokba
járlak. mektársaikat,
némelyik
még sírt is
Most 'gyütt
van a vidám
társaság, az édesanyja
után, de amikor megmunkások
és dolgozó parasztok
gyer. jelent az ovonéni,
szinte
érezték,
mekei ülnek itt az
iskolapadokban. hogy ő lesz
második
édesanyjuk.
Némelyik
bizalmatlanul
nézegeti
a Mindig
bizalmasabbak
lettek,
kékiosztott
füzeteket,
de van aki meg. sőbb belekapcsolódtak
a
nagyobb
magyarázza,
hogy azt mire is fog- gyerekek
játékába.
ják használni.
Már
úgy
indulnak
*
haza, hogy megszerették
az
iskolát
Sokezer örömtől sugárzó, tágraés minden gondolatuk
a
tanulással nyílt gyerekszem, sokezer vidám arc
foglalkozik.
és bizakodó tekintet — ez volj ál-
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A világ dolgozóinak
béke melletti harcos
Máltását és a
Szovjetunió által vezetett béketábor hatalmas erejét m u t a t t a meg
az a széleskörű mozgalom, amely a békeivek aláírásával kibontakozott. A békeiveket, amelyen a dolgozók az Imperialista háborús gyújtogatok politikája, az atombomba használata eilen foglaltak állást, milliók és milliók irták alá. A Szovjetunió egész
felnőtt lakossága aláirta ezt a békefelhivást. Képünk
Szergej
Vavilov elvtársról, a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának
elnökéről készült a békefelhivás aláírása közben.

A Szegedi Dohánygyár dolgozói
röpgyülésen beszélték meg az ame- lés a következő táviratot küldle az
rikai Imperialisták Kína ellen végreENSz-hez;
hajtott terrorbombázását. A röpgyü„Afi, a Szegedi Dohánygyár
dolgozói
felháborodottan
tiltakozunk
a békés kinai falvak bombázása
ellen, ahol több ember életét
vesztette.
Kövefeljük,
hogy vizsgálják
ki és szigorúan
büntessék
meg a bűnösöket
Nem tűrhetjük
— és nem is fogjuk
tűrni —, hogy
ártatlan
emberek
pusztuljanak
el, háborús
kalandorok
embertelen
gazságainak
következtében.
Követeljük,
hogy az amerikai
haderők
szünfessék
meg
agresszív
támadásaikat
Korea és Kina ellen, vessenek
véget
a békés
polgárt
lakosság
lemészárlásának.
Nem tűrjük
tovább
hogy az ENSz tagjai között lévő — az imperialistákkal
szimpatizáló
egyének — húza-vonája
miatt
a kínai
és
koreai kérdés békés elintézése
hátrányt
szenvedjen.
Kérjük
az ENSz-t, hogy erélyes intézkedések
hozásával
szerezzen
érvényt a dolgozó
milliók
követelésének."

Héja János, a Jutagyár dolgozója, a Kína elleni aljas amerikai
támadásról a kővetkező levelet
küldte szerkesztőségünkbe;
„A Kina elleni aljas imperialista támadás Ismét bizonysága
annak, hogy az amerikai betolakodó gaz banda, — mivel lá'ja
Koreában az igazság gyözedelmeskedését, mindenáron ki akar
egy újabb háborút provokálni a
békés Kína területén, nem kímélve az országukat építő dolgozók
életét. Mi, a Jutagyár dolgozói,
felháborodásunkat fejezzük ki az
aljas támadás ellen és kérjük,
hogy a Szovjetunló-veze te béketábor valamennyi dolgozója kö-

vetelje a Biztonsági Tanácstól,
hogy az amerikai légi banditák
azonnal szüntessék be a koreai,
valam'nt a kínai békés lakosság
pusztítását, gyilkolásét.
Mi, ön'udatos
dolgozók, akik
a béketábor katonát és harcosai
vagyunk, egyemberként a Szovjetunió mellé felsorakozva harcolunk a békéért. Ezért már most
ls több és jobb termeléssel segítjük és növeljük a béketábor erejét Pártunk és Rákosi elvtárs irányítása mellett, a végső győzelemre.
Szabadság!
Héja
János,

Röpgyüléseken ti'takoznak a Ruházati Bolt NV
és Texhlkereskede'mi NV dolgozói
ax imperialisták

ujabb

A Ruházati Bolt N V és a szegedi Textilnagykereskedelmi Vál.
lalat röpgyülésen tiltakoznak az
amerikai bombázók újabb provokációja ellen. Mindkét kereskedelmi vállalat dolgozói mélységesen elítélik az agresszorok aljas
munkáját és követelik, hogy minél gyorsabban vonják ki csapataikat Korea területéről.
A szabadságukért küzdő népek
legyőzhetetlenek — mondotta a
röpgyülésen többek között munkatársainak Fenyves József elv-

provokációja

ellen

társ. — Erős. szétszakiíhatatlan
láncok kötik össze a világ dolgozóit, a e lánc egyre
jobban
megacélosodik.
A TcxÜl nagykereskedelmi N V
dolgozói a röpgyűlésről táviratot
küldtek Rákosi Mátyás elvtársnak,
amelyben
megfogadták,
hogy még jobb munkát végeznek
a jövőben s e w r e erősítik harcukat az ellenség láncos kutyái,
a jobboldali
szociáldemokraták,
klerikális1 reakció hívei elleq.

kedd,
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Ujszegedi választói előtt számolt be
képviselői

munkájáról

Szombaton este az újszegedi
Kultúrházban tartotta meg ifj. Komócsin Mihály elvtárs nagy érdeklődéssel várt képviselői beszámolóját. A kultúrház már félórával a
beszámoló megkezdése előtt megtelt
az érdeklődőkkel. A t e r e mben
a
fiatalok vidám éneklést
kezdeményeztek, amit egészen a gyűlés megkezdéséig átvett az egész hallgatóság.
Komócsin elvtárs elmondta, hogy
mi a kommunista képviselő fe'ada.
ta, beszámolt a képviselőház munkájáról, bel- és külpolitikai kérdésekben is tájékoztatta
választóit.
A beszámolót igen sok hozzászólás
követte. A felszólalók közölték kép.
viselőjükkel
a problémáikat, közölték örömüket és elmondták neki
panaszaikat !s.
Lovászi
István beszámolt a termelőcsoport növekedéséről. Elmondotta, hogy csoportjuk
az uióbbi
hetekben húsz taggal szaporod itt.
Külön kiemelte az újszegedi villa
' mos nagy jelentőségét a csoport
fejlődésére. Kérte Komócsin elvtár»at hogy járjon el az illetéseknél,

i f j . Komócsin

Mihály

hogy a tszcs azámára fúrjanak egy
kutat. Nagy József, a Dózsa-kollegium növendéke közölte Komócsin
elvtárssal, hogy ő azt a határtalan
örömét
akarja
megosztani
vele,
amelyet most érez, hogy
második
osztályba lép. — Tudja — mondotta —, hogy azt, hogy ő tanulhatott ós azt 1S, hogy továbbtanulhat, egyedül a Párt gondoskodásának köszönheti. — Horváth
János
az újszegedi villamos és az újonnan
bevezetett villanyhálózat jelentőségéről beszélt. Nagy Gergely javasolta, hogy az ő környékükön ls
fúrjanak kutat és az egyik elhanyagolt út kövezését kérte. Ké-fe
továbbá, hogy az újszegedi villamosmegállókhoz helyezzenek padokat, Török Imréné felvetette, hogy
milyen nagy szükség volna Újszegeden
népboltra. Oszlács
Katalin,
az AVI egyik növendéke, aki most
végezte el a tanfolyamot, megígérte
Komócsin elvtársnak, hogy éppen
úgy, mint cdd'g az Iskolában; ezután kint az életben is mindig bizalommal fordulnak a Párthoz.

Fischer

Bő termés a szovje!" kolhozokban

elvtárs

Dolgozó parasztságunknak nagy segítséget

kért Újszeged részére. Sírján
Gábor
pedig örömének
adott
kifejezést
afelett, hogy az ilyen
képviselői
beszámolón valóban a
választók
minden problémájukkal közvetlenül
felkereshetik képviselőjüket.
Még igen sokan — huszonkilencen — szóltak hozzá Komócsin elvtárs beszámolójához és számos
jő
szempontot vettettek fel Újszeged
fejlesztésére,
a
közegészségügy
köztisztaság fokozására,
A kútkérdés több
felszólaló' kérésében
szerepelt, ugyancsak az utaknak a
fokozott mérvű rendbehozása is. Igy
többek között kérték a Pilllch Kálmán-utca burkolását ls.

Miklósné

a munkaverseny

I faliújság a hároméves terv befejezésére
mozgósít

Az üzem pártszervezete
amint a
pár/titkár
elvtárs
elmondja,
„mindent
megtesz
verseny
nyilváa
nossága
érdekében.
Vezetőségi
üléseken
termelési
értekezleteken
állandóan
beszélnek
a verseny
nyilvánosságáról.
Az ebédidők
jelentós
részéf « népnevelöfélórákkal
töltik
el, használják
az üzem udvarán elhelyezett
hangszórót
is,
mégsem
megy minden
úgy> ahogy
kellene,
"Vájjon mi az oka ennek? — vetődik
fel a
kérdés.
Először
is az hogy a
munkaverseny nyilvánosságát
nem elég csak
élőszóval
erősíteni, hanem a verseny
nyilvánosságában
döntő
szerepet
kell játszania
a jól
megszervezett
üzemi sajtónak
is, amely a bolsevik
agfáció
egyik
legjobban
bevált
fegyvere
a termelékenység
állandó
növekedése
érdekében.
A
Rostkikészitö NV-ből azonban ez teljes mértékben hiányzik.
A tiloló
osztályon
látható
ugyan egy faliújság,
de ez
sejnos még a sztálini
műszak
eredményeivei
s a hároméves
terv idő
előtti
befejezésével
foglalkozik.
Nehezen
lehet
rájönni,
hogy a kifüggesztett,
megtépett
papírlapok
vájjon
annakidején
sárgák
voltak-e
vagy
fehérek.
Hogy milyenek voltak, azt már nem lehet
meghatározni, de hogy
most sárgák
már az
fény. Ugyanez
a helyzet
az üzemi
Villám
kérdésében
is. A
jókivitclezésü Villám-táblán
is közel
féléves
cikkek láhthafók,
de ha
megnézzük,
azok
sem a Rost AV
dolgozóinak
problémáival,
hanem
a
Magyar
Kenderben
előforduló
hibákkal fog-

fejlesztésében,

emelésében. A Szovjetunió fejlett

nyújt a szovjet

a

növények

mezőgazdaságát dolgozó

gunk már nemcsak képekről ismeri, hanem
ban ls meggyőződek küldötteik a szovjet

példa

minőségének
parasztsá-

személyesen, a gyakorlatmezőgazdaság

ről, előnyeiről és fejlettségéről. A legutóbb kintjárt

eredményei-

dolgozó parasz-

tok hazatérve személyesen mondják el élményeiket és tapasztalatalkat.
A szovjet parasztok példát mutatnak abban is, hogy az állammal
szorosan együttműködve,

szemelött tartják a nemzetgazdaság érdekeit

és felesleges gabonájukat a dolgozó nép rendelkezésére bocsátják.

Komócsin elvtárs válaszában kihangsúlyozta, hogy 6 mint
kommunista
képviselő
nem ígér,
hanem
cselekszik.
Még a holnapi
nap folyamán — mondotta
— a kéréseket
és észrevételeket
az illetékesek
elé
terjeszti
és biztos
abban,
hogy az
újszegediek
problémájának
túlnyomó része is éppen ágy mint
Szeged
többi kerületében,
a
lehetőségekhez
képest
minél hamarabb
és minél
megoldódnak.
darálómalmot teljesebben

Az ujszegedi Rost NV-ben is csak ugy ludiák állandósítani
a koreai hét eredményeit, ha biztosítják
A termelékenység
fokozatos
emel.
kedésének
s a kollektív
verseny
szellem
fejlődésének
egyik
legfontosabb
alapfeltétele
a
szocaUsta
munkaverseny
nyilvánosságának
biztosítása. Tudatába
vannak ennek az
újszegedi
Rostkikészitö
NV dolgozói
is. Még sincs ebben az üzemben biztosítva
a munkaverseny
nyilvánossága. Annak
ellenére,
hogy a szocálisfa
mnukaverseny
fejlődése vonalán az utóbbi időben itt *» nagy
előrehaladás
történt, még sem lehet
jónak
mondani
a
munkaversenyt.
Az alapos és jó felkészültség
hiá
nyában
a hosszúlejáratú
versenyszerzödések
megkötésének
kérdésé
hez is úgyszólván
félkézzel
nyúltak
az elvfársak.
Ebből származik
az a
h ba is, hogy a már eddig
megkötött hosszúlejáratú
verseny
szerződé,
sek a mostant állapotukban
hibásnak
bizonyultak,
a százalékban
tett fel
ajánlásokat
át kell számítani
kilogramokra,
mert a rapszodikus
termelés miatt
a dolgozók
soha sem
tudták
ellenőrizni
magukat,
hogy
vájjon
mennyire
tettek eleget
öt.
éves tervük biztos sikerének
érdekében vállalt
feladataiknak,

a nagyüzemi gazdálkodás

Mi következik abból, ha a oárttifkár
mindent egymaga akar végezni

termést

a Krasznodár

nyilvánosságát

lalkoznak.
Sári
elvtárs,
az
üzem
párltitkára
elmondja,
hogyan is for.
dúlhatott
elő ez a hiba — Üzemünkben
egyáltalán
nincs
faliújságfelelős,
szerkesztöb zotfság
meg
pláne nincsen
de hogy miért
nincs,
az is kitűnik,
ha megvizsgáljuk
as
üzemben folyó pártmunka
kérdéseit.

Bőséges
totta

arattak

Kubán

hol hozat.

Képünk

vidéki

„Molotov"-kol

hoz

az elevátorhoz.

A zászlókkal

és plakátokkal

gépkocsik

elindultak

első

akkor

készült,

búzaszállitmányát
feldíszített

a kolhoz

mikor
elindíteher-

szérűjéről.

kiírják
a terv
teljesítésében
legjobb eredményt
elérők neveit és azt,
hogy mennyivel
haladtak
előre
a
terv teljesítésében,
kiírják
az elért
s nem ritkán magas százalékokat
is,
sőt a legjobb dolgozók
fényképeit 13
kirakják
az üzemben,
de azt már
nyilvánvalóan
nem tudják
k'imi
a
versenytáblára,
hogyan
érték el a
120—130
százalékos,
vagy
ennél
magasabb
eredményeket.
Például
azt s em tudja senki, hogy
Horváth
Dezsőné
az eddig eltelt idő
alatt
hogyan teljesítette
túl 102 nappal
harmadik
negyedévi
tervét.
Azt
tudják
többen
hogy kiváló
munkamódszerei
vannak
nagy
gyakorlata
van. Arra azonban
kevés
gondot
fordítanak
az itteni elvtársak,
hogy
a kikristályosodott
jó
munkamódszereket minél többen átvegyék. Ugy
gondolják,
hogy erre nem jut idő.
Elfelejfik,
hoy a
munkamódszerátadás kommunista
módszerekkel
való
A dnyepropefrovszki
terület kolhozai
egymással
versenyezve
vettek
megszervezése
is a
munkaverseny
részt
a
gabonabeadás
munkájában.
A
gabonabegyüjtési
versenyben
kinyilvánosságához
tartozik.
tűnt a Lenin-kolhoz.
Képünkön
a kolhoz
sztahanovistái
az
elevátorhoz
Kis tükör ez a z újszegedi
Rost
szállítják
az idei nagyszerű
gabonatermést.
NV pártszervezetének
életéről
és
munkájáról,
de már ebből is
láthafó
tiszfán,
hogy tulajdonképpen
melyek azok az égető problémák,
me
lyek sürgős megoldásra
várnak.
A
Magyar
Kender
üzemi
pártbizottságának
(ide tartozik
ugyanis
pártszervezetileg
az üzem) és a Rost NV
pártszervezetének
most
elsőrendű

A tényekből
kitűnik
hogy menynyire lélektelenül
végzik
itt egyes
elvtársak
a pártmunkát.
Nem tanul,
mányozzák
a szovjet
népnevelő
munkamódszereket,
és igy nem is
csoda ha egyoldalúvá
válik „ pártmunka végzése, Sári elvtárs
mindent
egyedül akar itt elvégezni,
azzal a
jelszóval,
hogy ha
én
elvegeztem,
akkor biztosan
jól végre van hajtva
a leiadat
Magyaráznunk
sem kell:
ha Sári elvtársnak
kettő helyett tíz
keze volna egyedül akkor sem tudna eleget
tenni a
követelményeknek. Igy nem juloft Sári
elvtársnak
ideje a faliújság
és a Villám megszervezésére,
illetve
iovábbszervezésére sem. Nem jutoft ideje c népnevelők, a fiatalok
kellő
aktivizálására sem, Már hónapokkal
ezelőtt
kihaltak
az üzemből
a Szabad Nép
baráfi körök, újságolvasó
félórák is
Az agi'-ációnak
egyedüli
módszere
az hogy
naponta
mondogatják
az
elvtársak
számtalanszor,
„tegyünk
minél főbb felajánlást,
nehogy
lehogy teljes mértékben érmaradjunk
a termelésben
teljesít- feladata,
sük fúl tervünket",
de hogy
miért vényesítsék
itt a termelés
emelkedétermeljünk
többet, ennek a kérdés- se érdekében
folytatandó
agitációs
nek a megmagyarázására
már nincs munkában
a szovjet
tapasztálatokat.
idő.
Ehhez
hozzátartozik
az is,
hogy
minél

h verssnviábla nem eótolhaila
a „Villám"-al és a faliújságot

A f iolában látható ugyan
senytábla,
erre időközönként

előbb,

megteremtsék

a fiatalok

bevonásával

a jólmüködő

a faliújságot
két ver- sajtót,
mindig Villám-hiradöt

és

üzemi
uzemt
(es.)

Szorgalmasan dolgoznak
a kovács-bognár szövetkezetben
(Tudósítónktól.) Ali<® p á r héttel ezelőtt m é g elhanyagolt raktárhelyiség volt a Petőfi-sugárút
55 számú h á z belső helyisége, s
m a ezen a helyen motorzúgás.
szalagfűrész sivítása, kovácsüllő
érces csengése fogad. Alkotmán y u n k első évfordulóján alakult
m e g a Kovács, B o g n á r K i s i p a r i
Szövetkezet.
Innét
hallatszik
m c s t e hangzavar.
Szorgalmasan dolgoztak a szövetkezet emberei az első perctől.
Mindent

maguk

állítanak

elő.

Még a munkaidőn t u l is egyemberként végzik a műhely további
építését s

a

még

szükséges ki-

sebb-nagyobb javításokat. A mag u k erejéből h o z t á k össze ezt a

szövetkezetet az itt dolgozó szaktársak, s azon igyekeznek, hogy
üzemüket minél előbb teljes mértékben bekapcsolják a szocialista
termelés
m u n k á j á b a . Boldogan
m o n d j a el F a r a g ó József, a szövetkezet ügyvezetője, hogy m á r i s
felkereste szövetkezetüket a Táncsics tszcs, a Téglagyár N V . a
Növénykísérleti Telep, a Szervest r á g y a N V tekintélyes mennyisé,
g ű m u n k á v a l . Ezt a szorgalmas
és odaadó m u n k á t fejlesztik tovább a szövetkezet dolgozói, hogv
ők is méltóan kivegyék részüket
a békéért folyó harcból.
1
Jó
Gacsó L a j o s .
O K I S z sajtóielelőa

eredményt

termésük

lett,

értek

el a kirovgrádi

hogy

éjjel-nappal

Képünk

az állandóan

terület

működni
dolgozó

kolhozai
kell

a

gépei

is- Annyi

gabonaberakó
mutaljá,

gabonagépnek.
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Az SzSzMTE és az Sz. Honvéd
a szocialista sport fejlesztésért
Az SzSzMTE és a Szegedi Honvéd közös vezetőségi ülést tartott. amelyen megbeszélték azokat
a problémákat, melyek lehetővé
teszik a többi szegedi egyesülettel való megértést és a szoros
együttműködést,
a
szocialista
sport megteremtése érdekében.
A vezetőség eddigi munkáját
kiértékelte és
megállapította,
hogy egyes sportesemények alkalmával
a
közönség soraiba
rendbontó elemek férkőztek, akik
a küzdelmek alatt zavart akartak
kelteni. Az ülés határozatba hozta: a rendbontók ellen a jövőben
még fokozottabb harcot folytat-

»

nak. A közös értekezleten megbeszélték a Honvéd Sport Egyesület feladatait is.
Feladatul tűzte az értekezlet a
bevonult élsportolók
továbbfejlesztését. amelyhez hatalmas segítséget nyújt a honvédségi sport
egyesület jó felszerelése. A két
vezetőség megegyezett Nyári Tibor kérdésében is. Eszerint Nyári
továbbra is az SzSzMTE színeiben küzd. A közös megbeszélés
igen értékes volt mindkét egyesület részére, mert
tisztázták
mindazokat a problémákat, amelyek akadályozták
őket eddigi
munkájukban.

Közel ezren próbázlak le az MHK második
időszakának ünnepélyes megnyitóján
Vasárnap az ujszegedi ligetben tartották meg az M H K második időszakának
ünnepélyes
megnyitóját.
A próbázások a
rendőrség és a tűzoltóság kora
kora reggeli MHK-próbáival kezdődtek, majd reggel 8 órától az
üzemek dolgozói és a tömegszervezelck tagsága zenés felvonulással ment
á t Újszegedre. A
próbázások a .legnagyobb rendben zajlottak le
és tekintve.

Párthirek

Kedden délután 8 órakor összevont titkári értekezlet
a
Kálvintéren.

NAPIREND
MOZI
Belváros! (6, 8): Diadalmas Péter.
Korzó (6, 8): Az uzsorás.
Fáklya (6, 8); Három találkozás.
MŰVÉSZÉT
Szeptember 9-én, szombaton este
fél 8 órakor az újszegedi szabadtéri
színpadon: Nagy zenekari est. Rosszidő esetén vasárnap délelőtt 11 órakor a Belvárosi Moziban.
•

Éjjel-nappal szolgálatot tart a
Klauzál-tér és Aradi-utca sarkán
lévő Megváltó, a Kossuth Lajossugárút 31. szám alatt lévő Kossulh
Gyógyszertár NV és a „Szbadság"
Gyógyszertár NV a Petőfi Sándorsugárut és a Moszkvai-körut sarkán.

hogy közel ezren próbáztak már
az e|ső napon, az eredmény kielégítőnek mondható. A próbázáx ADÓÁRVERÉS. A® Alammi
sok után nagy sikert arattak a Zálogház és Árverési Csarnoka
vivó, súlyemelő, ökölvivó és bir- Szeged, Tábor-utoa 3 szám alatt
kózó bemutatók. Az MHK kere- szeptember 8-án adóárverést tart.
az adóhivatal
tében megrendezett DISz kupa- Árverésre kerülnek
által felajánlott különféle ingóságok.
döntőit a Magyar Kender DISz A kiállítás délután fél 2-kor, az
csapata nyerte, a
felsővárost árverés fél 5-kor kezdődik.
DISz ellen elért 8:1 (4:l)-es föx AZ ÁLLAMI Zálogház és Árverési Csarnoka. Szeged, Tábor,
lényes győzelmével.
utca 4 szám alatt 1950 szeptember
14-cn önkéntes árverést tart. ÁrA SzOT felhívása
ax MHK
ütemtervek
verésre kerülnek különféle önkén,
mielőbbi
elkészítésére
tesen felajánlott tárgyak. A kiállíA'
SzOT felhívja az
M H K mert enélkül
nem mehetnek tás délután 2 órakor, az árverés 4
sportfelelősök figyelmét, hogy az rendben a második időszak pró- órakor kezdődik.
MHK-próbák második időszaká- bái.
HIRDETMÉNY
nak
ütemtervét haladéktalanul Feihivás az alapfokú labdaA Honvédelmi Miniszter az 1950.
legkésőbb szeptember 10-ig jutrugó bajnokságok benevezésére
évi sorozásokat elrendelte. A sorotassák el az MHK Központi IroAz egyfordulós alapfokú lab- zások Szeged város bel-, valamint
dába, Aradi-ütca 6. este fél 8 és darugó bajnokság nevezései szep- Domaszék és Szentmihálytelek te9 óra között. Az ütemterv tar- tember 5-ével megindulnak. Ne- rületén lakó 1929 és 1930 évf. á»italmazza a helyet, az időt és a vezni a DLASz hivatalos helyi- táskőtelesek részére 1950. szeptemlétszámot és az ütemtervet
az ségében, Hajnóczy-u. 20.
szám ber hó 15-töl október hó 7-ig minüzemi bizottságok
láttamozzák. alatt lehet délután 4 órától Ne- den hétköznap reggel fél 8 órától
Munkácsy-ntca fi szám alatt (FelAz
ütemterv döntő fontosságú, vezési dij 5 forinltsővárosi DISz helyisége) lesznek
megtartva. A sorozásra az „összeHonvéd-SzSzMTE 7:2 (5:1)
irási és sorozást igazolvány"-t és
Az SzSzMTE vasárnap
N B ket hagytak ki. A Honvéd ujabb
személyazonosságot
igazoló okl-es mérkőzésen Kispesten sú- gólt ért el, majd az SzSzMTE mányt kell vinni.
lyos vereséget szenvedett a sze- 6:2-re szépített
szögletrugásból
A részletes tudnivalókat a város
let jobban kihasználó' Budapesti Bitó fejesével. Változatos játék bel-, valamint külterületi lakott heHonvédtól. A szegedi csapat
a után
Kocsis beállította a vég- lyein és a városi Bérházban a hikövetkező összeállításban
vette eredményt (7:2). A kitűnő Hon- vatalos hirdetőtáblán kifüggesztett
fe| a küzdelmet: Cserhalmi — véd csapat gólüövői Puskás (5) sorozási hirdetmények tartalmazTörköly. Kerekes. Bénák — He- és Kocsis (2). Az SzSzMTE lel- zák. Ezek megtekintésére azzal a
lesi, Gyurik — Csáki, - Ladányi, kesen játszott, de a védelem sok- figyelmeztetéssel hivom fel az érBitó, Szokoli, Nyári.
A Buda- szor h'bázott. A kapusok közül dekelteket, hogy a sorozáson való
pesti Honvéd mindjárt nagy erő- Vfrseci bizonyult biztosabb ke- meg nom jelenést, vagy egyéb muvel rohamozott
és már a 25. zűnek. Törköly a második fél- lasztást a törvény szigorúan bünpercben 5 gólos vezetést ért el. időre nagyon feljavujf, Kerekes teti és a mulasztót a törvény nemtudása nem menti.
Ebben nagy része volt a gyen- és Bénák rengeteget dolgoztak.
a
gén védő Cserhalminak. Az ötö- A fedezetek közül Gyurik volt
BELVÁROSI MOZI
dik gól után
Verseci állt be, jó. A csatársor legjobb része a
===== TEI.EFON: 40-25 -...
majd az SzSzMTE Csáki révén Csáki—Ladányi
jobbszárny
Szerdáig
a kifutó Grosics mellett szépi- volt. Bitó fejesgólján kívül nem
*frtt az eredményen. A második sokat mutatott, Szokoli jól épíDiadalmas
Péter
félidőben az SzSzMTE meglehe- tett, de kapura nem veszélyes.
A Nagy Péter e.film
folyta
tana
tősen sokat támadott, de Csáki, Nyári rosszul fejezte be a
táLadányi és Nyári nagy helyzete- madásokat.
KORZO M 0 7 "
TELEFON: SS 44

Szegedi

Honvéd—Szolnoki
komotív 3:3 (3:1)

p é n t e k i g :

Lo-

NB. I-es labdarugó eredmények
Vasas—ÉDOSz 5:'2 (1:1), Textiles
—Előre 5:0 (3:0). BDSE—Győri VaSzolnokon erős iramú mérkő- sas 2:1 (1:1). Szombathelyi Lokozésen a Szegedi Honvéd nagy motiv—Csepeli Vasas 0:0, Tatabáküzdelem után
döntetlent har- nyai Tárna—Salgótarjáni Tárna 2:2
(1:0).
Dorogi Tárna—Postás
2:1
colt ki. A szegedi
csapat Ró- (1:0), Diósgyőri Vasas—Dózsa 1:0

zsavölgyi (2) és Burkus góljai- (0:0).
val már 3:0-ra vezttett, mikor
TOTÓ E R E D M É N Y E K
a hazai csapat egyenlített.
törölve
Magyar—Albán
ESzSE—Szegedi Lokomotív
(2:0)

lörö.ve
X 1:1
1 5:0
1 2:0
1 2:0
1 3:1
1 3:1
t 5:3
2 0:2
X 3:3
1 4:0
1 3:2
2 0:1

Dózsa—Csepeli Vasas

4:0 PBTC— P. Lok.

NVSK—Kaposv. EDOSz
A Szegedi Lokomoitiv bizony- Olajmunkás—Perutz
T Építők—É. Lendület
talankodó
védelme és gyeng6 DVSK—M. Lok.
csatársora miatt súlyos veresé- M Építők—S. Vasas
HVSK—Kistext
get szenvedett Békéscsabán.
CSzSE—SzoMTE
Szol. Lok.—Sze. Honvéd
Röplabda
BSzSE—Sze. Lok.
A szegedi egyetemi DISz női Ny Elektr.—Cs, Textil
röplabdacsapata N B l-es mérkő- GyVSK—S. Lok.

zésen 3:1 arányban
győzött
Csepeli Vasas ellen.

a

l) ISZ-HI

HtK

=====

Az

uzsorás

A szezon kimagasló filmje
Széehenvl
=

FÚ KLYfl filmszínház

TELEFON: 34-77

=

Szeptember 6-ig:

Három találkozás
Előadások kezdete hétköznap 5
és 8 kor, vasár, és ünnepnap
4, B és 8 órakor
Pénztárnyitás délelőtt 11 — 12-

lg. délután egy órával

az elő

adás kezdete elöVt

dei.magyahorszag
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
ZOMBORI JÁNOS.
Szerkesztő
BODAV PAL.
Szerkesztőség Szeged. Jókai n. 4
Telefon 35 35 és 30 03
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8 tói 34 38
Kiadóhivatal Szeged. Lenin u. 8.
Telefon 31 18. és 35 00
'Az x szel jelzett közlemények
díjazottak.

X A SZEGEDI uzsorabiróság B.
III. 1961/1950—3. számú ítéletével
és a szegedi fe'-sőbiróság B. III1872/1950—11. Ítéletével id. Bellák
Lajos és ifj. Bellák Lajos gazdálkodó, mugyarbánhegyesi, Hunyadiutca 22 szám alatti lakosokat azért, mert az 1948 évben termett
tengerfkés®>tüket az 1949-ben termett tengeriterméstől elkülönítve a
tengeriszár alá rejtették és azt 1950
január 3 napján az elszámoló bizottság előtt elragadták, id. Bellák
Lajost 6 hónapi börtön, mint főbüntetésre, 3 évi hivatalvesztésre,
1000 forint pénzbüntetésre, Ma
gyarbánhegyes községből 2 hónapi
kitiltásra, a lefoglalt biinje'-pénz és
tengeri elkobzására, szánaóingatla.
nának épülettől mentes kétharmadrészbeni elkobzására, — ifj. Bellák
Lajost 4 hónapi fogházra, mint főbüntetésre, 3 évi hivatalvesztésre,
1000 forint pénzbüntetésre, mint
mellékbüntetésre.
mindkettőt
a
büniigyi költségek megfizetésére és
az ítélet kivonatának hírlapi köz.
zétételére Ítélte.

IIIIMIMII ! ! •

x A SZEGEDI uzsorabíróság B.
III. 9332/1949/4. sz. rendeletébea
M á k Ferenc 30 éves szegedi születésű és lakos. Szűcsmester foglalko-

zású, nőtlen, vagyontalan vádloftat
közellátás
érdekét
veszélyeztető
bűntettek miatt 1 évi börtönre, 3 évi
hivatalvesztésre és pol'tikai jogai
gyakorlatának ugyanilyen tartalmú
felfüggesztésére, Szegedről 3 hónapi
kitiltásra, a szűcslpar gyakorlatától
5 évi eltiltásra és az (téletkivonat
kőzétételre ítélte, azérf, mert Szegeden 1949 tavaszától október 25-ig
folyamatosan 100 drb különböző
nyersbőrt megtelelő jogosultság nélkül kikészítette és feldolgozta.

Szeptember 10-én, vasárnap
különvonat megy Budapestre.
Oda—vl»a*a
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Ft.

I B U S z , Klouzál-tér 2. szám.

Kisiparosok figyelem!
A KIOSZ Széchenyi-tér 15. sz.
a l a t t i helyiségeiből elKÜItö2ött Városim rív-u. 5. alá.

lAPROHIRDETESEK;
|_foglalkozAs_ i
HÁZHOZ megyek varrni. Fe.sőruhát, női és férfi fehérneműt, gyermekruhát alakitok
Szentháromságutca 36, emelel jobb.
3873
MEGBÍZHATÓ gyermekszerető
nőt
kis háztartásba fc,veszek Cím: Újszeged, Kállay-utca 15/b.
4065

i
adas-vfitel
1
KERÉKPÁR varrógép, írógép javítása szakszerűen Rádió OKA utalványra. kerékpárgumik, aikafétzek
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca
11 szám.
LEGSZEBB bizsutériák. diszlárgyak
legolcsóbban
Divatos gyöngyfűzés?
vállalok. Olomkristályt veszek. Szelemé. Kelemen-u. 7. sz.
BÓRKABA1 Javítás vízhatlan
fes.
léssel szakszerűen készül
Csordás
bőrruhakészitő
mesternél
Szenl
Miklós utca 7. Felsővárosi
templom mögött
2748
ÍRÓASZTAL eladó. Megtekinthető 1
—3-ig. Ságvári Endre-utca 3. 4064
MAGÁNHÁZ lakással
a
víztorony
közelében orvosnak, gazdálkodónak
megfelelő Komoly érdek.ődők Írjanak. 28.500 jeligére.
4039
E L A D Ó K : cbédlöberendczés,
antik
ingaórák, asztalka, dísztárgyak, festmény. látcsövek,
függönyök,
terítők, vasutas zsebóra,
vaslemezágy
sodronnyal,
fekete
gyapjuöllöny,
háztartási dolgok, gyapjú
átmeneti
férfikabát. Dózsa György-utca 16/b.
fszt. 1.
4045
VENNÉK egy vagy kétajtós
sima,
berakós feslett
szekrényt és egy
konyhaasztalt.
Festés nem számít,
lehet kopott is. Hajnóczi-ulca 4. I.
emelet 3.
4046
Pi'.VNINÓ jó állapotban eladó. Megtekinthető délután 2—5 ig
Révai,
utca 6/b, II. em. 1.
3920
SZÉP nagy Íróasztal, esztergáltlábú
ebédlőasztal, jégszekrény eladó. Vásárhelyi sugárút 31.
4038
EGY ' kifogástalan
tűzhely
eladó.
Mérey-utca 21.
4044
KERESEK 155 cm magas férfire fekete öltönyt, kö.csön 2 napra. Kölcsön jeligérc.
4050
RÜSZKEI-utca 16 számú
magánház eladó. Érdeklődni Paprika-utca
47 szám.
3888
JÓKARb'.VN lévő sezlon eladó. Mcgtekinlhető
8—10 ig
Sztálin-körút
58/a. I. emelet
4013
JÓKARBAN lévő
konyhakredencet
keresek megvételre. Kredenc jeligére.
4054
T E L J E S E N ú j Telefunken 3 + l . e s
rádió eladó. Kossuth Lajos sugárút
43 szám. félemelet 5 Délután 4-től.
ÍRÓASZTALOKAT és székekel vásáro.unk. Telefon: 46-84.
4058
TÉGLA helyett faragott
építőkő
kiváló szi.árdságú.
jól megdolgozható építőanyag. Április 4 útja 19.
9 ÉVES igásló eladó. Szatymazi útra 53/a.
4062
E L A D Ó : jóniinőségű fekete és barna télikabát fekete és sötétkék öltöny, szürke mikádó. Somogyi utca
14. "emelet.
4067
EL'A'DÓ egy rekamié-váz. Cím a kiadóban.
4069
UJ parketta, köpor. ablakszárnyak,
slb. eladók
Párizsi körút 37/b. —
Kedd, szerdán délelőtt.

MAJOR gyorsíró iskola ój tanévét szeptember I0_én megnyitja.
Beiratkozás megkezdődött. Bocskaiutca 4.
2472
KEZDŐ gyora. é s gépfrólanfolyamok kezdődnek szeptember 5-én dr.
Rosenbergné
gyorsíróiskolájába^
Sztálin-sétány 1. Múzeummal szembea
KATONA Lászlóné gyorsíró és géo_
íróiskolá jába (Kölcsey.utca 10)
az
ú j tanévre a beiratkozások megkez.
dődlrk.
3074

i

i a k í s

EGY szerény dolgozó nő bútorozott
szobát keres 15-re ágynemű nélkül,
.ehetőleg Felsővároson,
különbejárattal. Magányos nő jeligére. 4070
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI központi 2
szobás lakásom elcserélném
szegedivel. Cím a kiadóban.
4013
NÉGYSZOBÁS lakás
Széchenyi-térnél költségtérítéssé; átadó, budapes.
tivel átcserélhető
Kiadóban Komfortos jeligére.
3699
SZOBA-konyhás lakásom bútorral a
Belvárosban átadó. Gáz jeligére.
3844
SZOBATÁRSNAK egy két diáklányt
keresek, központi fekvésű
komfor.
tos lakásomba.
Érdeklődni
lehet:
Révai-ulca 5 szám, fszt 2, alatt. 9
—17 óráig.
BÚTOROZOTT különbejáratú szoba
magányos férfinek kiadó.
Széchenyi-tér 3 sz emelet.
4057
BUDAPESTRŐL idehelyezett karfársak részére lakásokat vásárolunk.
Telefon 46 84
4060
ELCSERÉLNÉM szegedi két szoba,
összkomfortos belvárosi
lakásomat
hasonló pesti vagy budai
lakásért.
Gvors csere jeligérc
4063
BÚTOROZOTT szoba egy-két szentélynek kiadó. Sztálin-körút 37. sz.
III. 20.
3994
BÚTOROZOTT szoba
fürdőszobahasználattal, ágynemű né'kiil
egv,
vagy 2 személy részére kiadó azonnalra. Kigyó-utca 1, III. 9.
4068

1
mulnfsi/ek
LACZKÖ órás Széchenyi-tér. Zsótér-há®. órák Javítását olcsón készítem. használt órákat és szerkezeteket veszek. Zsebórájából divatos karórát készftekiTARASZTHY festékkereskedés áthelyezte üzletét Sztálin-körút 49,
a Püspök bazár épületbe, Mérey ki.
térövei

szemben

ELVESZETT egy csomó kulcs
a
Marx-téren; a mctgaláló
adja le:
Pulcz utca 7, özv. Mucsi Gyuláné.
EGY idős nénit lakásért
eltartok.
IVlhő-ulca 15. Tóth Béla.
4047
ELTEVESHEZ
ecet eszenc, szalicil,
pergamenlpapir Meinl fiók, Leninulca (Kárász-utca).
TERVKÖLCSÖN kötvényeket
találtak a Kálvúria-ulon. Igazolt tulajdonosa átveheti az Országos Takarékpénztár szegedi fiókjánál.
4049
FELHÍVÁS I A Szegedi Kenderfonó.
gyárba azonnal fe.veszünk
perfekt
kézigerebenezőket. Jelentkezés
reggel 7 órakor.
BAKTÓI gyümölcsöst elcserélem egy
kombinált szobáért; érdeklődni Petőfi telep VII. utca 319.
4055
N'AGY lakásomban bútor és zongora megőrzést vállalok. Telefon 46 84.
TALÁLTAK egy fekete fé.pár gyeroktatás
mek félcipőt. Igazolt tulajdonosa átMAYER Lujza iskolájában ú j gyors- veheti a kiadóhivatalban.
frási, gépírási,
helyesírási
tanfo- TALÁLTAK K. Kné lemezkével
2
lyamok kezdődnek Kazinczy-utca 6 darab kulcsot.
Igazolt tulajdonosa
3778 álveheti a kiadóban.

K A S E ifjirsági Inbdarugó toborSzegedi cipőgyár 3 órakor: Absója
ruhám SándorA K A S E szeptember 7-én és
MAV
Igazgatóság
7 órakor:
8-án dé'.ui'.án 5 órai kezdettel if- Leipnicker Péter.
Textilkombinát 2 órakor: Ba- Délmagyarország Nyomda, Szeged.
júsági labdarugó toborzót tart a
logh Mihály.
felsővárosi KASE-pályán.
Fele.oé vezető Prjskin S á n u o r
Tcxtiikombinát fél 9 órakor: BaKosárlabda
logh Mihály.
Csötöi töV ön
Szegcdi Jutafonó 2 órakor: UlA vasárnapra kisorsolt Postás
este
—Budapesti Előre N B l-es férfi man József.
Ecsetgyár 4 ómkor: Ungár Éva.
és r f i kosárlabda mérkőzések ela legnagyobb magyar slágerszámok szerzőnek felléptével —
Ruházati NV 1 és fái 3 órakor:
Misik József,
maradtak.

Slágerszerzők versenye

Hungáriában

(Bre.if.net (János dr., TCoraáth (Jenő éi őzt erén 1// rDénes.
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