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Az egész országban, megyénk,
ben is a mai napon alapszervezeteink mindenütt taggyűléseket
tartanak. A taggyűléseknek min.
dig, de különösen most. igen
nagy a jelentőségük, tekintettel
az előttünk álló fontos feladatokra, melyeket elsősorban Pár.
tunk vezetésével do'rezó népünknek kell megoldania. Ezekre a
feladatokra, a közelgő helyi ta,
cácsválasztásokra. az őszi mezőgazdasági munkákra és a többi
soronlévő kérdések megoldására,
a kommunistákat taggyűléseken
kell mozgósítanunk.
A taggyűléseken mérlegre kell
tennünk az eddig végzett munkánkat. meg kell vizsgálnunk a z
eredményeket és hibákat, és ha.
tározatokat kell hoznunk a további
eredményes
munkára.
ho°y győzelmesen to'jesíth essük
a Pártunk által meghatározott
feladatokat.
A
taggyűléseken
alapszervezeteinknek van
mit
tárgyalniok. Az elmúlt hónap
alatt népnevelőink sokat foglal,
koztak a helyi tanácsok választásával, kisgyűléseken és ereélii agitáció során megvitatták a
tanácsok választásának jelentőségét. Foglalkoztak az őszi mezőgazdasági munkák időbeni el.
végzésével.
Felvilágosító munkájuk nyo
mán a megye dolgozó parasztsága mindinkább igyekszik ezt
teljesíteni. Ennek a törekvésnek
a megnyilvánulása volt KistíL
rálvság dolgozó parasztságának
felhívása a megyt
valamennyi
községéhez, amikor csatlakozott
a bihartordai felhíváshoz és a
tanácsválaszt 'ok idejére, október 22.ére vállalta hogv az öszszes őszi gabonát elveti. Ugyanezt ígérte meg a csongrádmegyei
.tanács is szeptemberben tartott
ülésén táviratban Rákosi
elv.
társnak. Megyénk
üzemeiben
mindenütt befejeződött az alapbér. és normarendezés és ennek
során üzemi dolgozóink a terme,
lésben elért eredményeikkel bebizonyították. hogy megértették
a Párt útmutatását és annak
helyességét. Az új normákat teljesítik sőt számtalan esetben,
túlteljesítve újabb, győzelmeket
aratnak a termelés vonalán.
Foglalkozni kell a taggyűléseken a tervkölcsönkötvények sor.
solásával, a nyereményekkel, melyek Csongrád megyében több
mint. egymillió forintot tettek
fc. Üzemi dolgozóink tömegesen
részesültek komoly juttatásban,
mint például Szegeden a Gyufa,
gyárban Major Józsefné 12.500
forintos
nyereményével.
De
ugyanígy dolgozó parasztjaink is
igen nagy számban jutottak nyereményhez. Egyedül Szegeden
218 650 forintot fizettek ki.
Alapszervezeteink taggyűlésén
meg kell tárgyalni a közélelmezés terén folyó árdrágító hiénák
elleni harcot, amelyre a most
hozott halálos ítéletet kimondó
munkásbírósági tárgyalás
után
megyénkben is fokozottabban fel
kell figyelni. Csongrád megyében
is számosan vannak feketézők,
árurejtegetők: mutatják ezt a
szegedi rendőrség legutóbbi le.
tartóztatásai, amikor KistelekeSzegeden. Makón s a megye több
más területén cukorral és más
élelmiszerekkel, textillel és bőrrel manipuláló árurejtegetőket
tett Ártalmatlanná, de mutatja
ezt a szegedi bíróság tegnapi
tárgyalása is.
1
Meg kell vitatni a taggyűlésen
a vezetőség elmúlt havi munkáját. Foglalkozni kell a tag- és
tagjelöltfelvételekkel. Ezek a tag
gyűlések számos tagkönyvet és
tagjelölt igazolvánvt adnak ki az
alapszervezetnek. Ennek
során
gondoskodni kell arról, hogy a
Párt soraiba került új tagokat és
tagjelölteket f tnek a nagyjelen-

Felhívást adott ki
a Katolikus Papok Országos
Békebizottsága
szerda. 1950 szeptember 27.
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Tag*gyi* léseink
a választások
sikeréért
tőségű eseménynek megfelelően
ünnepélyesen vegyék fel az alapszervezet tagságába.
Taggyűléseinken
ezeknek a
döntőfontosságú kérdéseknek a
megtárgyalása csak úgy lesz
eredményes, ha a titkár elvtár.
sak kellően felkészülnek beszá.
mólóikra, ha gondoskodnak ar
ról, hegy a taggyűléseken ne általánosságban tárgyalják
meg
ezeket a kérdéseket. A titkári beszámolók az országos és megyei
problémák mellet
foglalkozza.
nak a helyi kérdésekkel.
A legfontosabb feladat az
hogy az alapszervezet vezetősége
a tízesbizalmiakat és a népneve,
löket mozgósítsa. Keressék fel e
Párt tagságát, értesítsék a tag
gyűlésről és magyarázzák meg
minden tagnak, mennyire fontos
hogy a taggyűlésen megjelenjék.
Az alapszervezet vezetősége tehát ne bürokratikus kiértesítéssel oldja meg a feladatát, hanem
már a taggyűlés előkészítéséné'
is az egyéni megbeszélést és fel.
világosítást alkalmazza.

áruhalmozók,
felett
ítélkezett
a
bíróság

A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának Központi
Bizottsága táviratban üdvözölte az Angol Kommunista Pártot
harmincadik évfordulója alkalmából
Szeptember 24-én ünnepelte az
Angol Kommunista Párt megalakul á.-nak 30. évfordulóját. A
Londonban megtartott ünnepi
ülés a békéért folyhatott küzde.
lem jegyében íjlott le. Az egybereültek lelkesen üdvözölték
Harrv Pollit elvtársnak, az Angol Kommunista " árt főtitkárának felhívását, amelv kölcsönös
egyetértés létesítésére hív fel

Anglia és a Szovjetunió között,
hogy meghiúsít p k »•» amerikai
imperialisták kísérleteit harmadik
világháború kirobbanására.
Az egybegyűlteik lelkes tapssal fogadták azt az üdvözletet,
amelyet a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Párájtnak Köz.
ponti Bizottsága intézett az Angol Kommunista Párthoz.
A távirat ígv hangzik:

Az egybegyűltek lelkes tapssal
üdvözölték a Kinai Kommunista
Párt levelét is, amelyet Mao-CeTung elvtárs írt alá.
—

Az

Angol

Kommunista

Párta? . az el mull harminc esztendő alatt a

kapitalizmus

imperializmus

ellen

és

folytatott

hősi küzdelme — hangzik többek
„Az Angol Kommunista Párt Végrehajtó Bizottságának.
között a levél —, világosan muA Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának Központi
tatja, hogy az Angol KommunisBizottsága testvéri üdvözletét küldi az angol munkásosztály élta Párt az angol munkásosztály
csapatának, az Angol Kommuni-sta Pártnak megalakulása 30. évfordulója alkalmából. Sikereket kívánunk az Angol Kommunista
egyetlen reménye a szabadság ég
Pártnak sarai megszilárdításáéi oz. Anglia és a Szovjetunió népei
a béke kivívásáh >... Az angol
közötti barátság megszilárdításához, a haladó erek egyesítéséhez
a békeharcban. az új háború kirobbantására törekvő imperialista
kommunistáknak és mindazokagresszorok ellen.
nak akik a társadalmi igazságért
Szívből kívánunk sikereket az Angol Kommunista Pártnak,
és a nemzetközi 'lékéért harcolabban a harcban, amelyet m an gol dolcozók létérdekeiért a béke, a demokrácia és a szocializmus ügyéért folytat.
nak, a végső győzelem elérését
A Szovjetunió Kommunista
(bolsevik) Pártjának Központi
1
kívánjuk.
I
Alapszervezeteink az újjává. Bizottsága."
lasztási óta sok harci feladatot
oldottak meg. Az új vezetőségek
a g-yakorlati munka során meg
erősödtek,
mindennek ellenére
azonban városi, járási pártbizottságainknak a 2 a feladata, hogv
minden lehetőséget kihasználva
segítsék az alapszervezet vezető- Délelőtt Keresztes Mihály elvtárs, földművelésügyi államtitkár nyújtott számukra tájékoztatást
ségét, titkárait a taggyűlések elő
Kedden délelőtt Keresztes Mihály tagjainak, hogy milyen szörnyű fa- —• Szép ez a könyv — adja vissza
készítésében, a titkári beszámo elvtárs, földművelésügyi államtitkár barakban tanultak azelőtt. Patká- Tóth István — , de hiányzik belőle
lók elkészítésében. Pártbizottsá tájékoztatta a Magyarországon tar- nyok és egerek
riasztgatták
őket az a kitűnő szépfrási módszer, amit
mi már megtanultunk a szovjet pegaink az előttünk álló nagy fel- tózkodó kárpátukrajnai parasztliül. m u n k á j u k közben.
dagógiától
— Van nekünk, angyalföldlekadatok megoldására csak úgy döttséget a magyar mezőgazdaság
felszabadulás
óta.
És máris átadja a jobb tanítási
nek, m á r másik Iskolánk is, a
tudják mozgósítani a Párt tag- fejlődéséről a
Részletesen ismertette a termelőszömódszert Bánhegyi Zoltán Igaz.
jászutcai,
amelyik
hasonlóan
ságát, ha az alapszervezeteknek vetkezeti
mozgatom előretörését,
a
gatónnk. Az igazgató boldogan
szép — mint a mienk — mondmegfelelő segítséget adnak. Ép termelőcsoportok helyzetét és azt a
köszöni meg a tanácsot és megja aztán dicsekedve
pen ezért pártbizottságaink el. támogatóst, amelyet népi demokráígéri, liogy bevezeti az
osztá— Mi is felszámoltuk a tudatlanlenőrizzék a taggyűlések élőké ciánk nyújt a társasgazdálkodás út- ságot. Különösen elmaradott volt a
lyokban az ú j módszert.
Az úttörők itt is, ott is oroszul
szításét, ellenőrizzék azok lefo jára lépett parasztoknak. Részlete- mi népünk — mondja elgondolkozgazdaságok va Hrobák Mária
kolhozcsoportve- köszöntgetik a vendégeket. Kedvesen
lyását. mert ez a munkájuk sen beszélt az állami
és
az egyik azt
nagymértékben biztosítja a tag- fejlődéséről és arról, hogyan segítik zetőnö. — Most végre sikerült fel- elmosolyodnak
a 'termelőcsoporto- számolnunk az analfabétizmust.
mondja:
gyűlések mozgósító jellegét. Len akatgépállomások
és az egyénileg gazdálkodó dol— Beszélj csak magyarul Mi egy
Kárpát-Ukrajnában
mindenki,
dítsék harcba a kommunistákat gozó parasztokat.
pillanatig sem felejtjük el a magyar
nek kötelező a tanulás Csak
az előttünk álló feladatok végre,
Az ismertetés után a küldöttek
nyelvel, hiszen
így érhetünk el komoly
eredhajtásában. Pártbizottságaink jé tettek fel kérdéseket,
amelyekre
Kárpát-Ukrajna
a Szovjetúnió.
ményeket. Csak így tudjuk megmunkájával kapcsolatban a bi Keresztes elvtárs részletesen válahoz tartozik. Gyönyörű magyar
védeni a békét.
rálát és önbírálat fegyverét al- szolt.
tanítóképzőnk Is van. hogy a
Hrobák Mária
csoportjában
ki'A' szovjet parasztküldöttség nevé- lenc férfi van. Az ő csoportja egyimagyar anyanyelvei egy pillakalmazzák.

Kedden Angyalföldre
látogattak el a
kolhozparaszt-küldöttek

ben

Popovics

Demeter

elvtárs,

a ke a legkiválóbbaknak Kabátján ott
csillog a legszebb kitüntetés: a Ee
nin-rendjel. mellette a Vörös Zászlókitüntetés.
A csoport az elsőosztályosok tantermébe is ellátogat. Tóth István az
elsőosztályos tankönyvet lapozgatja.

A titkári beszámolónak olyan küldöttség vezetője köszönte meg a
nak kell lennie, hogy a taggyű. felvilágosításokat. Válaszában a töblés után minden párttag világo- bi között hangsúlyozta:
san lássa és értse a feladatát.
Kárpát-Ukrajnában, ahol a lenini-sztálini nemzetiségi politika
Tudja azt, hogy a választási agi
érvényesül, amely
nem ismer
tációban olyan péLdamutatóar
kell dolgoznia, hogy magával - különbséget kis és nagy népek
között, a magyarok egyenrangú
ragadja a pártonkívüliek széles
tagjai a
szovjet
népek nagy
tömegeit, lendítse harcba azokat
családjának.
Érezze minden párttag, hogy m
A kárpátukrajnai
parasztküldötta kommunista kötelessége Párt ség tagjai kedden egyébként a fővájávai és a dolgozó néppel szem. rosban tettek 'többfelé látogatást
Tóth István a „Sztálini Barátság"
ben. Dolgozzék úgy, hogy az élharcos szerepét maradéktalanul kolhoz elnöke nem most jár először;
Irt járt főiskolára. Ta
betöltse, vigye harcba és vezesse Rudapesten
nárnak készült. De mint
szegény
jó népnevelő munkájával a pár nroletárfiú. a Gázgyárban dolgozott
tonkívülieket. is.
éhbérért és egy istállóban, a jászol
_ A taggyűlések, amikor mozgó- alatt húzta meg magát éjjelenként,
fizetnie.
sítanak a Népfront választás! hogy ne kelljen lakbért
győzelmére, egyúttal mozgósíta- Kellett minden fillér a vizsgákra.
hogv elindult az ittlévő uknak a többi napirenden lévő fel. ránMost.
delegációval
Angyalföld
felé,
adatokra is. Azokra a feladatok- úgy véli. nem sok látnivalója akad.
ra. amelyeket a szocializmus épí
Ugy él emlékezetében
Angyalté&e számunkra nap mint nap
föld, mint a nyomor, az clcsettmeghatároz. Igy az üzemekben a
ség fészke.
Az autóbusz mür a Béke-úton fut
termelés emelésére, a normák
teljesítésére és túlteljesítésére, a végig és Tóth István egyik ámulatmezőgazdaságban az őszi mező- ból a másikba esik.
Szeme előtt bontakozik ki egy
gazdasági mun';ák időbeni elvégú j városrész, a
nyomortanyák
zésére, a vetés-ne! a választások
helyébe épülő
szebbnél-szebb
nanjára — október 22.ére
—
munkáslakások.
való teljesítésére és a többi dön- A két autóbusz megáll és a delegáció tagjai elragadtatva nézik a bétő feladatra.
Pártbizottságainknak.
alap S kcúti házak építkezését
— Nagyon szépen fejlődik a vászervezeteinknek látniok kell azt
hogy a mai taggyűlések döntő ros elvtársak — mondják. — Építitek a szocializmust, büszkék
lehetjelentőségűek az elkövetkezendő 'ek az eredményeitekre, mint ahogy
napok és hetek munkái végrehaj mi is büszkék vagyunk a mieinkre.
fásában, döntő jelentőségűek a 2
'Az építkezés után a delegáció tagért is. mert itt fektetjük le a? jai a Kilián György-utcai iskolát
alapjait annak is. hogy miként tekintették meg. Izgatott kis úttörők
követik a kommunistákat a oá.r sorfala között mentek végig az isszintén
tonkívüliek, miként indul újabb kola tantermein. amelyek
azt mutatják, hogv nálunk minden
győse'mékért harcba Csongrád a dolgozók gyermekeiért történik
megye egés2 dolgozó népe,
Nemecsek Magdolna
VIII. osztáLövő Ferenc ű lyos úttörő elmeséli a küldöttség

kárpátukrajnai

natra sem felejtsük el.
A kárpátukrajnai
kolhozok
küldöttei nemcsak a földmunkával k a p .
csolatos nagyszerű
tapasztalataikat
adják át, hanem mindazt a szépet
és jót, amelyet a nagy Szovjetúnió
nyújtott a számukra,

Kilencven angol bányász tűzhalála
400 méternyire a föld alatt
A Reuter jelentése szerint 90 bányász rekedt benn a worksopi bánya egyik tárnájában, amelyben
kedden a föld alatt tüz ütött ki. A

Nemzetközi

akciónap

Párisban végetért a bánya- és vasmunkások nemzetközi
értekezlete,
amelyet a Schuman-terv elleni harc
megbeszélése érdekében hivtak öszsze. Az értekezlet határozatot fogadott el, amelyet a résztvevő hét or-

A vilátg

dolenxóinah

erélve*

tüz kitörésekor 200 bányász dolgozott a tárna mélyén. Ezek köziil
száztíznek sikerült megmenekülnie
a rohamosan terjedő lángok elől.

a Schuman-terv

ellen

szágot
— Nagybritanniát, Olaszországot, Belgiumot, Hollandiát. Luxemburgot, a Saar-vidékct és Franciaországot — képviselő 73 küldött
egyhangúlag helyeselt. A határozat
nemzetközi akciónapot tűz ki
november 15-re a Schuman terv ellen.

kőrelelénére

szabadon bocsátották
az Bmerikai Kommunista Párt tiz vezetőlét
Jackscn, az Egyesült Államok
legfelsőbb törvényszékének tagja, nyilvánossá?
1 ózta a fel.
hbbviteli bíróság határozatát az
Amerikai Kommunista Párt tíz
vezetőjének szabadlábrahelyezéséről. Dennis elvtársat, a Kommunista Párt főtitkárát azonban
továbbra ís bö-' 'inben tartják.

Az Imperialisták
indokolása:
„kongrosr.zus iránti tiszteletlen
Bég".
Jackson határozatát az amerikai "ép és a vilá- dolgozóinak
széles tiltakozó mozgalma ered.
ményezte, amelv harcosan követelte az Amerikai
Kommunista
Párt vezetőinek szabadcnbocsátását.

SZERDA

Minden hívőnek hitbeli kötelessége is
részivenni a választásokon
Ertekezletet
tartotta
Katolikus
Papok
és felhívással
fordult
a katolikus

Országos
papokhoz,

részvétel

az

október

22-i

Békebizottsága
hívőkhöz

nak. (Újsághír),

lanácsválasztásokon.

A hivő is boldogan
érzi. hogy az állam nem idegen, nem ellenséges, hanem baráti,
hogy az állam 5 maga
A tanácsokon
keresztül
népünk
egységbe forr össze. Együtt van a fizikai
és szellemi
dolgozó,
munkás,
paraszt,
értelmiségi.
Nem az számít. hogy valaki
milyenfajta
munkát
végez, hogy hol dolgozik,
hanem az, hogy milyen
becsületesen,
milyen megbízhatóan,
milyen lelkiismeretesen
és milyen jól végzi munkáját. Ami pedig a munka legfőbb feltélelét.
a békét illeti, amit, ez a választás éppen népünk
egységének
megszilárdításával
szolgál,
ez is a
legtisztább
keresztény
lelkiség
követelménye.
Ezért kell a papságnak
is ezt helyeselnie,
ezt segítenie, teljes erejével résztvennie
a választásban,
meggyőződéssel,
felvilágosítással,
szép és jó példával,
szavazatával
cs ha a b zclom feléje fordul, a jelöltség vállalásával
is.
k
Minden
hívőnek hitbeli kötelessége
is résztvenni
a
választásban.
A papnat,
még ennél is több: az igaz keresztény
erkölcs és az emberi
lélek szolgálata
is."
felhívást

a Katolikus

Papok

Orszdgog

Békebizottsága

irta

Üt.

Austin kijelentette, hogy as USA
fegyveres erői
Koreában as Egyesült Nemzetek zászlaja alatt harcol-

Ezek vannak ugyanig
hivatva
a nemzeti egységet kifejezni,
elmélyíteni, még jobben
megszilárdítani,
igy a béke erőit megerősíteni
és felfokozni.
A tanácsok
megválasztásával
még jobban kiépül
és
megszilárdul demokratikus
államunk.
Mindenki
részes saját sorsának
irányításában A választás
nem pártügy.
Ez az egész nép ügye A hívő
katolikus
ember is népének hűséges tagja. Ami jó és szép a nép számára
általában. az jó és szép az ő számára is, mert ö is egy a népével. A tanácsokkal.
a tanácstagsággal
járó erkölcsi
értékek
teljesen beleillenek a
keresztény
erkölcsi
rendbe.

A

SZEPTEMBER

Az ENSz leplébe burkolózó gyilkos

A Katolikus Papok Országos
Ez a mi másik nagy felada- gyen, amelyet az igaz lelkiismeret
és a vallás érdekeivel való összBéktíLizottsága kedden egészna- tunk.
hangzás vezet, bár magától értepos értekezletet tartott. Az érteA tanácsokban a papság Is
tődő, hogy úgy a püspökök, mint
kezletet Beresztóczv Miklós, a
nagyon szép számmal helyet
pápai protonotárius.
kanonok
a plébánosok tartsák távol magufog kapni. Az országos bé.
nyitotta meg. Az elnöki megnyikat a pártok versengésétől".
kekongresszusra is sok papot
tó uíán Horváth Richárd, a Papi
fognak küldöttként delegál— Itt pártok
versengéséről
BékeYzottság titkára
tartotta
na és igyekezni fogunk elnincs szó. Ma már sokkal egysémeg beszámolóját
érni. hogy a második világgesebb a magyar nép annál, hogy
— Az új kor: a békében, a
kongresszusra, Londonba is
itt felesleges versengésekben venszocializmust építő dolgozó milképviselettel tudjunk menni.
nének részt.
liók és százmilliók kora — mon.
— Felhatalmazást kérünk itt,
A lelkipásztoroknak joguk van,
dotta. — Mi keressük és teremt- hogy e tekintetben a személyi fel_
mint állampolgároknak saját
jük meg az evangélium hirdeté. terjesztéseket megtehessük.
politikai véleményük kifejezésének korszerű formáit. A kapiHorváth Richárd ezután az Or
sére. Csak a lelkiismeret az,
talizmus lehanyatlóban van és
szágos Papi Békebizottság eddigi
ami őket ebben irányíthatja.
vége lesz.
•
munkáját ismertette, majd a kö.
Az eddigi uralkodó osztályok
— A ml mozgalmunk — folyvetkezőket mondotta:
és kizsákmányoló osztályok
— Örömmel jelentjük be, hogy tatta Balogh István — halad előre
uralma felett is kezd meglegutóbb nem hiába fordultunk minden nehézség ellenére.
szólalni a nyugati földréa Magyar Népköztársaság korA választásokról Balogh István
szen is a lélekharang.
mányához és a Fővárosi Tanács- a következőket mondotta:
Ezek azonban mindent elkö- hoz, ismervén mélységes szociális
— Amióta Függetlenségi Népvetnek, hogy a megízlelt és meg- álláspontjukat, amellyel nemcsak
front
van, azóta a választások
szokott hatalom a kezükben ma- igazságos,
hanem
méltányos más jelleget kaptak, mint amilyeradjon.
ügyekben is mindig segítenek —, nek regen voltak. Ma a választás
— Ezek a reakciós erők ha- hogy annak a tíz öreg paptár- egy nagy gondolat, egy nagy eszzánkban is részben az egyház sunknak. akiknek a nyugdíját me mellett való kiállás, vagy an
palástja mögé bújtak és szomo- január 1 óta nem folyósították, nak megtagadása.
rú. hogy az egyháziak között is hegy azt ismét folyósítsák. KéMikor ma a kormány a tanáannyi Jhívőt tudtak szerezni ma- résünk meghallgatásra talált és
csok megválasztását hirdeti a
guknak. Most. hogy
rádöib- most a tíz öreg pantestvér öröbéke jegyeben, teszi ezt azért,
bennek, hogv a megegyezéssel és mében mi is osztozunk. Ezúton
hogy ezzel is összébb fogja a
mozgalmunkkal ez a búvóhelyük is hálás köszönetet mondunk ezdolgozókat a békéért vívott
veszélybe került és pusz.tulófél- ért.
harcban, az ötéves terv toben van. természetes, hogy fel.
Befejezésül hangsúlyozta:
vábbi
teljesítésében s úgy
jaidultak
és
kétségbeesetten
főfeladatunk. hogy állandóan
gondolom, ennek ellentételt álszervezkednek és támadnak.
éber lelkiismerettel ott áll.
lítani már árulása volna ezekHorváth Richárd ezután konjunk a megegyezés betűje s
nek a nagy gondolatoknak, eszkrét példákat hozott fel, arra,
szelleme mellett, hogy abból
ményeknek.
hogy egyes püspökök, esperesek,
ölel. valóság le erven. Teljes
hogvan próbálják megfélemlíteni
erővel kell résztvenniink a taEzek mellett a gondolatok mellett
a béke ügye mellett kiálló pano.
nácsválasztásokban és az oraktivan ki kell állnunk és mindazt
kat, hogvnn akadályozzák őket
szágos
békekongresszus
meg kell tennünk a választás érbókébeszédeik
megtartásában
ügyét szívvel-lélekkel
kell
dekében, ami tőlünk telik: tehát
hogy próbálják elszigetelni, tönkfelkarolnunk.
felvilágosítómunka, biztatás, beretenni a „békepaookat".
Bátran és határozottan álljunk széd, jó példa és minden alkalom,
ki mindenkor igazságaink mel. ami nekünk erre a célra kínálko— A mi igazságunk » szívek
lett, abban a biztos tudatban, zik. Az a körülmény, hogy a tamelyén érik és százmilliók
bJogy mögöttünk állanak a dolgo- nácsokban jelöltséget is szánnak
bizodalma — folvtatta. —
zó magvar milliók, minden ere. nekünk papoknak a dolgozókból
A jóakaratú embereké, akik
jükkel és minden támogatásuk- álló jelölő bizottságok, már eredbékét akarnak. Eddig több.
kal.
mint
néwszázmilliónyian
ménye az egyház és az állam vivannak, de még sokkal töbLáng Alán premontrei kanonok, szonya javulásának. Ha most mi
ben lesznek mert számuk
Csfkbánfalvy Alfonz lelkész, Do- e jelöltségben részesülünk, azt
napról.napra nő.
min Károly közári lelkész és Vér- megtiszteltetésnek kell tekinteni és
Ég köztük vannak a kapitalista tes Andor balatonföldvári lelkész el kell fogadni.
országok milliói, ahol a kiállás felszólalásai után Balogh István
Balogh István után Lukács Jómég keményebb erő.
beszélt.
zsef piarista tanár, Patócz József
Azután rátért a választások
— A vatikáni államtitkárság — mohácsi hitoktató, Werner Kornél
kérdésére. Munkásságunk legkömondotta többek között — 1922 vecsési pdébános, Debánszky Imre
ze'ebbi feladata — mondotta —,
október 2-án egy instrukciót inté- nyíregyházi lelkész, Szalma Jószivvel-lélekkel be kell állnunk
zett a főpapokhoz és plébánosok- zsef szőregi lelkész és Miháczi Jóaz október 22-én lezajló választához, amelyben a következőket zsef vecsési lelkész szólaltak fel.
sok nagy feladatába.
mondja: „Biztos, hogy nem lehet
Katolikus Papok Országos BéRészt kell vennünk az élőké,
szítő munkában, beszédek mon- letagadni a püspököknek és plér kebizottságának résztvevői ezután
dásával, fel/ilágosítással, egyéni bánosoknak azt a jogát, hogy mint felhívást fogadtak el, amelyet a
politikai katolikus papokhoz és hívőkhöz
meggyőzéssel. Minden hívőnek er_ állampolgároknak saját
kölosileg
kötelessége,
hogy véleményük és elgondolásuk le- intéztek.
résztvegyen a szavazásban és ő
Felhívás a katolikus papokhoz és hivökhöz
is fokozottan hozzájáruljon
nagv nemzeti egység még na.,Szivvel-lélekkel
csatlakozunk
— mondja a felhívás — a .,Megvédgyobb elmélyítéséhez és megszi- jük a békét"-mozgalom
Országos Tanácsának
felhívásához,
amelyben
lárdításához. Nem egv pártnak cselekvésre hívja a legnemesebb emberi akaratot: a béke
szolgálatának
az ügye ez, hanem mindannyiunk akaratát. Felhívjuk „ katolikus papok és hivők ngy seregét. hogy álljalegszentebb ügye. Ki kell állnunk nak be cselekvöleg. a meggyőződés elhatározott biztonságával
a száz- és
az egész emberiség
e ragyogó
küzdelmének
táborába.
a
és részt kell vennünk a Nemzeti százmilliók,
n
béketáborba."
Függetlenségi Népfront, a min. hatalmas
den magvar dolgozót egyesítő haA továbbiakban
felhívja
a katolikus
papokat és hívőket, hogy vetalmas összefogás munkájában. gyenek részt a békebizottságok
munkájában,
álljanak
ki a béke
mellett,
országos
És hogyha tanácstagságra jelöl, mindent kövessenek el. hogy a november 4—5-re összehívott
minél
jobban
sikerüljön.
nek bennünket, azt megtisztelte- békekongresszus
téssel és örömmel el kell fogad..Ebben
a békcharcban
— f o l y t a t ó d i k a felhívás — a legközvetnunk.
lenebb feladatunk
most, hívőknek
és papoknak
egyaránt,
a
tevékeny
A nép mellett n helyünk A
né-—cl együtt kell menetelnünk és dolgoznunk, mert cz
a választás egyúttal eminensen a béke ügye is, békéimre is.
Ugyanakkor, amikor a nyugati
imperializmus háborút
készít
elő. a magyar nép alkotni, építeni, teremteni akar. Ennek az épí.
tésnok feltétele a béke. Ezt a békét erősítjük a választ ásókkal, a
nemzeti egység szolgálatával.
Most jelent meg a felhívás,
amely meghirdeti november 4.ére
és 5 ére a magyar országos békekongresszust, mint
békemoz.
galmunk egyik nagy erőpróbáját.
Ez a kongresszus fogja majd
megválasstani az Angliában novemtsr közepén
megtartandó
nagv világbékekongresszusra kikü'dcndő magyar képviseletet.
Ebibe is bele kell állnunk teljes
erőnkkel.
'
j
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MacArthur az Egyesüli Nemzetek zászlaja alatt

A tervkölcsönsorsolás nyereményeire eddig
az Országos Takarékpénztár
18,680.585 forintot fizetett ki
Az ötéves tervkölcsön nyereményének első sorsolása óta nagy iramban
folynak az egész országban a nyeremények
kifizetései. Az Országos
Takarékpénztár
központja,
budapesti és vidéki fiókjai, valamint a
posta budapesti és vidéki hivatalai
szeptember 23-fg 78.520 nyereménytételt fizettek ki a jelentkező nyeteseknek 18,680.585 forint értékben.
OTP központban például csak 3506
nyereményre 1.878.950
forintot fizettek kl. a többi budapesti fiókok-

Rendkívüli

titkos

tanári

kal együtt pedig 23.280 nyereményt
6.846.376 forint értékben.
Az Országos Takarékpénztár
v!«
déki fiókjai közül a legtöbbet Pé»
esett fizettek ki, mégpedig 1049 nyereményre 234.875 forinto® Szegeden
777 nyereményre 218.650 Hódmezővásárhelyen 185 nyereményre 41.575,
Szentesen 98 nyereményre 17.900 forintot fizettek kl. A budapesti postahivatalokban pedig 19.874 nyere.
menyre 4,022.050 forintot, a vidéki
postahivatalokban pedig 26.147 nyereményre 5.125.975 forint
volt a
kifizetés.

értekezlet

Londonban:

Békeiveket találtak
iskolásgyermekek táskájában
A Trud keddi száma írja:
Mr. Savadge, a londoni közoktatási hálózat vezetője rendkívüli tanácskozásra hívta össze a londoni
középiskolák igazgatóit. Borzasztóan kellemetlen hír érkezett: rájöttek, hogy egyes iskolásfiúk és
leányok táskájukban — még kimondani ia rettenetes — békepeticiót hordtak. Mr. Savadge tehát
sürgősen meg akarta vitatni az
iskolaigazgatókkal az ez ellen irányuló küzdelmet.
A háborús gyujtogatók — írja
a Trud — megértik, hogy még
azok a kisgyermekek is, akik iskolatáskát hordanak, nagy akadályt jelenthetnek a gyujtogatók
bűnös terveivel szemben.
A háborús gyujtogatók a jelenlegi iskolásgyermekekre akarnak
majd katonai egyenruhát húzni és
őket akarják majd a frontra küldeni. Viszont azok, akiket a jövőben katonákká akarnak tenni, már
iskolásgyermekek, 4—5
évesek
voltak, amikor a hitleri keselyűk

Londont bombázták és romhalmazzá változtatták Coventryt. Az
iskolásgyermekek nem kívánják a
mult megismétlődését.
A Béke Híveinek júliusban megtartott angliai értekezletén Beraldine Chalmers 15 éves londoni
diáklány kijelentette, hogy a tanulóifjúság nem engedi meg, hogy
a háborús nyerészkedők elvegyék
az ifjúságtól azt, ami joggal aa
övék.
Ki tanította meg Chalmerst és
barátnőit, hogy ilyen bátran és
becsületesen gondolkozzanak ? Magától értetődik, hogy sem Mr. Savadge, sem azok, akik vele egy
követ fújnak. Maga az élet tanította meg ezeket a fiatalokat. Amikor a felnőttek a békéért harcolnak, az ifjak is sokkal gyorsabban megértik, miről van szó.
Bármit is határoztak el a londoni tanárok titkos értekezletén,
semmit sem segít a békemozgalommal i szemben.

Országszerte folyik a gyapotszüret
Az ország gyapotföldjein
min- ben külön-külön gyűjtik össze az
és harmadosztályú
denütt teljes erővel folyik a gyapot- első-, m á s o d ,
termést.
szedés. A termés mindenütt b ő
és
A gyapot g y o r s érése és a veregészséges.
senyben végzett szedés alapján kiAz eső felszáradása után
újból látás van arra, hogy a déli
mefokozott ütemben
indult
meg
a gyékben a gyapotszedés
szeptemszedés. Nagyon
meggyorsítja
a ber végére, vagy október elejére, a
m u n k á t , hogy a szedők munka k ö z . I dunántúli megyékben október
köben m i n d j á r t osztályozzák is a ter- zepére befejezik.
mést. Ezt a szovjet tapasztalatok
Már az eddigi eredmények a'-ap_
alapján bevezetett újtiás teszi lehe- .Ián i« jó termésre van kilátás.
A
tővé. A szedők három zsebbel ellá- í holdankéntl átlagtermés
csaknem
tott kötényt hordanak és a zsebek- 1 kétszerese lesz a multévi átlagnak,
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FEL A BEKE

VEBELMERE

A „Megvédjük a békét"-niozgalom Országos Tanácsának felhívása
Hatalmas visszhangra talált az egész magyar dolgozók között. Igy Szeged
üzemeinek dolgozói is lelkesedéssel fogadták a felhívást és nagy várakoket a Béke Hfvelnek
Világkongresszusára és küldötteinken keresztül mi
sással tekintenek a békekongresszus elé, ahol megválasztják küldötteinIs hallatjuk szavunkat és kinyilvánítjuk rendíthetetlen békeakaratunkat.
A kongresszusra való felkészülés és általában
a kongresszusi
felhívás
újabb feladatokat jelent valamennyi békebizottsági tagnak De feladatot
jelent minden becsületes dolgozónak is. A feladat pedig az. hogy az eddiginél is jobban végezzük felvilágosító munkánkat, hogy a nép széles tömegeit szilárdan és rendithetctlenill sorakoztassuk fel haladásunk záloga,
a béke megvédésére. Ebben a harcban jelentős szerep
jut az október
22-1 választások előkészítésének. Ez a választás újabb határköve lesz b é .
kénk megerősítésének és szocialista fejlődésünknek.
A békebizottságok tagjai leveleket
küldtek szerkesztőségünkbe, melyek
azt mutatják, hogy megértették aráj u k váró feladatokat
,,Mi a Paprikafeldolgozó Telep b é .
kebizot'isága,
örömmel olvastuk a
„Megvédjük a békét"-mozgalom O r .
szágos Tanácsának felhívását.
Lót.
j u k azt is. hogy m á r több nagyobb
vállalat békebizottsága magáévá tette
a felhívást és igyekszik a kardcsör.
tető
imperialistáknak
megmutatni,
hogy a növekvő béketábor
igenis
szembeszáll velük és minden eszközt
megragad arra, hogy a béke nagy
ügyét győzelemre vigye. Érezzük azt,
hogy valóban minden egyes dolgozót be kell vonnunk a munkába.
A Szabad Nép baráti körön foglal,
köztünk a felhívással és utána egyéni beszélgetés formájában igyekeztünk minden dolgozó előtt világossá
tenni, hogy mit jelent a béke ügyét
szolgálni, s azért harcolni.
A beszélgetés után számos p á r t o n ,
kívüli dolgozó is Ígéretet tett arra,
hogy minden erejével és tudásával
támogatni fogja a békebizottságot a
feladatok megoldásában De ebben a
harcban
kettős feladatot
hajtunk
végre. Előkészítjük a békekongreszszust és egyben hatalmas felvilágosító munkát hajtunk végre a tanácsválasztások sikere érdekében.
Tudjuk. hogy a tanácsválasztás is hatalmas lépés lesz békénk megszilárdt.
tásáhan, ötéves tervünk sikeres végrehajtásában, a szocializmus építéséért.
Ugy készftjük elő munkánka'í
a
választásokkal kapcsolatban.
hogy
minden szerdán politikai felvilágo.
sftó előadásokat tartunk az üzem-

ben. Ezzel is elősegítjük, hogy a dolgozók, a párttagok és a pártonkt.
vüliek egységbe
tömörítve
állnak
még aktívabban harcba a béke megvédéséért. a tanácsválasztások sikeréért".
*
A magam részéről örömmel üdvözlöm a ,,Megvédjük a
békét"-mozga.
lom Országos Tanácsának
felhívását — mondja Reznek Illésné kocsányozónő, a dohánygyári békebizot'ság
pártonkívüli
taáia.
—
Érzem, hogy ez a békefelhívás még
nagyobb
kötelezettséget
ró ránk,
mint eddig volt, de nyugodtan
merem mondani, hogy a Dohánygyárban valamennyi
dolgozó
örömmel
vállal rész;, a feladat
végrehajtásából. Látjuk, hogy az
imperialisták
egyre szemtelenebből és aljasabbal
támadnak a béke hívei ellen és minden igyekezetükkel
azon
vannak,
hogy eredményeinket
megsemmisítsék. Tudjuk, hogy mindezeket
nem
nézhetjük
tétlenül és éppen
ezért
még keményebben vesszük fel ellenük
a harcot és többtermeléssel,
politikai felvilágosító
munkával
szállunk
velük szembe. Bevonunk minden becsületes dolgozót ebbe a harcba és
mindezek mellett győzelemre W-sszük
a tanácsválasztás
csatáját.
Békénket azzal is erősíteni fogjuk.
hogy
éberek leszünk és vigyázunk,
hogy
a tanács tagjaivá olyan
becsületes
dolgozókat válasszunk, akik válóban
a mi érdekeinket, a nép
érdekét
szolgálják.
Es is egyik
állomása
lesz majd n béke győzelmének.
Az
üzem dolgozói közül számosan Ígér-

ték meg, hogy a munka frontján is,
a munka termelékenységének emelésével szállnak síkra a tanácsválasztás sikeréért, to béke
megszilárdításáért.
*
De nemcsak üzemeinkben, hanem
a szegedkörnyéki falvakban is látja
feladatát a békebizottsági tagok jelentős része. Laci János az újszentiváni termelöcsoport
tagja például
így nyilatkozik a békebizottság munkájáról:
— Nekünk, békebizottsági tagok,
nak, most legfontosabb feladatunk,
hogy felvilágosítsak
dolgozó
paraszttársainkat azokról a kérdésekről, amelyek
napirenden
vannak.
Beszélnünk kell a tanácsválasztásról, beszélnünk kell arról, hogy a
tervkülesönsorsolás
alkalmából
kiosztott nyeremények ismét azt bizonyítják, bogy a Párt megtartotta
a szavát, meg kell magyaráznunk a
dolgozó paraszttársainknak,
hogy
érdemes tervkölcsönt jegyezni. Meg
kell azonban
magyarázni
dolgozó
paraszttársainknak
azt
is,
hogy
igen ébereknek kell nekünk lennünk
ahhoz, hogy eddigi eredményeinket
megvédjük. Ml itt vagyunk
a határtól egy kőhajításnyin^ itt az ellenség tövében. Le kell lepleznünk
az ellenség minden kísérletét, akár
Tito oldaláról, akár pedig az itteni
kulákok részéről történjék Is az.
Helyes volna — mondja Laci János — , ha az üjszentiváni termelőcsoportban is megalakulna a békebizoftság. mert ez még fokozná a termelőcsoport tagjainak lelkes,
odaadó munkáját n béke érdekében".

Felhívás
valamennyi
békevédelmi
bizottság
titkárához

Büszkén jegyeztem tervkölcsönt,
mert bíztam a Pártban
Dolgozók levelei a tervkölcsönsorsolásról
Az e l m ú l t é v b e n a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g wz M D P k e z d e .
m é n y e z é s é r e . ö t é v e s t e r v ü n k e l ő s e g í t é s e . a d o l g o z ó k életszínvonal á n a k emelése é r d e k é b e n , t e r v k ö l c s ö n k ö t v é n y e k e t b o c s á t o t t ki. A
reakció r ö g t ö n m u n k á b a k e z d e t t
Furfangosabbnál-furfangosabb
m ó d o n a l j a s h í r e k e t d o b o t t b e a d o l g o z ó k közé, h o g v m e g g á t o l j a
a t e r v k ö l c s ö n j e g y z é s t . A d o l g o z ó k a z o n b a n n e m h a l l g a t t a k a rea k c i ó r a é s m i n d e n m e s t e r k e d é s ellenére j e g y e z t e k t e r v k ö l c s ö n t .
E g é s z évben a®t h a n g o z t a t t a a r e a k c i ó h o g v e z t a p é n z t s o .
h a s e m l á t j u k viszont. A t e r v k ö l c s ö n s o r s o l á s azonbo- b e t ö m t e a
r e a k c i ó s z á j á t . A z elsó' n y e r e m é n y s o r s o l á s m á r m e g t ö r t é n t . I g e n
m e g ö r ü l t e m , h o g v a n y e r t e s e k k ö z ö t t a z én k ö t v é n y e m s z á m a is
szerepelt, ö r ü l t e m a n v e r t ö s s z e g n e k , d e ö r ü l t e m a n n a k is, l i o g y
a j e g y z e t t összeggel m a g a m i s h o z z á j á r u l h a t t a m a m a g v a r dolgozó nép életszínvonalának emeléséhez. A z o n k í v ü l , h o g v nvertem,
l á t o m az é p ü l ő h á z a k a t , g y á r a k a t , hidakat, rendbehozott iskolá.
kat. amelvek elkészítéséhez n a g v b a r h o z z á j á r u l t a k a m i jegyzett
f o r i n t j a i n k is. U g v é r z e m , ezzel i s
sokszorosan
visszakaptuk
közvetve jegyzett
forintjainkat.
A P á r t b a n , amelyben bíztam, nem csalatkoztam. L á t o m , h o g v
R á k o s i e l v t á r s vezetésével b i z t o s a n h a l a d u n k azo:. az ú t o n . a m e l y
a b b a a t á r s a d a l m i r e n d b e vezet, a m e l y é r t é r d e m e s é l n i és dolgozni
^
I
Sánta János

*

'.Amikor megláttam,
hogy én is azok
közé
tartozom,
akiknek
kötvénye a tervkölcsönsorsoláson
nyert, kimondhatatlanul
megörültem.
Annak idején örömmel és büszkén jegyeztem tervkölcsönt, mert bíztam
a Pártban és tudtam, ha „ Párt azt mondja,
visszakapjuk
a pénzt,
az
úgy i's lesz. S most. hogy az én kötvényem is nyert,
örülök a nyeri
pénznek is, de kétszeresen örülök annak, hogy a reakció újabb vereséget szenvedett. A reakció azt suttogta,
hogy a befizetett
ősszegből
úgysem látunk viszont semmit. Most világosan láthatjuk,
hogy mi többen nyertünk itt, az üzemben is. De láthajuk azt is, hogy a jegyzeit
pénzből az ütemünkben
is számos beruházás történt és kormányzatunk
a falvak villamosításával,
a kultúrházak,
kórházak,
lakóházak
és
áj
gyárak építésével már sokszorosan visszaadta azt. amit
jegyeztünk.
Pataki

János,

Ma, szerdán 5 órakor az MSzT
székházban
értékezle'ire
jelenjenek
meg a kerületi békebizottságok titkárai. Ma 7 órára hívják össze a
bizottság Vagjait, hivatali és üzemi
Mától kezdve Szegeden
is
megtekinthető
békebizottságok titkárait,
csütörtökön, munkaidő
megkezdése
elő'it
a választói
névjegyzék
tartsanak megbeszélést a bizottság
•A helyi tanácsok
választásához dán, csütörtökön és pénteken lehet
tagjaival a titkári értekezleten kapott szempontok alapján.
szükséges
névjegyzék
szeptember megtekinteni.
A névjegyzék a városházán, a vá.
Megvédjük a békét városi bízott 26-ra
elkészült.
A
névjegyzéket
a
szavazási
ság titkársága. Lacsán Mihályné.
27-én, 28-án é s 29-én, tehát
szer- lasztási irodában és
körzetekben tetein!Hető meg reggel
8 órától este 8 óráig.
fokhagymát nem jelentette be és
A tanácsválasztás során csak az
későn szedte fel. Ezért a járásbíró- szavazhat, akinek
neve a névjegy,
ság szigorú Ítéletet hozott a feketé- zékben szerepel.
ző s árurejtegető Bencze József kuA Városi Tonács közli a válaszlák felett ötévi börtönre, ezer fo- lókkal,
hogy az a választó,
akit
suk a cséplések zavartalan menetét. rint pénzbüntetésre, a hagyma és a a végleges névjegyzékbe
felvettek,
E bejelentésnek természetesen
nem tengeri elkobzására ítélték.
de lakóhelyéről szeptember 22. előtt
tettek eleget a Danner testvérek. A
Ezek a paraziták valamennyien a elköltözött, a kővetkezőképpen kérjárásbíróság
Danner Sándort
há- Horthy-uralom
nagyszerű kiszolgáheti az új lakóhely szerinti névjegy,
romévi, Danner Jánost kettő és fél- lói,
zékbe való
átvételét:
szeptember
évi börtönre, 3—3 ezer forint pénza Baross Szövetség tagjai vol27-től
október
2-i
régi
lakóhely
e a
büntetésre, 5 évi kitiltásra
Szeged
tak. Danner János nagykereskeszerint illetékes Városi Tanács végterületéről, szántóföldjük s a rejtedő kifogástalan munkájáért kirehaj, ó bizottságától,
községekben
getett áruk elkobzására ítélte.
érdemelte
Horthy uraitól
a
az elöljáróságtól, Budapesten a Ke.
„Nemzetvédelmi keresztet" is.
Felelősségre vonta
a szegedi jáEzek a tények is igazolják, hogy rületi Tanács végrehajtó bizottsárásbíróság
Bencze
József makói
s Benczéék gától tanúsítványt kér arról hogy a
volt fakereskedőt is. aki 10 mázsa a Szécsiek, Dannerek
dolgozó végleges választói névjegyzékben szetengerit akart Szegedre hozni
pár ádáz gyűlölettel harcolnak
az
elkövetnek, repelt. Ezzel a tanúsítvánnyal
nappal ezelőtt, hogy feketén
érté- népünk ellen, mindent
kesítse. A
4
mázsa dughagymát, hogy fékezzék a dolgozó nép szo- átírást azonnal elintézik.
nagymennyiségű
vöröshagymát
és cializmust építő munkáját.

A VÁROSI TflNACS HÍREI

Szegedi áruhalmozók, feketézők fölött ítélkezett
a bíróság
Az üzemekben és egyes munkahelyeken egyre nagyobb lendülettel folyik a munka, egyre jobb és jobb
eredményt érnek el dolgozóink
a
szocializmus építése s tartós békénk
megvalósítása terén. Mig dolgozóink
lelkesen, öntudatosan
helytállónak
munkahelyükön s a béke frontján,
az ellenség sem alszik. Egyre szemérmetlenebbül. aljasabbul
törnek
a dolgozó nép jólétére a gaz imperialisták, háborús uszítók szekértolói.' az árurejtegetők, feketézők, kik
minden aljas eszközt felhasználnak
arra, hogy nehézségeke'i
idézzenek
elő a közellátás területén is. Dolgozó népünk azonban kemény ököllel
lecsap
rájuk
s cselekedeteikhez
mérten méltó büntetésben
részesíti
őket
Kedden délelőtt a szegedi járásbíróság büntető tanácsa 'több ilyen
feketéző, árurejtegető
ú j háborúra
uszító gonosztevőt i'iélt el, akik között elsőnek ott szerepel a volt tex'tilnagykereskedő.
Szécsi
György,
akinek lakásán többek között
175 kiló nulláslisztet, egyéb
nagymennyiségű élelmiszert
s
mérhetetlen mennyiségű
textilárut talált a rendőrség,
Szécsi György,
a bősz harácsoló
még ezzel a mennyiséggel sem elégedett meg, nyomorúságról, nélkülözésről beszélt a dolgozóknak
Nem
szégyenle'cte
azt
állítani
Szécsi
György, hogy mindaz az áru, például az 57 darab ing,
17 öltöny
férfi, 36 öltöny női ruha, 63 pár
zokni, 17 női télikabát csupán a pillanatnyi szükségletüket elégítette ki.

is beismerte — feleségével, leányával és fiával egész
júliusban és augusztusban rendszeresen sort állt a Tüzép tcle—
peinél.
Tudta Danner Sándor, hogy ezzel
az aljas cselekedetével is elősegíti
az imperialisták ú j háborút kirobbantani akaró
tervét. De az imperialistákat segítették az 1338 darab
zsák rejtegetésével is. Népköztársaságunk felhívást bocsátott ki
már
a mult. de az idei cséplés előtt is,
hogy jelentsék be és bocsássák
a
dolgozó parasztok rendelkezésére a
felesleges zsákokat,
ezzel biztosít-

L á t t u k m i is
a kirakatban . . .

Egy kis ízelítő Dcmnerék élelmiszertartalékából
A szegedi dolgozóknak
az utóbbi
hetekben egyre több alkalmuk volt
meggyőződni arról a gálád aknamunkáról, amelyet szocialista kereskedelmünk fejlődésének meggáilása s
a zavartalan
közellátás
megakadályozása érdekében fejt ki az ellenség.

vakat. közben fejét csóválja s nézi
a kirakatot. Két zsák cukor, mennyi
zsir, mennyi kakaó, csokoládé, pezsgő, fahéj, Iszt, paprika,
szappan,
gyertya, villanykörte — pedig mindez csak egy kicsiny része
annak,
amit felhalmozott
A nyitott liszteszsákon ez olvasható:

Ilyen meggyőző példa volt a napokban leleplezett Danner
Sándor
volf nagykereskedő napvilágra került
népeTlenes bűncselekménye is.

Lisztből
tak."

csak

„ 50°"

kilót

talál-

Danner Sándor nagykereskedő és
hozzátartozói a fáért is sorbanálltak
Danner Sándor is azok közé
az a
város
legkülönbözőbb
részein.
ellenséges elemek közé tartozik, akik Amint a kirakatban is láthatjuk, fátaláltak
új háborúra spekulálnak,
akik min- ból is több mint 70 mázsát
den lehetőt megtesznek azért, hogy lakásán.
megkönnyítsék
az imperialisták
alCseréppel nyúznám m e g . . .
jas munkáját egy új háború kitöréTufi János felidultan
mondja:
Szécsi György nem kerülte el mél- se érdekében. Ez volt a fő célkitű— Ezért kell sorbaállni a cukortó büntetésé?. A szegedi
járásbíró- zése Danner Sándornak és társainak ért. A z ilyenek idézik elő a vásárság büntető tanácsa árurejtegetése s is.
lási lázt;
élelmiszerhalmozása
miatt
kétévi
Körülötte
számtalan
indulatos
börtönre s kétezer forint vagyoni O l y a n o k e z e k , m i n t a h ö r c s ö g
megjegyzés
hallatszik.
Az
egyik
elégtételre itélte s 5 évre kitiltotta
mondja;
Erről beszélt
tegnap a Délma- munkásnő felháborodva
Szeged területéről.
kirakaHasonló árurejtegetésért s élelmi- gyarország kiadóhivatalának
— Én cseréppel nyúznám meg az
szegedi
dolgozó,
szerhalmozásért vonta felelősségre a ta előtt sokszáz
ilyen
Dannerekef.
akik
saját
szemükkel
láthatták,
járásbíróság Danner Sándor és Danner János fűszernagykereskedőket is, mennyi mindent rejt egy-egy éhes
A másik oldalról
ezt lehet halpatkány gyomra,
mennyi
mindent lani;
akik padlásukon
össze tud harácsolni a dolgozók elől
500 kiló nulláslisztet tartogat,
— Szét kellene taposni az
ilyen
egy-egy ilyen Danner-féle
parazita.
tak s pincéjükbe „csupán" 125
Nagyon találó erre az egyik szegedi gyalázatos férgek fejét!
mázsa fát harácsoltak össze.
dolgozó
megjegy— Ez a famennyiség még nem fe- kenderfonógyári
Közben
egyre többen
figyelnek
gyűlölettől
felindult
dezi évi szükségletünket
sem
— , zése, amikor
fel Gál Annára. a DÉMA
cipőgyár
hangon
ezeket
mondotta:
mondotta vallomásában Danner Sánegyik ifjúmunkásnőjére,
aki azt mador. Ugy látszik,
Danner
úr be— Olyanok ezek, mint a hörcsög, gyarázza a körülötte állóknak,
mi
hunyt szemmel j á r s azt hiszi, hogy
amelynek egyéb dolga sincs, mint- volt a céljuk Danneréknek az áruamig 150—200 mázsa tüzifasziikséghogy egész nyáron n torlót
szedje, halmozással.
letét be nem szerzi,
amellyel a gyűjtse a kalászokat.
— Egyszerű és világos a felelet;
család mind a nyolc szobáját s üzlethelyiségét fűtheti —, addig nyu- L i s z t b ő l c s a k 5 0 0 k i l ó t t a l á l t a k háborús spekuláció, segítség az imperialistáknak.
merénylet a dolgogodtan és jogosan oda állhat a dolTufi János lizenháromholdas
kö- zók ellen. Az ilyen ellenséges tevégozók közé 20—30 kiló fáért, Dan
munkával.
per Sándor
mint
vallomásában zépparaszt ís hallgatja ezeket a sza- kenység ellen még jobb

többfermeléssel,
semmisítésével
Ezzel

az
kell

kapcsolatban

állók közül senkinek
vetése,
valamennyien
Annn
véleményét.
Kiadóhivatal, vagy
Erre

gondolt

Csiszár

kísérő is, amikor
— Amikor
fcltságig

ellenség
harcolni.
a

meg-

tömegben

se akad
helyeslik

ellenGál

füszeriizlet?
István

vonal-

a kirakathoz

megpillantottam

megfömött

lépett.
a

kirakatot,

zsúazt

hittem,
hogy
füszerüzlet
nyilt
Délmagyarország
kiadóhivatala
lyén.

a
he-

Bindis Etel háztartási
alkalmazott
elmondja,
hogy apró alkalmi
munkája végzésekor
többször
megfordul
az ilyen Danner-félék
lakásán s felháborodottan
látja,
hogy
amilyen
mértékben
fokozódik
a
cukorért,
zsírért és egyebekért
sorbanálló
dolgozók létszáma,
ugyanolyan
mértékben válik az ilyen volt
nagykereskedők
és kapitalisták
élete
egyre
fényűzőbbé
addig,
amig a
dolgozó
nép rendőrségének
ökle le nem sujt
rájuk,

0
A Délmagyarország
kiadóhivatala
elé újabb és újabb csoportok
érkeznek. Bizony, jó időbe
kerül,
amig
odajuthat
az ember n kirakat
üvege
elé. A szegedi
dolgozók
mély
felháborodással
ítélik
el
a
Dannerféle paraziták
aljas cselekedeteit.
A
dolgozó nép ökle lesújtott rájuk és a
jövőben
méginkább
lesújt
akik a dolgozó nép jólétére,
re
törnek.

azokra,
békéjé-

Szerkesztőségünkbe
kedden
dcl*
után a következő levél érkezett;
„Mi, a Textilkombinátban
dolgozók ott voltunk a
Délmagyarország
kiadóhivatala
előtt és láttuk azt a
rengeteg
élelmiszert,
melyet
a
Danner.csálád
a dolgozóktól
elvont.
Ebből is láthatjuk világosan,
hogy
mennyire igaz az, amit cs legutóbbi
pártgyűlésen az előadó elvtárs mondott, amikor kijelentette, hogy cukorgyáraink
idén sokkal többet ter.
melnek, mint a mult évben. Mát ez.
ért van a cukor
terén
nehézség,
mert
az ilyen reakciósok
mázsaszámra vásárolják fel a cukrot,
mi.
közben tele-szájjal terjesztik a rémhíreket, De mi nem ülünk fel ezeknek
a Sötét, imperialista
ügynököknek,
mert mi a Szovjetunió-vezette
béketábor hü katonái
vagvunk.
Itt, a Textil kombinátban is látjuk
minden nap a Szovjetunió
segitsé.
gét, mert a mi gépeinket a Szovjetunió
küldte nekünk.
A Délmagyarország
kiadóhivatalában
látót,
takat mi most a népnevelő
mun.
kánkban is
felhasználjuk.
Mikor,
megmagyarázzuk
dolgozó
társaink.
nak a tanácsválasztdsok
jelentőségét, amikor arról beszélünk,
hogy
a munkásosztály
és a z egés2 dolgo.
zó nép hatalma
erősödik ezzel
a
választással
— akkor azt is hoz.
záfüzzük, hogy
a nép
államának
erős ökte az ilyen
semmirevalókra
lesújt.
Elvtársi
üdvözlettel;
Cson.
grádi Mária, Bakaity
\era.
Cserhalmi
Rózsa. K'Ss Magdolna, Hegyi Ilona,
Ruksárné, Tarjányi
Béla."
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A magyar dolgozók — Így Szeged dolgozói ia — látják és érzik,
hogy a felszabadulás óta eltelt idő
alatt többet kaptak, mint a mult
évtizedek során együttvéve. Minden, ami ebben az országban történik, a dolgozókért van. Tisztában vannak azzal is, hogy a tervkölcsön minden fillére, minden méter szövet, saját jólétük, életszínvonaluk emelését jelenti.
Jelenti például Gombos Györgyné számára is, aki a felszabadulás előtt is hosszú éveken keresztül dolgozott az Ujszegedi Kendergyárban, ahol a tők& által
szűkreszabott bérből még a mindennapi megélhetését is alig tudta
biztosítani. Egy szoba-konyhás lakásában nyomorúságosan élt családjával együtt
és emellett a
„háziúr" szeszélyeit is kénytelen
volt eltűrni. Most, munkájában elért eredményeképpen, három hónappal ezelőtt kétszobás
családi
házat tudott vásárolni a Zergeu teában.
U d d i g elért eredményeink, slkeretnk
nagyok.
Nekünk
most az a feladatunk, hogy ezeket
az eredményeket
megszilárdítsuk
— és ezen túl, tovább fejlesszük.
Ennek a munkának egyik döntő
állomása lesz az október 22-én
megtartandó tanácsválasztás. A tanácsok megválasztásával valósággá
válik az az elv: minden hatalom
a dolgozóké. A tanácsválasztások
visszatükrözik,
hogy
viszonylag
rövid idő alatt, milyen hatalmas
mértékben fejlődtünk.
Eddigi eredményeinket Pártunk
irányításával, a munkás és dolgozó parasztkáderek
ezreinek és
tízezreinek jó munkájával
értük
<1. Százával kerültek ki szegedi
üzemekből is a Párt, az állam és
« hadsereg vezető káderei. A Krizsán Ferencek, Nagygyörgy Máriák, a Luft Tiborok és a többiek,
megdöntötték a kapitalistáknak azt
a hazug állítását, hogy „az állam
irányítására csupán az úgynevezett
felsőbb osztályok
képesek." A
munkás és szegény-parasztkáderek
tízezreinek munkája nyomán erősödött, fejlődött népi demokráciánk. Es ahogy a feladatok növekednek, úgy nőnek, fejlődnek kádereink is.
Mégis vannak pártszervezeteink,
ahol állandóan arról panaszkodnak, hogy nlncsennek káderek. Tehetetlenül siránkoznak azon, hogy

VI.

A he y i tanácsok népünk a k a r a t á n a k
megtestesítői

Fordítsunk nagyobb gondot a káderek felkutatására
és nevelésére
* tanácsválasztá&ssl körülbelül
•f*- egyidőben ünneplik
Sieged
dolgozói a felszabadulás hatodik
évfordulóját. Az üzemek, a földek
és az irodák dolgozói tudják, hogy
a szovjet népnek, a nagy Sztálinnak köszönhetjük, hogy a fasiszta
rabláncot végleg leráztuk magunkról.
Ha visszapillantunk a felszabadulás óta megtett útra, előttünk
állnak mindazok az eredmények,
amelyeket mér a felszabadult magyar munkáskéz alkotott Eddigi
sikereink minden egyes állomására nehéz harc és küzdolem árán
jutottunk el. A munkásosztály, a
dolgozó parasztsággal és a haladó
értelmiséggel együtt, nem riadva
vissza a nehézségektől, hat év
alatt olyan életet teremtett az országban, amilyenről a kapitalisták
járma alatt még álmodni sem
mertünk. Az országos eredményeken belül a legkisebb községben
és faluban ia megtaláljuk a demokrácia áldásait. Szegeden a modern
lakások, a Tiszán átívelő gyönyörű
hid, a lerombolt Magyar Kender
helyén a lüktető élet, vagy a Közép-Európa legmodernebb Pamutfonó-Üzeme, mind az élniakarást,
a béke-akaratot fejezik ki és egy
szebb élet megteremtését jelenti.
Közlekedésünk állandó
fejlődése
•— igy a dorozsmai villamosjárat
megépítése is — a dolgozók kényelmét szolgálja. A termelésben
elért eredményeink pedig határozott állásfoglalást
jelentenek > a
demokratikus béketábor politikája
mellett, amelynek élén a hatalmas
Szovjetunió áll.

SZEPTEMBER

még saját területükre sem tudnak
biztosítani megfelelő kádert. Egyik
komoly hibája
pártszervezeteink
kádermunkájának, hogy igen szük
területen mozognak, a kádermunkát míg mindig nem tekintik az
egész vezetőség feladatának. A
Szegedi Kenderfonógyár
Pártbizottsága — ahol zzázával élnek a
becsületei káderek — nem fordított kellő gondot arra, hogy a már
két éve ott dolgozó, a Magyar
Kenderből profilozás során átkerült kádereket megismerje. Pedig
közöttük is vannak szép számban
olyanok, akik munkájukkal bebizonyították a Párt, a népi demokrácia iránti hűségüket. Sokszor
ezek a káderek Bzerényen meghúzódnak és csak arra várnak, hogy
megtalálják őket, hogy megbízást
kapjanak. Hogy mennyire szűk
körben mozog és milyen keveset
törődik a káderek nevelésével a
Szegedi Kenderfonógyár
pártbizottsága, mutatja az, hogy káderhiányra hivatkozva, felelős politikai funkcióba
olyan
kádert
akartak beállítani, aki az 0 véleményük szerint is „még kissé klerikális, a szemináriumról kimaradt, politikai képzettsége gyenge
és Pártunk parasztpolitikáját nem
ismeri."

len előfeltétele, hogy szakmailag
jól képzett kádereink legyenek.
Rákosi
elvtárs
megállapítása
ránk is teljes mértékben vonatkozik: „Kádermunkánk
még az
elemi regisztrálásnál tart, nem
tudja számbavenni, támogatni ét
figyelni a felnövő, új erőket."
lVagy hibát követnénk el akkor, ha a kádermunkát, a
nevelést csak a párttagság kereteire korlátoznánk. Meg kell látnunk és észre kell venni azt a
nagy erőt, amelyet nekünk a pártonkívüli tömegek jelentenek. Kádermunkánkban
kevés figyelmet
szentelünk arra, hogy foglalkoz
zunk azokkal a becsületes pártonkívüli dolgozókkal, akik a termelő
munkában
elért
eredményeikkel
segítik
a szocializmus
építését.
Ebben- a munkában elsősorban az
ifjúságra kell nagy gondot fordí
tani.

Azok a pártszervezeteink —
és elsősorban üzemi szervezeteink —, ahol káderhiányról panaszkodnak, ott valójában nem
káderhiányról, hanem hiányos kádermunkáról van szó. Üzemi pártszervezeteink
sokszor kétségbeeséssel fogadják egy-egy káder
kiemelését. Igy volt ez például a
Magyar Kender pártbizottságánál,
illetve
vállalatvezetőségénél
ís,
amikor Farkas Istvánné elvtársnőt, a termelésben elért kiváló
eredménye és becsületes pártmunkája alapján, a Párt fontos politikai beosztásba állította. A Magyar Kender pártbizottsága sem
veszi észre, hogy a káderok a szemük előtt nőnek fel, csak nincs,
aki megkeresse őket.
Üzemi pártbizottságaink kádermunkájában komoly
hiányosság,
hogy keveset foglalkoznak az alapszervezet vezetőségeivel és elsősorban a párttitkárokkal, a kádermunka
fontosságával
kapcsolatban. Igy azután üzemi alapszervezeteink nem is ismerik kellőképpen a káderekkel való foglalkozás módszereit. Pedig, ha a káderekkel térődünk, neveljük őket
és kezdetben kisebb feladatokkal
bízzuk meg, később már komoly
segítséget jelentenek
számunkra
és egyre nagyobb feladatok megoldásával i3 megbízhatjuk
őket.
Ezzel a módszerrel a kádereket
önállóságra, határozottságra neveljük és ugyanakkor fejlesszük felelősségérzetüket is. Ha a kádermunkát nem tekintjük reszortfeladatnak és minden pártfunkcionárius
kádermunkát is végez, akkor rájövünk, hogy üzemeink, alapszervezeteink milyen
kimeríthetetlen
kádertartalékkal rendelkeznek. Nehezen tudják megérteni pártfunkcionáriusaink, hogy a kádermunka
minden párt- és gazdasági funkcionáriusnak — sőt minden párttagnak i« — kötelessége. A proletárdiktatúra viszonyai között nemcsak a kádermunka jelentősége
nőtt meg, hanem a káderekkel
szemben támasztott követelmények
is. Törődni kell a káderek politikai fejlődése mellett szakmai to7
vóbbképzésükkel is, mert a szocializmus építésének elengedhetet-

A szegdí pamutipari pártszervezet és a DISz vezetősége például
nem foglalkozik fontosságához képest azzal a nagy táborral, amciy
az üzem 80 százalékát teszi. Ezt
igazolja iltifji Ilona
ifjúmur.ké.
fonónő esete ls.
Hegyi Ilona, a DISz Központ
Vezetőséginek tagja, a 5 hónapos
fonószaktarilo'nam elvégzése után
igyekezv.s munkáján kttesztül kiérdemelni, hogy Pártunk tagjelöltje lehessen. Ebben az igyekezetéA tanácsok népünk
akaratáben a pártszervezet nem támonak megtestesítői, a népakarat
gatta, nem kapott biztatást, segítvégrehajtói, a szocialista állam
séget, pedig igen sok hozzá haszilárd pillérei lesznek. E z egysonló, becsületes ifjúmunkás van
ben azt jelenti, hogy a tanácsokaz üzemben, akik várnak a Párt
ban nem lehet és nem is lesz he.
hfvószavára, akiknek egyetlen válye a nép ellenségeinek, a kizsákgyuk, „hogy a Párt tagjai lehes- mányoló osztályok még meglévő
senek" — ahogy ezt Hegyi Ilona maradványainak, az
imperialisis mondotta.
ták hazai ügynökeinek. A kizsákEgy pártszervezet jő vagy rossz mányoló osztályok maradványai
munkáját az is mutatja, hogy elől örökre elzárjuk a hatalom
mennyire foglalkozik a területé- felé vezető utat.
hez tartozó tömegszervezetek ve
Igen nagyjelentőségű a helyi
zető, kádereivel. Igy például a sze- lanácsválasztás azért is, mert
gedi Pamutipar pártszervezetének dolgozó népünk történelme folyavezetősége nem vette észre, hogy mán most először vesznek részt
a DISz-vezetőség és elsősorban
majd a dolgozók százezres
tö.
DISz-titkár el van szakadva az megei a tanácsokon keresztül,
ifjúmunkás-tömegektől, nem visz! közvetlenül, a közügyek intézésé,
az ifjúság felé kellőképpen a Párt ben. Összesen 220.000 tanácstapolitikáját.
got választanak a dolgozó mil1/ el kell kutatni azokat a ve*
zetésre alkalmas
értelmes
fiatal erőket, akiknek példamutatását, tanácsait szívesen követik a
fiatalok. Meg kell és meg lehet
találni azokat az ifjakat, akik ter
melő munkájukkal és magatartásukkal kiérdemelték, hogy a Párt
és Rákosi elvtárs ifjúságának vezetői legyenek.
A tanácsválasztás nagy felada
tot ró pártszervezeteinkre a káder
munkában is. A választási harc
során tömegével kerülnek felszínre
olyan káderek, akiket eddig nem
ismertünk. Nem szabad beleesnünk
a tavalyi választások során elkövetett hibába, amikor sok értéke?
kádert hagytunk elkallódni. Pártszervezeteink állandóan
kísérjék
figyelemmel a jól dolgozó kádereket, jegyezzék fel
tapasztalatai
kat, észrevételeiket, hogy a későbbiek során számon tudják tartani őket. Nagyon helyes, ha n
káderek fejlődését már a szemináriumokon elkezdik.
Tanuljuk meg összehangolni
i
kádermunkát a Párt egyéb feladataival és ha ezt a választási har
cot felhasználjuk a káderek felkutatására, akkor hozzájárulunk öt
éves tervünk
káderszükségletei
nek biztosításához.
Lengyel

Mária

Megjelent a „Fártépités" legújabb száma
A tanácsválasztások
előkészítésének feladatait ismerteti a „Pártépítés" legújabb számának cikke. Olyan
elvi, gyakorlati, szervezési útmutatásoka? nyújtanak ezek az Írások
pártszervezeteinknek, amelyek nélkül munkájukat nem végezhelik jól.
Kelhívjuk
a pártszervezetek figyelmét a kővetkező cikkekre:
Simo Tibor: „A válasziási győzeo jó falusi)
lem düulő feltétele

Népi demokratikus államunk
újabb megerősödéséhez
közeledik. Munkásosztályunk
vezető
szerepe, a munkásság és parasztság szövetsége szilárdul meg a
közeledő helyi tanácsválasztások
alkalmával. A z üzemek, falvak éa
tanyák legjobb, legbecsületesebb
dolgozói
tízezrével
foglalnak
majd közösen helyet a helyi ta.
.rácsokban, azok végrehajtó bizottságaiban. Az üzemek legjobb,
jaival együtt heiyetfoglalnak
a
tanácsokban a dolgozó parasztok
legjobb képviselői, az állami gazdaságok, termelőszövetkezeti csoportok küldöttei mellett
nagy.
számban képviseltetik magukat a
becsülettel dolgozó
egyénileg
gazdálkodó kis- és középparasztok. Nem hiányozhatnak a tanácsokból az értelmiség legjobbjai: orvosok, mérnökök, tudósok,
művészek, de nem hiányozhat,
nak a tanárok és falusi tanítók
sem, akik ifjúságunkat nevelik.
Be kel! vonnunk a tanácsokba a
városi és falusi kisiparosság, a
kisemberek képviselőit is. Mióta
n felszabadulást követően a nők
előtt is megnyílt
mindenfajta
foglalkozási ág, az asszonyok,
lányok százai és ezrei bizonyítot.
ták be rátermettségüket a
termelő, a tudományos munka legkülönbözőbb területein. Beigazolták, hogy róluk sem
szabad
megfeledkeznünk a választások
során — csakúgy, mint a lelkes,
'endülotes, nagyszerű
kezdemé.
nyező készségükkel kitűnő f i a .
taljainkról sem.

községnek lesz önáEó községi tanácsa. Természetesen a kisebb
lélekszámú községek számára is
összehasonlíthatatlanul nagyobb
fejlődést biztosít m a j d a tanácsszervezet, m i n i amelyet a
kör.
jegyzői rendszer nyújthatott gzámukra.
A tanácsok működését az or.
szággyülés által választott
minisztertanács vezeti és irányítja.
A minisztertanács a budapesti,
városi és a 19 megyei tanács
m u n k á j á t közvetlenül fogja ösz.
sze. A budapesti Városi Tanács
irányítja és segíti Budapest 22
kerületének tanácsait. A megyei
tanácsok irányítják és vezetik a
140 járás tanácsát, továbbá köz.
vetlenül a megyék alá rendelt
városok tanácsait, mint például
a szegedit, péosit, győrit. A járási tanácsok irányítják az alá.
juk tartozó városokat és a területükön lévő
összes
községet.
Rendszeres időközökben kötelesek a tanácsok ülést tartani. A
megvei tanácsok
háromhavon,
ként. a járási és városi tanácsok
kéthavonként, a városterületi és
községi tanácsok pedig havonként tartják üléseiket. A
taná.
csok ülései általában nyilvánosak, hogy ezáltal is biztosítsák
a dolgozók ellenőrzési jogát. A
két tanácsülés közötti időben a
végrehajtó bizottság viszi
az
ügyeket. A mindennapi ügyintézés m u n k á j á t a végrehajtó bizottság hivatali apparátusa,
a
végrehajtó bizottság mellett működő osztályod; látják el.

Mindezek mutatják, hagy dön.
•tőén nagyjelentőségű változásról
van szó népünk érdekében. Természetes, ho»- népünik ellenségei, az imperialista
háborús
gyújtogatok gyűlölettel nézik a
dolgozóknak ezt az újabb győzel.
mét és minden^ e"l:övetnck, h ő r e
megakadályozzák a helyi tanácsválasztások sikerét. Valamennyi
dolgozó kötelessége ezért, hogy
az eddiginél is szélesebb körben
leplezze le az imperialistákat é3
hazai
ürenökeiket. munkájával
járuljon hozzá országunk, állam,
hatalmunk megerősítéséhez s ezzel a békefront magyarországi
szakaszának megszilárdításához.
Hatalmas népszavazásnak
kell
lennie a helyi tanácsok megválasztásának a béke. a békés épí.
tés ügye mellett. Mind barátaink. mind ellenségeink látni fog.
liók közvetlenül és titkosan, sa- ják, hogy egész népünk egységes
ját
tapasztalataiktól
vezetve. a béke megvédésében, népi deAzokra szavaznak
majd,
akik mokráciánkhoz való hűségében.
mint ők maguk is dolgozók, akik
A helyi tanáesválasztások aljó munkájukkal eddig is megkalmával is a Szovjetunió iránti
nyerték dolgozó társaik bizalmát.
ragaszkodó szeretet nyilatkozzék
Ennek a 220.000 tanácstagnak
meg, hiszen a Szovjetunió felkötelessége lesz állandó, eleven
szabadításának
köszönhetjük,
ás szoros kapcsolatot tartani v á .
hogy államhatalmunk, a dolgozók
asztóikkal.
Cselekedeteikről",
állama felérkezhetett ehhez a fonmunkájukról számot kell adniok
tos állomásához és népünk \öz.
's tevékenységükről időnként be
vetlenül irányíthatja életét, munkell számolniok
választóiknak.
káját.
Ha a tanácstag elszakad válaszA helyi tanácsol: megválasztátóitól, ha nem szolgálja híven a
nép ügyét, altkor a választók sával valóban valóra válik Nép.
visszahívhatják,
megvonhatják köztársaságunk
Alkotmányának
megbízatását és ú j tanácstagot az a szakasza is. amely szerint
választhatnak,
„a Magyar
Népköztársaságban
A szolfabírórendszer maradvá- minden hatalom a dolgozó népé.
nyait űzzük ki közigazgatásunk- A várog és falu dolgozói válaszból a helyi tanácsok működésé- tott és a népnek felelős küldötte
vel és felszámoljuk a bürokrú. útján gyakorolják hatalmukat.''
ciát is. Eltűnik a községek élePárttagok
és pártonkívüliek
téből a horthysta államigazga- egyaránt készüljenek fel ezért a
tásnak minden káros maradvá- helyi tanácsválasztásira, amenya. leegyszerűsödik az Ugykeze- lyek egész dolgozó népünket fog'és, világossá, áttekinthetővé v á . ják össze és ettől kezdve dolgozd
lik az államszervezet felépítése, r.épünk most veszi valójában a
megkönnyebbül a dolgozók ügyes- maga kezébe az egész állam vebajos dolgainak elintézése. A he- zetését, le egészen az államgépe.
yi tanácsok felállításával meg- zet legalsó elágazásáig
Minden
szűnik az úgynevezett körjegy- m a r v ? " dolgozd, minden válaszzői rendszer is. Eddig az ország tó tehát hazafias
kötelességét
3255 községe közül csak 1105 teljesíti, amikor résztvesz a he.
község rendelkezett önálló jegy. lyi
tanácsok
választásain,
a
zői hivatallal Most közel 2900 Népfrontra leidoft j>*avazatAvl

népnevelő munka."
Nagy Kálmán:
,,'A' választási
harcot a termelés
frontján is meg
kell
nyernünk.
„Mozgósítsuk a tömegszervcze'ieket
a tanácsválasztások sikeréért." Mester Erzsébet:
„IrékebizotUágok
a
választási agitációban" Takács IstAz osztrák kormány elhatá- Ausztria köteles ingyen áramot
ván: „Miért kevés az egyénileg dol- rozta, hogy 25 százalékkal emeli bocsátani a németországi
meggozó paraszt
a biai pártszervezet- a villanyáram á r ' . . Az áreme. szálló amerikai erők rendelkezélést azzal magvarázzák, hogy sére.
ben?"

Drágul a villanyáram Ausztriában

*
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Meg kell gyorsítani az őszi mezőgazdasági munkák ütemét
Csongrád megyében
CsöBgrJ3 megye "dolgoz? paraszíílgának munkáját az elmúlt napok
esős Időjárása megkönnyítette. Ez
bz esős időjárás kedvezővé tette a
talajt. Jobban, mélyebben tud szántani az eke a nedves földben, jő
vetőágyat tud adni a belekerülő
magnak. Állami gazdaságaink, termelőszövetkezeti csoportjaink példamutatóan járna elől az őszi munkák végzésénél. Az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztoknak követni kell az állami
gazdaságok
példáját, amelyek az őszi árpa vetéstervet eddig 103 százalékra teljesítették.
Megyénk aránylag Jól áll az őszi
Betakarítással. A kukorica
letakaritdsa

99, a napraforgóé

96

százalé-

kos. A kukoricaszár betakarítása
meghaladta az 50 százalékot, mig a

naprafo?gŐ szárát 74 százalékban
takarították le. A rozs vetése me.
gyeszerte megkezdődött. A
rozsvetésben élenjár a makói járás. Ebben a járásban Csanádpalota rozsvetési előirányzatának 773 százalékát teljesítette. A munkát meg kell
gyorsítani a csongrádi járásban és
Szegeden, mert a csongrádi iárás 9
és Szeged 3 százalékos eredményével nagyon rontja a megyei össz_
eredményt.
Az
kell

őszi

árpa

a munka

vetésénél
ütemét.

is
A

Épül, szépül S z e g e d o terv beruházásaiból

ugyanígy
as Utolsók
kőzőtt
kullog
a szentesi
járás
és
Hódmezővásárhely is. Az őszi szántásból a megye

előirányzatának eddig 13 százalékát teljesítettük. A szántás lassú
teljesítése nagyban hátráltatja
a
vetést. Az előirányzat 29 százalékos teljesítésével a szegedi járás
vezet. A szentesi járás előirányzatának 13, ugyanigy a makói járás
is 13 százalékát végezte el. A sereghajtók között van a csongrádi
járás, Hódmezővásárhely és Szefokozni
ged.

makói

já-

Csongrád megyében tehát meg kell
rásban 26, a szegediben 14 százalégyorsítani, mind a szántás, mind a
kát végezték el ennek a munkának. vetés ütemét. Meg kell gyorsítani
A hiányos
népnevelő
munka,
a rossz az őszi mezőgazdasági
munkákat,
munkaszervezés
miatt
nagyban
hát. ha a csongrádmegyei dolgozó
para van az árpavetéssel
a
csongrádi rasztok teljesíteni akarják
vállalt
járás, mely vetéstervét
eddig
mind. kötelezettségüket: az őszi vetés be.
össze 2 százalékig
teljesítette.
De fejezését a tanácsválasztás napjára.

K U L Á K T A N Y Á T O L A SZOVJET

A Z OTEVES T E R V E R T

EGYETEMIG

Sági István gyermekei előtt is megnyilt a tanulás utja

Egymillió 108 ezer 800 forint:
ez a hatalmas összeg csak egy
töredéke csupán azoknak a beruházásoknak, melyeket Szegeden
ebben az évben a legkülönbözőbb
— a dolgozók érdekeit szolgáló
— célokra fordítottak. E z
az
összeg a mezőgazdaság fejlesztését szolgálta. Nézzük meg, mik
létesültek, vagy minek a fejlesz,
tését szolgálta ez a jóval több,
mint egymillió forint?
A városépítést és dolgozóink
egészségét szolgálja az a
80
ezer forint, melyet ebben az év.
ben a fásításra fordítottak. Jelentős segítséget kapott a mezőgazdaság fejlesztését elősegítő
tudományos központi kísérleti intézet. Erre a célra 282 ezer f o .
rint jutott. A növénykísérleti intézet 21 ezer. az agrokémiai intézet pedig 20 ezer forintban részesült.
Dolgozó parasztfiatalok tanulnak a mezőigazdasági technikum,
ban, hogy képzett szakemberek,
ként, még alaposabban ki tudják
venni részüket
a
szocializmus
építésébői, mezőgazdaságunk fejlesztéséből, a dolgozó nép szolgálatából. ő r ó l u k is gondoskodtak,
a technikum részére is jelentős
összeg: 81 ezer forint jutott.
Közellátásunk még jobbá tételéhez járul hozzá sz állami ser.
tésólak igen nagymértékű f e j .
lesztése is. Erre a célra ebben az
évben m á r eddig is jóval több,
mint félmillió forintot fordítottak. De jelentős összeg jutott a
mesterséges megtermékenyítő állomás céljaira is: 7300 forint.
Minden dolgozó gyönyörködik
a szebbnél-szebb virágokban, me.
lyek parkjainkat, ligetünket d L
szítik. Ezekkel a virágokkal
is
törődnek városunkba.:. Termesztésük és a téli I ideg ellen való
megvédésük célját szolgálja a
kertészeti üveghá
Az üvegház
fejlesztésére és karbantartására
is igen jelentős összeget, 67.500
forintot fordítottunk az idén.

szalámigyár dolgozói
összesen
sem jegyeztek annyit a tervkölcsönjegyzés során, m i n t amekko.
ra értékű beruházások m á r
az
idén egyedül az ő üzemükben is
voltak. Húszezer forintot fordítottak például a Pick szalámigyárban fürdő építésére, ahol a
dolgozók munka után meg tudnak tisztálkodni. le tudnak mosakodni. 111 ezer forintba került
a kompresszorház és a transzfor.
mátor állomás létesítése.
Hat
kompresszonnotorra és felszerelésére 530 ezer forintot fordítottak ég az újabb hat ventillátorokkal, motorokkal, csővezetékkel ellátott hűtőtelep 560 ezer forintba
került.
Kübekháza
A falvak dolgozó parasztsága a
tervkölcsön „kamatjait" közvetve
vagy közvetlenül minden község,
ben erzi. Már a® ötéves terv első
évében több község komoly beru.
házast kapott. Például Csórva és
Öttömös között kövesutat építettek, azonkívül Üllés község felé
több mint két kilométer műutat
építenek, ami m á r a befejezés
felé közeledik. Vagy Kübekháza,
amelynek a m ű ú t j á t több kilométeren keresztül kijavították
hogv a dolgozó parasztok kocsijai, szekerei, kerékpárjai száma,
ra járhatóbb és kényelmesebb
legyen. A községházát teljesen
rendbehozták, a villanyt bevezették és közel 5000 forintos költséggel szekrényt, asztalokat székeket kaptak. A községháza rendbehozása 80.000 forintba került.
A község 3000 facsemetét
ka.
pott tavasszal.
A csatornákon átvezető dobogó
kijavítására 5000 forintot
iránvoztak elő. A javítást a közeljövőben el is végzik

Sági István újból előveszi a
jából imi-olvasni, már kenyérkereset után kellett látni, ö is csak táviratot, amelyet a szekrény legelrejtettebb fiókjában tart
Nah á r o m elemit végzett,
ponta talán tízszer is előveszi és
mert menni kellett béresnek, kü- elolvassa. Szinte látja maga előtt
lönben nem lett voba ruha, cipő, Moszkvát, a Kremlt, a népek nagy
de
még télen ennivaló sem. Ami- barátját, bölcs vezérét,
Sztálin
Nem ís sok az. ami ebben a táviratban volt. hanem inkább az, ami kor felcseperedett, villamoskalauz elvtársat, aki lehetővé tette az ő
a szöveg mögött van. Sági István lett Pesten ,majd pénzügyőr akart fia számára ls, hogy gondtalanul
lenni. Itt azonban kiderült, hogy élhessen és tanulhasson a Szovés felesége örömkönnyek közepette
bizony három elemi kevés. Igy hát jetunióban.
olvasta a táviratot, amelyet'fiuk a
visszajött Sövényházára és elszegő•
világ legszebb városából, a szociadött kocsisnak, a Pallavicin! gróflista ország fővárosából, MoszkváEz van hát a mögött a rövid
hoz. Ilyen volt a szegény ember
ból küldött. Nagy utat tettek meg,
pár mondat mögött, amelyet Misi,
élete a múltban. A gyerek, az meg
amíg idáig jutottak, fiuk a Szovjet,
csak átok volt a háznál. De most a fiuk Moszkvából táviratozott.
unióba utazott, az ösztöndíjas kolmegváltozott az élet. Öröme telik Boldogok Sági Istvánék, mert a
légiumból a gépészmérnöki, műa szülőnek a gyermekbenHogy Szovjetunió, a Párt a legnagyobb
szaki egyetemre.
Minden falu kisebb-nagyobb
örült Sági István is, amikor legidő- kitüntetésben részesítette a csaláberuházásokat kapott már ebben
Sági Istvánnak nyolc családja sebb fia kezébe kapta a tanítói ok- dot éa Sági Mihály nem Zakar
az évben és ez kézzelfogható bivan. Az apraja még iskolába jár, a levelet. Milyen boldog vo't, ami- Péterné kulákasszony cselédje és
zonyítéka annak, hogy a tervköl
nagyja meg mind hasznos, épitö kor a másik fia, mint
a többi vérszopó kulák kizsákmácsön nemcsak közvetlenül, mint
tagja népi demokráciánknak. Sági
nyoltja már, hanem szocializmust
összeg jut vissza kezéhez, haPick szalámigyár
a
néphadsereg
tisztje
Misi a felszabadulás előtt nagyobb
nem közvetve épületek kutak,
építő népünk hasznos, megbecsült
De igen jelentősek az
egyes utak és egyéb beruházások for.
testvéreivel kénytelen volt nyáron jött haza. De az öröme és boldog- tagja.
üzemek
beruházásai
is.
A
Pick májában.
felmenni a kulákokhoz szolgáin', sága alig ismert határt, amikor tuhogy segítsenek levennj apjuk vál- domására jutott, hogy a harmadik
láról a nehéz terhet, amelyet a fia szovjet egyetemre megy. Nem
Horthy-rendszerben a nyolc gyer- is tudta hirtelen, kivel közölje örömét. De mikor a fia elutazott a
mek eltartása rótt rá. Azóta meg- Szovjetunióba, akkor már tudta,
változott a helyzet. Sági István
kivel közölje örömét. Azzal, akinek
ezt a nagy boldogságot köszönheti:
Egyre bővül, egyre nagyobbodik hogy ő tavaly 900 forintot jegyzett mutatja, hogy azokból a forintoklegidősebb fia tanitó
a Párt-tal. Rögtön vett egy ív pa- a Szegedi Paprikafeldolgozó Telep.
— Pártunk vezetésével nagy ered- ból, melyeket dolgozóink jegyeztek
Mind több és több dolgozó nyer ményeket értünk már el eddig is
a Szőregi-úti iskolában. A másik pirt, tintát és szépen köszönőleve- munkaalkalmat, kereseti lehetősé- — mondotta — és még hatalma- a tervkölcsön során,
fia néphadseregünk alhadnagya és let küldött ajánlott levélben a Sze- get ebben a fejlődő üzemben. Ha- sabb feladatok megvalósításáért inhatalmas
alkotások,
most, a 18 éves Misi — csak igy gcdi Pártbizottságra. Levelében kö- talmas összegű beruházások történ- dulunk harcba. A mi tervkölcsöszönetét
és
háláját
fejezti
ki
a
jelentős
beruházások
valósultak
tek
már
ebben
az
évben,
s
ezeknek
niink.
a
mi
áldozatvállalásunk
előemlegetik a szülei —, ösztöndíjjal
a Szovjetunióba ment egyetemre, Szovjetunió, a Párt és Rákost elv- az összege meghaladja még az egy_ segíti nagy céljaink megvalósulá- meg. Elég csak egy egyszerű számítás: ha összeadjuk a dolgozók
hogy az egyetem elvégzése után társ iránt, hogy lehetövé tették millió forintot is. Szinte máról- sát, ötéves tervünk sikerét, még által tavaly lejegyzett kölcsönösszeholnapra létesülnek újabb és újabb boldogabb, még szebb jövőnke't
gyermekei
számára
a
boldogulást.
mint kiváló mérnök, kiváló szakalkotások, igy például a többek
Ugyanezek az érzések élnek a geket és összehasonlítjuk a Papriember részt vegyen az fij társada- Lehetövé tették, hogy tudásuknak között a vasbeton fűzérágasok.
többi
dolgozó szivében is. Csa. kafeldolgozó Telep bővítésére formegfelelően dolgozhatnak, építhelom, a szocializmus építésében.
mangó
Antal elvtárs huzamos ideig dított összegekkel. láthatjuk, hogy
A Paprikafeldolgozó Telep doltik, szépíthetik épiilő országunkat.
Sági István, amikor kezében szotávol
volt
az üzemtől, egy másik a dolgozók kölcsöne meg sem köNincsenek a levélben kicirkalmazott gozóinak a szeme előtt játszódik le paprikamalomban dolgozott s csak zelíti a beruházások költségét. De
rongatja a táviratot, meg azt a kéaz a folyamat, amit fejlődésnek,
mondatok, csak olyanok, amelye- haladásnak nevezünk. 'A' telep dol a közelmúltban jö'tt vissza a te ez még nem minden A telepet a
rés levelezőlapot, amit a fia Kievjövőben is továbbfejlesztik.
neket egy egyszerű, tisztasági te- gozói közve'tlenül láthatják népgaz- lepre.
hől küldött, visszagondol az ifjú
_ Telepünk fejlesztése állandólepi munkás ir, de szívből. A levél daságunk állandó fejlődését az ő
<
—
Alig
ismertem
rá
az
üzemre
korára, ö k is tízen voltak testvéüzemükön keresztül is Az a több- — mondotta Csamangó elvtárs
, an folyik — mondotta Pollák Zoligy hangzik:
rek, de alighogy megtanultak nagyAz idei
száz dolgozó pedig, aki az üzem annyit fejlődött, annyira kibővült. tán elvtárs, telepvezető.
hatalmas
összegek,
melyeket
üzekibővülése
során
jutott
munkához
Egy
egész
A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA SZEGEDI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK
münk bővítésére fordítottunk, nem
keresethez,
uj üaemrésa
épült,
jelentik azt, hogy ezzel most már
Én, Sági István mélységes hálámat, köszönetemet és szeretemegtettünk mindent. Az üzemfejhálásan gondol a Pártra
temet fejezem ki a Szovjetuniónak, nagy Pártunknak, forrón szeaz egyik épüle'iet, amely még nem is lesztés nem áll meg, sőt a jövő
olyan
régen
telepünk
mellett
állt
és dolgozó népünk államára, amely
évre újabb
retett bölcs vezérének, nagy tanítónknak, Rákosi elvtársnak, amia szocializmus felé vezet bennün- felhasználatlanul, kitatarozták, újjáért lehetővé tette fiam számára, hogy a Szovjetunióba mehet tavarázsolták.
Öröm
dolgozni
ebben
ket, eközben újabb és újabb nagyhatsaáaexer
forintot
szerű
alkotásokkal
ajándékozza az üzemben, mert egyre jobban
nulni. Engem, mint nyolccsaládos apát, különös büszkeséggel és
irányoatnh elő
saámunhra,
modernizálódik,
egyre
jobban
fejmeg a dolgozó népe't.
örömmel tölt ez el. Mi a múltban nem is gondolhattunk arra, hogy
Ezért mondták a telep dolgozói lődik, mind nagyobb lesz a kapaci- melyet a telep korszerűsítésére, fejgyermekeinket taníttassuk, mert szegények voltunk s nekünk csak
nem egyszer a pártnapokon, vagy tása. Ez is mutatja, hogy nem ki- lesztésére. kapacitásának fokozásáegyéb üzemi összejöveteleken, ami- dobott pénz volt, amit tavaly je- ra fordítunk
a szenvedés és nyomor jutott. Csak miután a Szovjetunió dicsőséges
kor a tervkölcsönről esett
szó, gyeztünk a tervkölcsön során, mert
Többszázat tesz már ki a Paprikamatostul visszakaptuk azt.
hadserege meghozta számunkra a szabadságot és függetlenséget —
hogy
kafeldolgozó Telep dolgozóinak
a
A
dolgozók
megelégedéséről
beszáma. Ezek a dolgozók 'tudják,
gondolhattunk erre. Ma a Szovjetunió és Sztálin elvtárs segítségé„visszakaptuk mi a tavaly jegyszél Kovács Zsuzsa elvtársnő is. hogy a saját üzemükben dolgozvel. nagy Pártunk, élén Rákosi elvtárs vezetésével, szabadon és
zett pénzösszegeket már többElmondja, hogy az üzem régi és nak. a dolgozóké
a telep, mint
szörösen, hiszen egyedül azokúj dolgozói egyaránt lelkesen be- minden ebben az országban. Ha álboldogan élünk. Teljesítjük ötéves népgazdasági tervünket és építnak a beruházásoknak az érté.
szélnek a tervkölcsönről, mint a dozatot vállalnak, ha több, jobb
jük a még boldogabb jövőt biztosító szocializmust.
ke, melyeket üzemünk kapott,
boldog jövőnkért adott előlegről. munkát végeznek: magukért, csasokszorosan
felülmulja az áltaMert nem más az az összeg, 'A' ládjukért. a békéért, a boldog, nyuA mi nagy Pártunk vezetésével ma már valóra vált az, hogy
lunk adott kölcsönt".
Paprikafeldolgozó Telep példája is godt életért teszik.
közép- és felsőiskolákban, egyetemeken tanulhatnak a dolgozók
Ez a hangulat jellemzi a Paprikafeldolgozó Telep dolgozóit, örülgyermekei. Igy vált lehetségessé fiam számára is, hogy kimehetett
'iek a nyereménykötvények sorsolá.
a Szovjetunióba, a boldogság hazájába,
ahol a gépészmérnöki
sának is, hiszen közülük is többen
nyertek, de a legnagyobb örömük
szakmát sajátítja el.
az, hogy megvalósulni látják hatalNagy öröm és boldogság számomra, hogy fiam
jólképzett
mas célkitűzéseinket, látják, hogy
a bálványosi állami
gazdaságban
érdemes áldozatot vállalni: minden
műszaki emberként áll majd hazánk szolgálatába.
A nagyüzemi
gazdálkodás fölé- ritkaságképpen szüreteltek, az állaforint,
Ezért mondok most köszönetet a hazánkat
felszabadító
nyéről a bálványosi dolgozó pa- mi gazdaság 80—90 dekás körtét
minden fillér jó helyre megy, rasztok az állami gazdaság termésSzovjet Hadseregnek, Sztálin elvtársnak, nagy Pártunknak és a mi
szedett az idei gyümölcsszüret alkaleredményeiből is meggyőződhettek. mával. De akadt az egyik jó muna dolgozók érdekei't szolgálja
drága Rákosi Mátyás elvtársunknak.
ErrÖl beszél Pakai István is, az Amíg a sárospataki járás egyénileg kával, gondos kezeléssel ápolt körSági István, Tarján-telep 7/a sz. lakos
üzem egyik dolgozója. Elmondja, gazdálkodói 20—25 dkg-os körtét is tefán egy kiló húszdekás körte itt.
Kimondhatatlanul boldogok voltak Sági Istvánék, amikor bekopogott a postás és táviratot adott át.
Nem sok volt a táviratban, csak
ennyi: „Millió csókját küldi szeretett fiuk Moszkvából: Misi."

A Paprikafeldolgozó

Telep

dolgozói

korszerű, kibővült üzemet nyertek a tervkölcsönön

Egy kiló huszdekás körte termett

SZERDA.

Versenyben a makói és szegedi járás
Vasárnap párosversenyre hivta a makói járás
dolgozó parasztsága a szegedi járás dolgozó parasztjait
' A bihartordalak versenykihívása
nyomán egyre szélesebb lendülettel
halad a megyében az öszi mezőgazdasági verseny, amelyben a
dolgozó parasztság vállalja, hogy
az őszi munkát a tanácsválasztás
napjára beiejezi. Énnek a felhívásnak nyomán a vasárnap megtartott
parasztgyülésen a makói tárás dolgozó parasztjai párosversenyre hívták a szegedi járás do'gozó parasztságát.
Versenyfelhívásukban
vállalták
Sz ősz| mezőgazdasági munkák elvégzését a mélyszántás kivételével
Járásuk területén a helyi tanácsok
megalakulása előtt 2 nappal, október 20-ra. Az őszi árpát szeptemhar
30-ig, tehát a minisztertanács határozatának megfelelően vetik el és
minden szem elvetésre kerülő gabonát október 5.ig leszelektorozhak.
A csávázásra vonatkozóan megfogadták. hogv október 15Jg az elvetésre kerülő vetőmagot lecsávázzák.
,
A mezőgazdasági munkák Időben
való elvégzésének érdekében a DÉFOSz-nak legjobb aktíváit állítják
be agitációs munkák elvégzésére,
hogy a Párt irányítása mellett to-

datosltsák az öszi mezőgazdasági
munkák időben való elvégzését. —
Minden vasárnap a DÉFOSz-szervezeteknek dülőbtatosi értekezletet
tartanak és ezeken megbeszélik az
előttük átló feladatokat az őszi mezőgazdasági munkák
elvégzésével
kapcsolatosan.
A mezőgazdasági munkálatokban
a versenyszeltem kidomboritása érdekében október 2-ig minden DÉFOSz-szervezetben megindul a dtílőfelelősök é; kőrzetfelelősök egymásközötti versenye a „legjobb dtt>6" vagy „körzet" cimért.
Versenykihívásunk sikeres végrehajtása érdekében nem feledkezünk
meg a szabotáló kulákokról sem,
akik igyekeznek akadályozni bennünket az őszi mezőgazdasági munkák elvégzésében — mondja a versenyfelhívás. Ezeket a kulákokat ellenőriztetjük a DÉFOSz aktíváin
keresztül. Minden DÉFOSz.szervezetnél háromtagú ellenőrző bizottságot alakit meg október l-ig a DÉFOSz járási titkársága. Ezeknek a
feladatuk a kulákság
ellenőrzése
addig, amig a mezőgazdasági mun- ;
kákát el nem végezzük.

Sport csendélei
Tiioéknál
A „Nezv.York
Herald
Tribun a"
jelenti
Belgrádból,
hogy
Liublja.
ndban súlyos zavargás
tört kí egv
labdarugómérközé*en.
A
Zágráb
—Szarajevó
mérkőzés
után,
ami.
kor a két csapat középre
vonult,
hogy üdvözölje
egymást
és a közönséget,
a szarajevói
jobb szélső
leütötte
a zágrábi
iobbledczetet.
A földreeső
zágrábi
játékost
egy
másik
szarajevói
iátékos
fejbe,
rúgta.
Általános
verekedés
tört
kl, többen eszméletlenül
elterültek
a tö'dön.
A nézők berohantak
a
pályára,
botokkal
és
ernyőkkel
vettek részt a
verekedésben.
Az egyik
„Omladhia"
pen közölte,
nem történt

jugoszláv
lap,
az
megnyugtatás
kérhogy
„hald 1 esetről
jelentés."

As amerikai
lap kii 1ön
megje.
gyezte még a verekedésről,
hogv
a megvadult
diákok
azokat
is
rugdosták,
akik eszméletlenül
feküdtek a
földön.
Es a sportesemény
ls
mutatja,
hogy a nacionalista
uszítás,
a
sovinista
elvakultság,
a népek
közötti
gyűlölködés,
milyen
ered.
minyekhez
vcset
a
politikában
és sportban
egyaránt.

*

1950. szeptember 26.
mozi

Párthirek

Felhívjuk

a

békcfelelős

elvtársa-

' Belvárosi (6, S): Dalolva szép az kat. hng.v az értrkezletrt a legutóbbi

iÉlct.

értekezleten

kiadott

utasítástól
szermeg
Sztálin-sétány
10.
szám
nlatt.
A
megbeszélés fontosságára
való
tekintettel a feltétlen megjelenést elvárjuk.

Korzó (6. 8): Legény a Tajgáról. eltérően nem kedden, h a n e m
Fáklya (6, 8): •Ki lesz a párom? d á n d é l u t á n 5 ó r a k o r t a r t j u k
' inő.TARASJELENTÉS:
Mérsékelt, helyenkint élénk déli, délnyugati szél, felhőátvonulások, ma eső
nélkül, holnap Dunántúlon már lehet eső. A hőmérséklet nyugat felöl csökken.
VÍZÁLLÁSJELENTÉS:
A Tisza
igen alacsony vízállással Márama.
í-os«ziRetig apad, lejjebb árad. Vízállások: Szolnok —218 cm (2 százalék), Csongrád —306 (3), Szeged —216 (3).

Falujárók figyelem! Ma délután fi
órakor «z összes falujárók részére
összevont értekezletet
tartunk a
szakszervezeti székház nagytermében Kálvária-utca 10 szám alatt.
Fontos megjelenést kérünk.
Felhfvjuk valamennyi alapszervezeti t>tkár elvtárs figyelmét, hogy
a választásokig tartandó któgyMések pontos helyét, idejét csütörtökön délin- az agitációs osztályra feliéilenül adják be.
Agit. P r o p .

x CSONORÁDMEGYEI TANÁCS
végrehajtó bizottság pénzügyi osztálya,
Hódmezővásárhely,
Ady
Endre-út 8 szám, értesíti az adózókat, hogy hivatalos ügyekben a
pénzügyi osztály minden hétfőn,
szerdán, csütörtökön, szombaton tü
órától 13 óráig, kedden és pénteken
8 órától 16 óráig tart az adózók részére fogadási Időt és kéri az adózókat, hogy a hivatali ügymenet
zavartalan biztosítása érdekében a
fenti időpontokat tartsák be.
A megyei tanács vb. pénzügyi osztálya m'ndcn szombaton Szegeden
az."adózók tájékoztatása érdekében
pénzügyi ügyeletes szolgálatot 'art,
mégpedig szegedi Járási Tanács
pénzügyi oszáiyáuúl
(Zsótér-ház)
8 órától 12 óráig, szegedi Városi
Tanács pénzügyi osztályánál (Tábor-utca 3 szám) 12 órától 13-ig.

Osztály.

Ma teszik le az MHK.prőbákat az
SzSzMTE sportolói és vezetősége
Ma délután 3 órai kezdettel
próbázik le az SzSzMTE vezetősége ós teljes sportoló -árdája
az újszegedi SzSzMTE-pályám.

MNDSZ-

i
apas-vetel
i
KERÉKPÁR varrógép, írógép javítása szakszerűen Rádió OKA utalványra, kerékpárgumik, alkatészek
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca
11 szám
DIÓFAHALÓK, kombinált szekrény,
rekamiéváz,
asztalok
kaphatók
Nagy Mihálynál, Szeged,
Dugo.
nics-tér 3.
BÖRK'ABÁT javítás vízhatlan festés,
sel szakszerűen készül Csordás bőr.
ruhakészítőnél Szent Miklós-utca 7.
Felsővárosi templom mögött.
2748

Szemüvegjavilás 1
Műszaki fényképezés
Fotólaboratórium
LIEBMANN. K.l.m.n-u. IZ

'.lefon 43-53

SZALMA, polyva
eladó.
Karácsonyi János, Rókusi ff. 239, Aigner-telepi iskolával szemben. 8726
ELADÓK: két diófaszekrény, éjjeliszekrény, vasak. Üres szobát
keresek albérletbe. Deák Ferenc-u.
25, délután 4—6®ig.
8734
A nők 250(1 méteres hegyi futa- HASZNALT ajtók, nem dupla, kimában 1. Fiilöp (Sz. Postás). 3- sebb méretű eladó. Tisza Lajos-u.
Tóth (Sz. Postás).
65 szám.
8735
NB
III.
bajnokság
állása
TIZHÓNAPOS
berksír
süldők,
kis
A MASZOVLET közli, hogv ok5 4 1 — 18:4 9 kamraajtó, 60 literes bekötött üveg
tóber 1-től. 31-ig új menetrendet KSzTK
—
CsSzTK
5 4 — 1 12:5 8 eladó. Liszt-u. 19 sz.
léptet életbe.
HSzMTE
5 3 1 1 18:8 7 ELADÓ rézágvak, ebédlőszekrény,
Dózsa
5 3 1 1 15:8 7 sublót, konsoltükör. szalongarnitura
b e l v á r o s ?
m o z i
emelet
MVSE
5 3 1 1 12:7 7 Érdeklődni Jókai-utca 7,
T E L E F O N I 40-25
jobb.
8732
Kistelek
5
3
1
1
8:9
7
Szeptember 21-tfll két hétig:
BOROSHORDÓK 200—900 literesig
ÉDOSz
5 3 — 2 11:10 6 eladók. Érdeklődni Sztálin-körűt 32,
Bácsalmás
5 2 1 2 12:9 5 Kocsma,
8704
Postás
5 2 1 2 13:11 5 6 kg méhviasz eladó. Érdeklődni:
Dorozsma
5 2 1 2 11:12 5 Császár méhésznél, délután Uj Pctők o r z ó
m o z '
8703
K. Petőfi
5 1 2 2 11:15 4 fi-tclep 49. utca 1148.
T - • TF.I.EFONi 33 44
i
ÉPÍTKEZÉSBŐL visszamaradt épüKalocsa
5 1 1 3 7:13 3 le'tfa eladó Cscmcgi-utca 21.
8711
p é n t e k i g
Baja
5 — 2 3 12:14 2 MODERN ebédlő, csillárok, két kreSzentes
5 1 — 4 6:15 2 denc olcsón eladók. Deák FerencL p Q Ó n y a
l a j a á r ő l
8700
Szőreg
5 — 1 4 5:15 1 uten 22, I. 5—7 óra között
Jánoshalma
5 1 — 4 4:17 1 2 darab nyolchónapos ártány süldő
elndó. Petőfi-telep XXV. u. 995
ELADÓ modern ebédlő, női kabáT E L E F O N : 34-77 = = = = =
tok, ruhák, mázsa, Wertheim-kaszCsütörtökig:
sza, üstök, 'tarhonyás teknő, gyükapható
mölcsösládák. Attila-utca 20
8710
Ki iesz a
párom?
ÜZLETBERENDEZÉSI tárgyak
ela TÜZÉP Vállalat
Ezenkívül
adók 'A'radi Vértanuk-tere 4. (volt
iel*6iluapartl talapén
Jönnek a gépek én Hiradó
Gizella-tér). Kézimunkaüzlet.
8708
NÖI fekete használt télikabát prémÉra-rgétHég a
közkedvelt
Előadások k e i d e t * b é l k ö z n a p 6
mel és egy előszoba-vilianylámpa jués 8 kor, vasár, és
ünnepnap
tányosán eladó. Móricz Zs.-rakpart
„gyümölcs-fröccs"
4. 6 és 8 órakor
] 3. II. em. 1,
8718
iámét k a p h a t ó
Pénztárnvilás délelőtt 11—12EGY konyhakredenc és egy világos
lg, d é l u t á n egv órával
az előaz Anna-gyúgylorrásiiál
hálószoba eladó. Sajka-utca 3.
adás kezdete előtt.
*< Takaréktár-utca 3.
KEVESET hasz-nátt rekamié, üvegajtós kis könyvszekrény, 100 literes
benzintartály eladó. Jakab LajosAz ú j o n n a n átszervezett A L F Ö L D I (volt T o m b á c z ) É T T E
utca 6.
8715
REM dolgozói szeretettel várják kedves vendégeiket.
Kitűnő
konyha, á la carte és népmenü, melyre előfizetéseket pénteken
és szombaton felveszünk. Frissen süli, bal, bableves, must ál-

Dalolva sz*p az élet...

Szérhenvl pflK LYflfilmszínház

uresxpor

landóan

kapható,

ü z e m ü n k éjjel-nappal

vendégeink

rcndclkezé-

>ére áll. Kellemes szórakozási nyújt Rácz Náci és zenekara.

ti.

Vasárnap az újszegedi SzSzMTEpályán
kerül lebonyolításra a«
SzSzMTE—Textiles NB l-es mérkőzés. Az NB Il-es csapatok közül
az Sz. Textil az Sz. Honvéddal ját.
szik, az Sz. Lokomotiv Halasra utazik a KVSK-hoz.

Az NB III-as csapatok közül az
ÉDOSz itthon játszik a kiskőrösi
Petőfivel, az Sz Postás pedig a
CsSzTK-val. Az Sz Dózsa Félegyházán a KSzTK-val küzd a bajnoki
pontokért.

KOSÁRLABDA

SAKK

Csepeli
Vasas—Sz.
Lokomotiv
53:52, (32:29), NB l-es férfi mérkőzés.
TOTÓ-EREDMÉNYEK:
Vasas—Csepeli Vasas
törölve
Salg. Tárna—Honvéd
törölve
Srombh Lok.—Di. Vasas
x 0:0
Dorogi T—ÉDOSz
1 3:0
Textiles—Tatabányai T.
törölve
Győri Vasas—Előre
1 4:2
Postás—BDSE
x 0:0
Dózsa—SzSzMTE
x 2:2
Misk. Lok.—Pereces! T.
1 4:1
Komtól SzSE—M. Dinamó
1 2:1
CVSK—CSzSE
2 1:3
Gyulai SzSE—Bcs. SzSE
1 2:0
Olajm.—Nkanizsai VSK
x 1:1
Bp GyMTE—Sorlex
2 0:2
Pápai T.—Pécsi BTC
1 4:0
Nincsen 12-es találat a T o t ó b a n

A 39. fordulóra beérkezett szelvények között 12 találatos nem akadt.
2 darab 11 találatos szelvény nyer
egyenként 35.865, 45 darab 10 találatos egyenként 1580. 369 darab 9
találatos egyenkén't 192 forintot.
I I I as b i r k ó z ó r s a p a t b a j n o k l
eredmények

Sz. Dózsa—Sz, Honvéd 5:3, Sz.
Dózsa—Sz. Lokomotiv 4:4, Sz. Dózsa—Kalocsai SE 6:3. Kalocsa—Sz.
Honvéd 5:3, Kalocsa—Sz. Lokomotív 5:3, Cegléd ifi—Lokomotiv ifi
4:3, Cegléd ifi—Szentesi ifi 4:3. Kitűnően szereplő Szegedi Dózsa vezet az NB íM-as birkózóbajnokság
küzdelmeiben.

SzSzMTE—Dózsa

7 és f é l — 4 és fél

A kitűnő erőkből 611Ó fővárosi
együttest is biztosan győzte le a
bajnokságra törő szakszervezett csapat. Nyertek: Sándor, Magyar. Szántai, Ott, Dobsa és Rédei. Tóbiás, Si.
mon és Kasza döntetlenül végezlek.
A harmadik forduló után az NB
II. tisztántuli csoportjának első helyén az SzSzMTE áll 24 ponttal.
Október 1-én indul a megyei ke.
rületi csapatbajnokság. A nyári szünetet a csapatok erősítésre használták fel, ezért bizonyára
érdekes
küzdelmek lesznek már az első fordulóban is.
TOTÓ UTMUTATÓ
Honvéd—Dózsa
Tatabánya,—Szomb. Lok'.
Diósgyőt—Győri Vasas
!
Salgótarján—Dorog
BDSE—ÉDOSz
Előre—Vasas
Hl. ker. Tex.—Óbudai Ép.
Váci BTL—Bp. Gyárép. MTE
KVSK—Szegedi Lokomotiv
Fűzfői Lombik—Olajmunkás
Mlsk. Ép.—Csillaghegyi Tex.
Pereces—Egri SzTK
Pőtmérkőzésekt

1
2
x
1
2
2
1
2
x
2
2
1

1
x
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2

Bp. Lok—Kelenföldi Tex.
Győri VSK—Tápal Textil
KS*TE—CVSK
Debr. Lok.—Ózdi Vasat

1
I
x
I

1
x
1
2

APRÓHIRDETÉSEK

Szegedi kerékpárossikerek
A Pccsi Lokomotiv által rendezett országos háztömbkörüli kerék,
páros versenyen a Szegedi Lokomotív versenyzők kitűnően szerepeltek. Elsőosztályú versenyen 1. Kis
E. [II. oszt. versenyen 3. Bograi,
idős fakerekcsek 1. Kocsis, ifi fakerekesek 2. Kopasz. Ifi vaskerekesek
5. Fogas. 6. Vajasdi.

HIREK

Szerdán és csütörtökön (27-én és
28-án) a szokásos nőnapok elmaradnak minden MNDSz-csoportnáL
Az újszegedi
MNDSz-csoport
szeptember 27-én, szerdán délután
6 órakor műsoros hékenóuapot tart.
MNDSz Városi Titkárság.

SZEPTEMBER

Vasárnap SzSzMTE—Textiles NB l-es mérkőzés
SZEGEDEN

NB

NAPIREND

m o

|

c *utl°,öh

p

e*te

a

HASZNALT gerendák és ú) 3 méter
2 colos borovi pallók eladók. Petőfi
telep VIII. utca 407.
8721
ELADÓ egy jókarban levő strapacsizma. Megtekinthető:
Nemesta.
kács-utoa 23.
8713
BONTÁSBÓL kikerült.
használt
épületfaanyag eladó. Külső Csongrádi-sugárút 86. Kopasz Ferenc.
HÓBlARTBASA-utca 39 sz. kertes
magánház, lakásátadással eladó.
ELADÓ: fekete férfi
télikabát,
szürke felötlő, 44-cs férficipők. Ér.
dektődni délutáni órákban Petőfi
Sándor-sugárút 41a. I. 2.
8728
1

k ü l ö n f é l é k

"1

ÖRASZERKEZETET veszek. Javítások felelősséggel, olcsón készül,
nek. Csiszár órás . Kölcsey-utca 2.
szám Royál szállónál
CSURY órás Mikszáth Kálmán-utca
8 szám Precíziós órajavflás jótftl.
lássál Mindenféle órák vétele 3474
HEGEDŰK alkalmi vétel, olcsó és
márkás húrok, művészi javítások,
Sági (Steiner) hangszerésznél. Kelemen ulca 7
k a r ó r á t . ' zsebórát,
ébresztöóré't
magas árban veszek Fischer órás,
Szeged, Klauzál-tér 3
NYI.ON esőkabát, gumiszandálok, hó
cipő. kerékpárgumik szakszerű javítása. Gumiszandálok kaphalók Ke.
niény. Bajcsy Zsilinszky u 11.
KÓNYA Ica női kalapüzletét áthe.
lyezte Bajcsi Zsilinszky .utca 15(volt Feketesas-u.)
Menyasszonyi
fátyolok és kalaptíjdonságok.
ZONGORÁT
tökéletesen
hango',
javit Rakovszky,
Jósikn-utca 31.
Telefon: 40-06.
4439
LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak
legolcsóbban, divatos gyöngyfűzést
vállalok. Márkás bronz szobrok.
Szeleiné Kelemen-u. 7.
—
SZÉP menyasszonyi ruha és U.joJ
kikölcsönzése. Erzsébet
kalapszalon, Lenin-utca t6 íKárász-utca).
d r s z a b ó óra Javítóműhelyét át
helyezte Szentháromság-utca 13 alá.
Precíz javítások. Használt órákat
veszek
TALALTAK egy drb selycmharisr
nyát. Igazolt tulajdonosa átveheti
a kiadóban.
—
LACZKÓ órás Széchenyi-tér 9. Zsótér-ház. Órák javítását olcsón egyévi jótállással készítek
ZONGORA privátnak bérbeadó. Cím
a kiadóban.
8695
ELVESZETT egy vasúti igazolvány.
Tihanyi Istvánné névre szólt
A
megtaláló adja le a kiadóban. 8707
HÁROM hónapra bérbevennék lókarban lévő disznóólat. Érdeklődni:
Aradi vértanuk-tere, új pavlllon.

t.akas
KÉTSZOBÁS iaKast Kólisegmegtérítéssel keresek. „Azonnal" jeligére.
8736
MAGÁNOS nő, vagy két diáklány
albérleti lakást kaphat. Szt. Antalutca 12. Lassuné.
8719
BELVÁROSI 2 szobás, konyhás lakásom elcserélem, Széchenyi-tér 8.
I. em. 10 ajtó. Költséget téritem.
ELCSERÉLNEM szoba,
konyhá3
lakásom hasonlóért a belvárosban.
Sztálin-sétány
2, az udvarban
jobbra.
8725
SZÉP, tiszta egy szabás, Bpelzos lakást keresek. Lehetőleg a Kálváriatér, Móravárosban. „Kö'tségmegtérités" jeligére.
8717
81 FORINTOS jövedelmű házfelügyelői lakásomat elcserélném 2
nagy szoba, konyhás főbérleti lakásért. „Belváros" jeligére a kiadóba.
8731
| _ f o g l a l k o z á s . |
GYAKORLOTT
rongyvágó aszszonyt keresek. Jósika-utca 43
szám.
8733
MAGÁNYOS nőt háztartási munkára
bentlakással felveszek.
Cím a kiadóban.
8701
MEGBÍZHATÓ bejárónő napi 8 órai
munkára felvétetik, Bécsi-körút 6 I
2 szám.
8712
GYAKORLOTT rongyvágókat felveszünk. Cím: Toldy-utca 4. Házfelügyelőnél
8707
FÜGGETLEN nő magánházhoz házvezetőnőnek, vagy anyahelyettesnek
ajánlkozik. Cim: Jancsó Margit Felsővárosi ff 224.
8709
VIDÉKI orvos házába keresünk
vikszelni tudó ügyes nőt 30 éves g.
Főzni nem kell. Jelentkezés délben
1—2-ig Szentháromság-utca 12. Illem. 7.
8720
GYERMEKSZERETŐ,
középkorú,
bentlakó főzőnő felvétetik. Cim a
kiadóban.
8727
DÉLMAGYARORSZAG
po.ilikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
ZOMBORI

JÁNOS.

Szerkesztő:
BÓDAY

PAL

Szerkesztőség: Szeged, Jókat.u. 4.
Telefon: 35 35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi 'telefon
este 8-tól: 34 38.
Kiadóhivatal: Szeged Lenin u 6
Telefon: 3110. és 35-00.
Az x-szel Jelzett közlemények
díjazottak
Délmagyarország Nyomda, Szeged.
Felelős vezelő: Prtskln

Sándor.

Hungáriában L a n t o s O l i v é r énekel

