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Százezres tömegek hatalmas békettinietése
Franciaországban
A magyar parasztküldöttség csoportjainak
a Szovjetunióban
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nemcsak a művezetők ügye
Dolgozó népünk naponta újabb és
ujabb
sikerekkel,
ÍI nK
RliVArfvlrVíil
aieredményekkel
*IOSTmÓT-Ixml-lz-űl
építi a szocializmust, rakja le ann a k a társadalmi rendszernek az
alapjait, melyért legjobbjaink nem
sajnálták életüket
feládozni. A
Dunai Vasmű emelkedő falai, a
Budapesti Földalatti
Gyorsvasút
egyre hosszabbá váló alagútja, az
összeesküvő Grősz-banda megsemmisítése, az augusztus 20_i verseny
egyre fokozódó lendülete
mindmind azt tanúsítják, hogy egy pillanatra sem ülünk az eddig elért
eredményeink
babérjain,
hanem
újabb győzelmek, újabb sikerek felé
törekedve igyekszünk gyarapítani
országunk erejét. Most, aimikor né.
pünik az aratás, cséplés és begyűjtés nagy csatáját vívja, amikor a
jövő évi kenyér biztosításáért f o .
lyik a harc, kormányzatunk nem
feledkezik meg arról sem, hogy
népgazdaságunk egyéb területein is
van tennivaló bőven. Ennek bizonyítéka a minisztertanács
most
megjelent határozata a művezetők
kötelességeiről és jogairól.
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A Szovjetunió
népgazdaságának
minden ágában
túlteljesítették
az ötéves állami beruházási
tervet

felelős egyszemélyi vezetői. Ezt kü„ határozat
U^ z — „ i szintén
" i ' — leszöi
lönben a
gezi, amikor kimondja: „A
művezető (mester)
a reá bízott
műhely
Az OSzSzSzK állami tervbizottságának és statisztikai hivatalának jelentése
(termelési
részleg)
teljes jogú
veaz OSzSzSzK negyedik (háború utáni első) ötéves tervének teljesítéséről (1946—1950)
zetője. A művezető
az
egyszemélyi
vezetés elve alapján
felelős
minA köztársasági és helyi
ipar
Moszkva (TASzSz). Az OSzSzSzK
1950-ben a szántás 99 századenért, ami a műhelyben
(termelési
meghonosították
az
népgazdasága helyreállításának és üzemeiben
lékát traktorok végezték és a
részlegben)
a termelés
területén fejlesztésének — 1946-tól 1950-ig élenjáró, technikát, ami
lehetővé
gabonaneműek 97
százalékát
történik".
Ugyancsak Gerő elvtárs terjedő évekre szóló — háborúutáni tette a sok munkát igénylő és nekombájnokkal
aratták,
a
vetette fel beszédében: „Jól
átgon- ötéves tervét, amelyet az OSzSz- héz
munkafolyamatok
gépesítési
szarvasmarhaállomány az
ötéves terv alatt 1.9-szeresére,
dolt, részletesen
kidolgozott,
korsze. SzK legfelső tanácsa 1946 júniusá színvonalának emelését az iparban
a j u h . és kecskeállomány 1.8rü és kötelező
erejű gyártási
eljá- ban fogadott el, a Szovjetunió kor. és az építkezésben. A munkások
munkájának
termelékenysége
a
szeresére növekedett, a sertésrások bevezetése
az előfeltétele
an- mánya és személyesen Sztálin elvlárs állandó segítsége eredménye- köztársasági állami iparban és heállomány pedig megháromszonak. hogy iparunkban
a lehető leg- képpen sikeresen teljesítették, a lyi iparban 1950-ben 22 százalékrozódott.
szélesebb
területen
alkalmazzuk
a legfontosabb tervfeladatokat jelen- kal emelkedett
1940-hez viszoA mezőgazdasági termelés emelfolyamszerű
termelés
módszereit,
c tősen túlteljesítették.
nyítva.
kedése és a piacra kerülő terményfutószalagés a
félfutószalag,
A jelentés megállapítja, hogy az
mennyiség
növekedése
lehetővé
A z OSzSzSzK
népgazdaságé,
rendszert,
ami lehetőséget
ad a simult ötéves terv teljesítése so.
tette, hogy biztosítsuk a lakosság
nak minden ágában egészében
megnövekedett
élelmi szerszükségtermelés
igen jelentős
fokozására, rán az OSzSzSzK
túlteljesítették az állami beruletének
kielégítését,
lehetővé tette
házási tervet
a termelékenység
emelésére,
az önjelentős sikereket ért el az ipar
továbbá, hogy emelkedjék a kolhoköltség
további
csökkentésére,
helyreállítása és fejlesztése te.
zok és kolhozparasztok jövedelme és
A mezőgazdaság
rén.
vagyis ipari
termékeink
olcsóbbítávégül, hogy szilárd nyersanyagbátervteljesitéso
zist teremtsünk a könnyű- és élelA most megjelent miniszter- Az ötéves tervben 1950-re megálAmikor most, a rendelet megjele- sára".
A jelentés ezután
áttér
arra, miszeripar további fejlődéséhez.
tanácsi
határozat
kimondja:
,,A
lapított
termelési
szinvonalat
h
a
.
nése után néhány csongrádmegyei
hogy a mezőgazdasági téren hoAz OSzSzSzK gépkocsiállományüzemben megkérdez.tüik a művezető- művezető
felelős
a,
technológiai táridő előtt — az 1949. év negye- gyan teljesítették az ötéves tervet
ket, hogyan fogadták a határoza- utasítások
betartásáért.
Köteles
a dik évnegyedében elérte. Határidő és megállapítja, hogy az elmúlt ügyi minisztériuma gépkocsiparkjának
teherforgalma
1950-ben
tot, igen sok művezető ezzel az egy
munkásokat
a technológiai
utasító, előtt teljesítették az ötéves tervet ötéves terv során nagy sikerekt ér. 1940-hez viszonyítva több mint hászóval tudta kifejezni örömét és
Moszkva és Leningrád ipari üze.
megfelelő
munkamódszerek- mei. A z Ural. Szibéria és a vol. tek el a mezőgazdaság továbbfej. romszorosára emelkedett — állameigelégedését: végre! Végre ren- soknak
lesztésében és a kolhozok társadal- pítja meg a továbbiakban a jelenmegtanítani".
delkeznek a termelés közvetlen pa- re
gamenti ipara tovább fejlődött és
erősítésé, tés.
Látható tehát, hogy a művezetők- 1950-ben 2.8-szer annyit termelt, masított gazdagágának
rancsnokai olyan útmutatóval, ami
ben.
A
mezőgazdaság
anyagifélreérthetetlenül lerögzíti az üzem- kel kapcsolatos határozat nem csu- mint a háború előtt. A
Az ötéves terv esztendei alatt az
háborús
ben elfoglalt helyüket, kötelességei- pán a művezetőket érinti, hanem károkat szenvedett vidéket — a technikai bázisa megnövekedőt és az
autóbusz.
és
taxiállomány
emelkedett a gép. és traktorállo- majdnem ötszörösére növekedett. A
ket és jogaikat. Végre megszületett I Pártunk
vezetőinekelvi
és politikája
maguknakgyakorlatba
a dolgq- vas- és színesfém-kohászati
üze.
átültetésének
egyika igen
fonmások szerepe a kolhozok terme- köztársasági és helyi jelentőségű
az a hajározat, ami
kimondja: való
zóknaik
is segíteni kell
művezető
meket, a szénbányákat,
olajkútohatározatban
lelésében.
keményburkolatú
gépkocsiutak
Gondoskodni
kell arról, hogy mun- tos
ket, láncszeme.
hogy eleget Atehessenek
azoknak
kat, villanytelepeket,
gépgyár tóelvek sikerrevitele
hossza 1950 év végéig 1940-hez vikaidejének
túlnyomó
részét a ter- fektetett
a kötelességeknek,
melyeket ésa meg.
ha- és
vegyiüzemeket,
építőanyagA
gabonaneműek
vetésterülete
tehát
nem csupán
a műszonyítva 26 százalékkal növekemelés
irányításával
kapcsolatos valósítása
tározat előír
számukra.
Nemcsak
a pari, könnyűipari,
élelmiszeripari
az ötéves terv során 28 százamesterekjelenti
ügye. Az
dett.
feladatainak
ellátására
fordíthas- vezetők,
segítségnyújtást
ez üzemek
hanem
és egyéb iparágakhoz tartozó ipari
lékkal növekedett — ezen belül
sa". Csongrád megye egyes üzemei, az építő bírálat fokozott 'szükségesTúlteljesítették az ötéves terv előa búza vetésterülete 71 száza,
ben ugyanis a művezetőt egyes ve- ségét is. Elsősorban a művezetők üzemeket ú j technikai alapon álírását kis folyókon ú j víziutak
lították
helyre.
lékkal.
A
gabonaneműek
terzetők az adminisztráció
kiegészítő között tudatosodjon az hogy a b a .
megnyitáséra és azokon
történő
méshozama 1949-ben és 1959személyzetének
tekintették
és — tározatban
megállapított
jogokra
áruszállításra vonatkozólag. 1950Az ipari t e r m e l é s
ben túlhaladta a háború előtti
hogy konkrétumot is említsünk
— csak úgy tarthatnak igényt, ha 1940-hez k é p e s t 3 7 s z a z a l é k k a l
ben kis folyókon 11 százalékkal
szinvonalat.
például
a
Szegedi
Kenderfonó- a kötelességeknek
maradéktalanul
több árut szállítottak, mint amenyemelkedett
gyárban a művezetőt rendezvények eleget tesznek, de az üzemek veze
A z ipari növények
vetésterülete nyit az ötéves terv előírt.
szervezésére,
élelmiszerjegyekkel tői is ébredjenek tudatára annak,
A z ötéves terv előírta, hogy a az ötéves terv alatt 64 százalékkal
A kis folyókon megnyitott víkapcsolatos adminisztrációs munká- hogy a művezetőktől akkor várhat, köztársasági és a helyi ipar össz- növekedett. Jelentékenyen megnőtt
ziutak hossza az ötéves terv
ra akarták „befogni".
j á k el száz százalékosan és köve- termelésének 1950-ben — az ötéves az ipari növények terméshozama. A
ideje alatt 12.209 kilométerrel
Üzemeink művezetőd — éppen fel. telhetik meg a kötelességek betar- terv utolsó évében — 23 százalék, zöldség- és dinnyeféléik, valamint a
növekedett.
vetésterülete 1950-ben
adatkörük
meghatározatlansága tását, ha jogaikat tiszteletben tart- kai kell felülmúlnia a háború előtti burgonya
Az ötéves terv esztendei alatt
1940-hez viszonyítva 13 százalékkal
miatt — 'szaktudásuk és munka- ják. A művezetők, az üzemek veze
1940-es év színvonalát.
emelkedett, a burgonya termésho- helyreállítottuk és továbbfejlesztet,
energiájuk jelentős részét elpaza- tői, de minden dolgozó tanulmáTénylegesen 1950-ben az ipari
zama túlhaladta
a háborúelőtti tük a postát, távírót és rádiót.
rolták olyan munkái? elvégzésére, nyozza át aprólékosan és tüzetesen
színvonalat. Az ötéves terv alatt
termelés 37 százalékkal
volt
melyek nem tartoznak szorosan fel. ezt a határozatot s hasson oda
Megnövekedtek
jelen lékenyen megnövekedett a gyütöbb. mint 1940-ben.
adatkörükhöz és éppen emiatt érez- hogy ez az intézkedés valóban szo.
a kulturális kiadások
mölcs,
valamint
a
szőlő
termesztési
cializmusunk
építésének
újabb
lenték azt, hogy egyre nehezebben feAz ötéves terv évei alatt a köztár- területe.
lelnek meg az eléjük állított fel. dítője legyen.
A jelentés a továbbiakban azzal
sasági és helyi ipar
valamennyi
adatoknak. Ennek a
lehetetlenül
Különösen fontos, hogy pártszer- ágát magasabb technikai színvonaÁllattenyésztés terén haszonálla- foglalkozik, hogy hogyan teljesítetvisszás állapotnak vet véget a mi- vezeteink, népnevelőink tudatosítsák lon állították helyre és ezek az
tok és baromfi
szempontjából a ték az ötéves tervet
nisztertanács határozata, végképpen
iparágai? jelentősen továbbfejlődtek. kolhozok
túlhaladták a háború,
a nép anyagi és kulturális
a határozat fontosságát nemcsak
ledöntve azokat
a
válaszfalakat,
A
növekedés
életszínvonalának emelése teA" köztársasági és a helyi ipar előtti színvonalat.
melyeket még a tőkés
termelési művezetők, hanem a dolgozók töszarvasmarhánál 21 százalék, a jurén és megállapítja, hogy az
rendszer emelt a művezetők és a megei felé is. Magyarázzák
meg. építőanyag termelése túlhaladta a
hoknál és kecskéknél 21 százalék,
OSzSzSzK-ban,
miként
az
háborúelőtti
szinvonalat.
munkások közé.
hogy a határozat segíti a művezetők
sertéseknél 49 százalék. Baromfinál
egész Szovjetunióban, munka,
A köztársasági és helyi faipar a növekedés kétszeres. 1940-hez viE z a határozat, amellett, hogy munkáját, lehetővé válik a jobb
nélküliség nem volt és nincs ts.
által kitermelt szerszámfa mennyi, szonyítva
A népgazdaságban
foglalkoztatott
jelentősen megkönnyíti és rendsze- munkaszervezés, ami a termeié,
sége 1950-ben 51 százalékkal emelmunkások és alkalmazottak száma.
rezi a művezetők, mesterek mun- kenység és ezáltal az életszínvonal kedett 1940-hez viszonyítva.
a haszonállat és baromfiálloA
1950 végéig 1940 végéhez viszonyítemelkedését hozza magával. A párt- termelt fűrészáru mennyisége 1950.
káját, annak a megbecsülésnek
mány egészében
a gazdaság
va 24 százaiákkal növekedett. Tohassanak ben 1940-hez viszonyítva másfél,
kifejezése is, mellyel dolgozó
né. szervezetei?, népnevelők
vább javult a lakosság anyagi helyminden kategóriájában megnő,
zete, ami kifejezésre jutott a munpünk tekint azokra a néphez hű oda, hegy ez a határozat a munka- szeres és túlhaladja az ötéves terv
vekedett.
előírását.
kások és alkalmazottak pénz- és
műszaki értelmiségiekre, akik a fi- verseny, a Sztahánov-mozgalom to.
A
mezőgazdaság gépesítésének reálbérének emelkedésében,
A köztársasági és helyi könnyűvala.
zikai dolgozókkal vállvetve kapar vábbi fellendülését hozza magával ipar az ötéves terv évei folyamán színvonala emelkedett. A z ötéves
mint a parasztoknak mind a társaterv
esztendei
alatt
a
mezőgazda,
Kapcsolódjanak
bele
a
versenybe
az
ták elő a romok alól, folyók fenea termelt cikkek választékában el.
dalmasított kolhozgazdaságból, mind
mezőgazda- a háztáji és egynéni
kéről gépeinket, akik — mint a eddiginél fokozottabban a műveze- érte a háborúelőtti szinvonalat és ság nagymennyiségű
gazdaságból
sáígi
gépet
kapott.
A
gépés
tráksajátíszármazó jövedelme növekedésében.
határozat is megállapítja: ,,a mun. tők, mesterek s példájukkal vigyék új cikkek tömeggyártását
torállomások traktorparkjának
ka.
kásokra
támaszkodva
komoly
mér- előre műhelyüket, termelési részle- totta el. A pamutszövetek terme, pacitása 75 százalékkal növekedett,
Jelentékenyen
megnövekedtek
lése az ötéves terv alatt 3.3-szeretékben járultak
hozzá eddigi
sike- güket ú j győzelmek, termelési sike sére. a gyapjúszöveteké 2.8-szere. a kombájnok száma pedig 30 száaz államnak a dolgozók kulzalékkal. A tavaszi vetés alá a
turális és társadalmi céljaira
reinkhez,
gyáraink,
üzemeink
újjá. rek felé. Jelentse ez a határozat az sére, lenszöveteké
2.5.szeresére szántást 1950-ben a kolhozokban 89
fordított kiadásai.
még fokozottabb növekedett.
építéséhez,
a hároméves
terv
ha- újító mozgalom
százalékban gépek végezték,
az
A lakosság az állam költségére setáridő
előtt való
teljesítéséhez
és fejlődését s a határozat szellemében
A köztársasági és helyi élelmi- ugarszánfást pedig 95 százalékban
gélyeket és kiutalásokat kapott
a
az ötéves terv első évének
kima- segítsék kölcsönösen egymás mun- szeripar az ötéves terv
előírását és az őszi szántást 97 százalékban.
1950-ben az u g a r . és őszi szántás munkások és alkalmazottak társagasló
eredményeihez."
E z a meg- káját az újítók és művezetők. Ne péksüteményekben 16 százalékkal,
dalombiztosítása révén, nyugdíjakat
23
százalékkal, 88 százalékát előhántó dkével vé- pedig a szociális gondozás révén. Inbecsülés jut kifejezésre azokban a kezeljék a népnevelők könnyen a tésiztaárukban
cukrászkészítményekben 27 száza- gezték.
gyenes kedvezményes beutalásokban
jogokban, melyek újabb perspektí- minisztertanács határozatának kérékkal és állati zsiradékban 23 szá.
'észesültek szanatóriumokba, üdülőkA fermészetéfalakitó tervek
vát nyitnak meg üzemeinkben a dését, ne tekintsék ezt a határoza- zalékkal teljesítette túl. Az ötéves
v é g r e h a j t á s á n a k e r e d m é n y e i be, illetve gyermekintézményekbe. A
kötelességeiket becsületesen telje- tot úgy, mintha ez csak a műveze- terv alatt a hústermelés 1.6-szcre.
sokgyermekes és egyedülálló anyák
tuda- sére növekedett és a hentesáruból
A
sítő művezetők, mesterek előtt. Ez- tőket érintené. Magyarázzák,
Nagy munkát végeztek a mező- az államtól segélyeket kaptak.
fontosságát,
teremtsenek 2.3-szer. állati zsiradékból három- védő erdőül tel vények létesítése te- lakosság az állam költségére ingyeért kíséri olyan osztatlan öröm tosítsák
nes orvosi ellátásban részesült,
a
számára
az
üzemben. szor, tejtermékekből pedlig másfél- rén. A természetátalakítás sztálini
és megelégedés üzemeinkben a ha- nyilvánosságot
állam
szer többet állítottak elő.
tervét végrehajtva, az OSzSzSzK dolgozók továbbképzéséit az
Erre a határozatra is vonatkozik a
tározat megjelenését.
európai része sztyeppés és erdő- fedezte, továbbá ösztöndíjakban réA helyi ipar és az Ifcarl ter.
sztyeppés vidékeinek kolhozai, szov_ szesítette a tanulókat és még sok
A határozat nagymértékben elő. ,.nincs légüres tér" elmélet, az,
melőszövetkezelek — mondja a
hozai,
gép- és traktorállomásai más juttatásban és kedvezményben
segíti a második pártkongresszuson hogy ha nem magyarázzuk mi, aktovábbiakban a jelentés
—
erdőgazdasági és erdővédőállomá. részesítette a lakosságot. Ezenkívül
kor
magyarázza
az
ellenség.
Egyhozott határozatok végrehajtását is.
1950-ben össztermelés tekinteminden
munkás és
alkalmazott
sad 1948—1950-ben
évenként legalább kétheti, egész sor
tében 16 százalékkal teljesítetGerő elvtárs beszédében világosan szóval tehát: a minisztertanács h a .
több mint 860.000 hektár tefoglalkozási ág dolgozói pedig enték túl az ötéves terv előírását
kifejezésre juttatta Pártunk állás- tározata a művezetők kötelességeinél hosszabb fizetéses szabadságot
és 59 százalékkal
több közről
és
jogairól
nemcsak
a
művezerületen
telepítettek
és
ültettek
pontját: „S zükséges, hogy a felelős
kaptak.
szükségleti cikket
gyártottak,
tők
kérdése
és
ügye,
hanem
szociavédőerdőket.
egyszemélyi
vezetés meg legyen
az
mint 1940-ben.
A nép anyagi életszínvonalának
A szovhozokiban bővül a gazdasági
üzem egyes részlegeinél,
műhelyei- lizmusunk építésének egyik fontos
A helyi fűtőanyagiparban
a növények vetésterülete, az OSzSzemelkedésével egyidejűleg a há
nél, telepeinél
is". Nyilvánvaló az, állomása s ennel? a határozatnak si.
szénkitermelés 1950-ben
1940-hez SzK szovhozügyi minisztériumához
ború utáni Időszakban további
hogy a művezetők jogaik és köte- kere, elveinek alkalmazása jelentős viszonyítva 52 százalékkal emelke- tartozó szovhozok alapjában véve
fejlőlést értünk el a
kultúra,
lességeik ismeretében lehetnek a mértékben előreviszi fejlődésünket, dett, a tözegbrikett termelés 3—5- befejeztél? a legfontosabb mezei
tudomány és művészet terén.
munkák gépesítéséti
Az ötéves terv alatt jelentős s í
műhelynek, üzemrésznek
valóban a szocializmus építését.
Iszeresére emelkedett.
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kereket értünk el
közoktatásunk
terén. Biztosítottuk a
gyermekek
általános kötelező oktatását hét éves
kortól kezdve. Az elemi hétosztáJyos
ós középiskolák hálózatának kiszélesítése terén és a tanulók létszánuk szempontjából
túlteljesítettük
az ötéves terv előírását. Az ötéves
terv alatt körülbelül 8 ezer városi
éj falusi iskolát állítottunk helyre
és építettünk, melyekben több mint
egymillió gyermek tanul. Az elemi,
hétosztályos és középiskolákban a
munkások és falusi ifjúság iskoláiban, a technikumokban és egyéz
középiskolákban 1950. végén
20.6
millió volt a tanulók létszáma. A
szövetségi és köztársasági
főiskolákon az OSzSzSz területén 1950ben 800 ezer főiskolai hallgató tanult. A háború előtti Időhöz
vte
szonyftva jelentékenyen
megnövekedett a gyermekintézmények száma is.
A kulturális és népművelési intézmények háborúelőtti
hálózalát
helyreállítottuk és túlhaladtuk
a
háborúelőtti szinvonalat.
1950 végén a különböző rendeltetésű könyvtárak száma 203.000
volt, könyvállományunk
meghaladta a 470 millió példányt.
Ebben nincsen benne a városi
és
falusi értelmiség, továbbá a munkások és kolhorparasztok
magánkönyvtárainak könyvállománya.
A
járási kultúrházak száma 1940 hez
viszonyítva 39 százalékkal emelkedett A falusi klubok száma jelentősen túlhaladta a háború előttit. A
vetítőberendezések, filmszínházak és
yándor filmvetítő berendezések há.
lózata 1950 végéig 1940-hez viszonyítva 1.5-szeresére növekedett.
A gyógyintézetek hálózata kiszélesedett és tovább javult a
lakosság egészségügyi ellátása. A
kórházi ágyak száma 1950-ben
1940-bez viszonyítva 23 százalékkal növekedett.
A városi és faluéi szülőotthonokban
lévő szülőágyak száma túlhaladta a
háborúelőtti színvonalai. Az anya-

A magyar

és gyermekgondozó hálózat
1940Széles körben kibontakozott
a
hez viszonyítva 1.5-szeresére növelakásépítés. Az állami üzemek, inkedett. Helyreállítottuk és kiszélesítézmények és helyi szovjetek, valatettük a szanatóriumok hálózatál. mint a városi és munkástelepek
lakossága állami hitel
segítségéve:!
AA orvosok
száma
1950-ben
az ötéves terv alatt 60 millió négy1940-hez viszonyítva 80 százazetméter lakóterületi! lakóházai áh
lékkal növekedett.
lított helyre és énített. Ezenfelül a
Az árleszállítások során
falvakban 1,300.000 lakóházat állínagymáriákben emelkedtek
tottak helvre és építettek fel. Nagy
a reálbérek
munkát végeztek a közüzemek hely.
Sikeresen fejlődött a szovjet ke- reállítása és ú j közüzemek építése
reskedelem is. 1947-től 1960-ig
a terén. Az ötéves terv alatt 161 vA.
szövetségi kormány
három ízben rosban és munkástelepen áüítottak
szállította lo
a tömegfogyasztási helyre vagv építettek újonnan vízcikkek árét és létrejöttek a felté- vezetéket, 100 városban és munkástelek ahhoz, hogy 1951 március el- telepen létesítettek csatornahálózasején újabb árleszállítást
lehessen tot és 18 városban létesítettek villamos trol'leybuszközlekedé&t.
végrehajtani.
Eb a munkások, alkalmazottak
és értelmiség reálbérének
komoly emelkedését
biztosította,
továbbá azt eredményezte, hogy
a parasztoknak az olcsóbbá tett
Iparcikkek megvásárlására
kisebb öaseegeket kell fordttanlok.
Az állami és szövetkezeti kereskedelem kiskereskedelmi
áruforgalma 1950-ben jelentősen felülmúlta a háborúalötH szinvonalat. 1950ben az állami és szövetkezeti üzletekben több árut adlak el,
mint
1940-ben, különösen húsból, hentes,
áruból és haltermékekből, állati és
növényi zsiradékból és egyéb zsiradékból, cukorból, cukrászkészftményekből,
lábbeliből,
pamut- és
gyapjú-, selyem- és lenszővetekből,
harisnya- és zoknifélékből. A bábo
rúelötti színvonalhoz viszonvltva a
lakosságnak több órát, rádió vevőkészüléket, varrógépet.,
kerékpárt,
motorkerékpárt, villamos háztartási
cikket és egvéb kultúr- és háztartási cikket adtak el. Jelentősen megnövekedett a
kolhozkereskedelem
volumene.
A kolhozplacokon a jegyrendezer eltörléee és a pénzreform
végrehjatása után csökkenlek az
árak.

Megnövekedett a
várost vlllanytelepek
kapacitása
és a
várnai villamoshálózat
hossza
1940-hez viszonyítva 79 százalékkal növekedett.
Á trollevbusz vonalak hossza 1950
végiig 1940-hez viszonyítva 2.3-szo.
rosára növekedett'. A városi vízvezetékek hálózata 1950. ben 1940-hez
viszonyítva 19 százalékkal bővüli és
a nani átlagos vízszolgáltatás 43
százalékkal növekedett. A városi
vízvezetékek hálózata kibővítésének
ötéves tervét túlteljesítettük. Azoknak a lakásoknak a 'száma, amelyekbe he van vezetve a gáz, 1950ben 1940-hez viszonyítva ötszörösére növekedett, a gázszolgáltatás
háztartási célokra pedig 5.5-szörösére növekedett. Jelentős
munkát
végeztünk a városok, munkástelepek és falvak rendezése terén is.
Befejezésül a jelentés megállapítja. hogy az ötéves terv esztendei
alatt Jovább folyt a munka Mosz.
kva — a Szovjetunió fővárosa —
újjáépítése általános tervének megvalósítása terén. Nagy munkát végeztünk az OSzSzSzK háborútól
károsult városai lakásainak és közüzemeinek helyreállítása terén.

parasztküldöttség
csoportjainak
a
Szovjetunióban

(TASzSz).
A Szovjetunióban tartózkodó magyar
parasztküldöttsóg
tagjainak egyik csoportja szombaton Mahacakaléba érkezett, ahol
megtekintik Dage aztán fővárosának
nevezetességeit, továbbá az olajipari mnkások ú j városát.
A magyar paroaztküldöttség egy
másik csoportja a dóni gaboinaföldek megtekintése során Rosztovteriilctéhéz tartozó Celina vidékére
látogatott el.
A magyar vendégek szombaton

az egész napot a Lenin-renddel ki.
tüntetett celinai magtermesztő szovhozban töltötték.
A magyar p-araaztküldöttség egy
másik csoportja eztavropolji vidék
legnagyobb gabonatermő ezovhozába, a Jemisbetoi szovhozba látogatott el, ahol megtekintette a gazdaság kulturális intézményeit. Este a
novó.aiekszandrovszkajai
körzeti
kultúrház kollektívája
hangversenyt adott a vendégek tiszteletére,

Ilyen alkotásokra csak a nagy szovjet nép képes
Motzkva,
A
moszkvai
rádió
szombat esti magyarnyelvű adása
keretébein egyik tudósítójának beszámolóját ismertette, akd a magyar paraszt küldöttség egyik csoportját
elkísérte
Észak-Kaukázusba.
— Mindazt, amit a Szovjetunió.

ban eddig láttam — mondja Pintér
András — , meggyőző erővel bizonyítja, milyen óriási teremtő ereje
van a szovjet népnek. Most olyan
helyeken járunk, amelyeket a hitleristák a háború alatt
majdnem
teljesen leromboltak. Aránylag rövid idő lelt el azóta, de már min-

tanulmányútja

den! helyreállítottak, újjáépítettek.
Erre csak a szovjet nép képes.
— Csak néhány napja vagyunk a
Szovjetunióban, de máris aok, nagyszerű
benyomást szereztem
—
mondja Ivanek László. — A legfontosabb az, hogy a szovjet nép
megingathatatianul a béke mellett
áll. Megfigyeltem a szovjet főváros
életét. Láttam a moszkvaiak nyugodt magatartását, láttam, milyen
kiterjedt, nagy építkezések folynak
a szovjet földön s ez ismételten arról győzött meg, hogy a szovjet nép
szilárdan hisz a béketábor győzel.
mében.
Nagy öröm számomra — mondotta Károly
Anna. a tápiósülyi állami gazdaság vezetője —, hogy
végre megvalósult leghőbb vágyam;
eljöhettem a szovjetek országába,
legjobb barátainkhoz, akiktől olyan
sokat tanulhalunk.
-

Százezres tömegek hatalmas béketüntetése Franciaországban
Párizs, (MTI). Szombaton délután
több mint 5 órahosszat vonult fel
a Baslill e-i értől a Nation-térig a
párizsi és a vidéki
békeharcosok
többszázezres tömege, követelve az
öthatalmi békeegyezményt és az üldözött békeharcosok e'len irányuló
megtorló rendelkezések megszüntetéséi.
A nagy párizsi békefelvonulás ellen fasiszta provokátorok négy ízben kíséreltek meg eredménytelenül
merényletet.
Fojtógázzal telített robbanó palackot dobtak négy esetben a
felvonuló tömegek felé.
A hatalmas béketlinletést a
tömegfelvonulás élén a békeharcosok
országos vezetősége nyitotta nreg.
Az egybegyűlt tömeg hatalmas
lelkesedéssel köszöntötte a Francia Kommunista Párt Központi
Bizottságát,
Jacques Duclos, Andrá Marty, Marcal Cachin és a
többi elvtársat.

Maurice Thorcz eJvtárs óriási arcképét „Éljne Thorez;': kiáltásokkal
fogadták. Minden megyei küldöttség
előtt transzparens hirdette az
öthatalmi békeegyezményt követelő, a
megyében eddig összeszámlált aláírások számát, valamint a békeküldöttek létszámát.
Franciaország mind a 90 megyéjének küldöttsége részt vett a
felvonuláson.
A volt deportáltak hatalmas küldöttsége a Bastille-börtönt ábrázoló
óriási tehergépkocsi mögött csíkos
rabruhában menetelt.
A Francia Nők Uniójának vezetősége, majd a gyerekek után a berlini fesztiválra! induló több
mint
kétezer különféle nemzetiségű fiatal küldöttsége következett.
Nyomukban jöttek a
Francia-Szovjet
Baráti Társaság, a Francia-Lengyel
Baráti Társaság, a Francia-Magyar
Baráti Társaság csoportja, a Francia-Magyar Baráti Társaság
küldöttsége hatalmas táblán a társaság
folyóiratának óriásira
felnagyított
címlapját vitte.

A francia békemozgalom orizágos értekezlete
holmi
felhívást, de máris
sokkal többen vagyunk az
öthatalmi
békeegyezményt követelő vilégmozgalomhan.
— Válaszúton állunk: vagy megegyezés jön létie, vagy a világ megsemmisülésbe rohan. Vagy egyesülnek a franciák, vagy eltűnik a föld
szinéről Franciaország, Mi már választottunk.
Felhívjuk az egész frnneia népet, egyesüljön, hogy megnyerhesse a béke nagy csatáját —
mondotta.
A népek egysége azonban kuAz országos értekezleten a vedarcra ítél minden
íncslerkczetőség Hivatalosul) bejelentetdézt.
te, hogy eddig 5 millió J84.000
OtMázmilfluőn Irtuk
alá z
stock-

Vasárnap délelőtt a párizsi Muluallitlé-palotában a francia
békemozgalom rendkívüli országos értekezletén Yves Fargo elvtárs, a békemozgalom elnöke heszámolt arról, hogy amikor a kormány látta
a párizsi béketalálkozó hatalmas sikerét. betiltotta azt.
— Miért acsarkodnak annyira a
békeharcosok ellen? — lette f d a
kérdést Farge, Azért, mert a háború előkészítéséhez a gyűlölet szitása szükséges.

békealáírást számlátak

meg.

A mozgalom 3 ezer Franciaország
minden tájáról érkezett
küldöttje
ünnepélyes fogadalmat tett, hogy az
aláírások gyűjtését az eddigi
tapasztalatok alapján lényegesen meggyorsítják.
Jean Laffitc elvtárs, a Béke Világtanács főtitkára jelentése
szerint az öthatalma egyezményt követelő felhívásra 54 országban több
minit 350 millió aláírás gyűlt össze.
Lauremt Casanova
elvtárs,
a
Francia Kommunista Párt Politikai
Bizottságának tagja felszólalásában
kijelentette; a francia
békeharcosok minden erejükkel
támogatják
az öthatalmi békeegyezmény sürgetésére irányuló mozgalmait,
mert bizonyos, hogy a harmadik világháború Franciaországol
megsemmisítené.

Kiss Károly távirata Mlncso Nejcsev
bolgár külügyminiszterhez az együttműködési
és kölcsönös segélynyújtási egyezmény
évfordulóján
Dr. Mlncso Nejcsev Urnák, a Bolgár Népköztársaság kUlUgymlnisz.
terének, Szófia.
Kérem Miniszter Ur, fogadja őszinte jókívánságaimat •
magyarbolgár barátsági, együttműködési él kölcsönös segélynyújtási egyelni énv aláírásának harmadik évfordulója alkalmából. A magyar és a
bolgár nép barátsága és testvéri együttműködése a jövőhen Is hathatósan hozzá fog járulni az Imperialista háborús gyujtogatók
bűnös
terveinek meghiúsításához és a körös felszabadítónk, a nagy Szovjetunió vezette nemzetközi héketábor győzelméhez. Kívánok a bolgár
népnek további nagy sikereket a szocializmus
építésének
hatalmas
munkájához és a békéért folytatott elszánt harcához.
i
KISS KAROLY,
a Magyar Népköztársaság külügy*
v. \
(
minisztere.

A Német Kommunista Párt vezetőségének nyilatkozata
a Németországgal való hadiállapotnak
a nyugati hatalmak részéről tőrtént úgynevezett
beszüntetéséről
Berlin ( A D N ) . A Német Kommunista Párt vezetőségének titkársága nyilatkozatot tett közzé azzal
kapcsolatban, hogy a nyugati hatalmak „beszüntették" a hadiállapotot Németországgal: a nyilatko.
zat hangsúlyozza: a nyugati
ha.
talmak részérőt történt lépés cé'ja,
hogy elvonja Nyugat-Németország
lakosságának figyelmét a valósá.
gos helyzetről: ezzel a lépéssé! is
elő akarják készíteni a német népet arra, hogy az amerikai és
német imperialisták katonai cé'kitűzései érdekében harmadik világ
háborúban áldozzák fel
A német népnek ehelyett azonban arra van szüksége, hogy haladéktalanul megkössék
a békeszerződést Németországgal, állami
egységét visszaállítsák és az összes
megszá'ló csapatokat kivonják —
állapítja meg a nyilatkozat, majd
hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió
képviselőinek a minden oldali német békeszerződésre vonatkozó javaslatát a nyugati
hatalmak el.
utasították, mert ezek az országok
továbbra is Nyugat-Németországban akarják tartani megszálló csa-

pataikat és fenn akarják tartam a
megszái'ási rendszert.
A német nép boldog fejlődése
érdekében a Német
Kommunista
Párt követeti:
1. Szüntessék be az újrafelfegy.
verzéssel kapcsolatos intézkedéseket, vessenek véget azoknak a tár.
gyatásoknak. amelyeket
Adenauer
folytat a német zsoldos hadsereg
megalakításáról és azoknak az intézkedéseknek, amelyek célja, hogy
álcázott katonai egységeket hozza,
nak létre.
2. Utasítsák el
a
Schumann,
tervet.
3. Kezdjenek tárgyalásokat N y n .
g a t . és Kelet-Németország képvl.
selölvel hazánk egységének vissza,
állításáról.
4. Haladéktalanul kössék
meg
Németországgal a békeszerződést,
amely kimondja az összes megszálló csapatok kivonását
Német,
országból egy éven belül.
Ezek a követelések megfelelnek
az egész némeit nép érdekeinek és
kívánságának
— állapítja
meg
befejezésül a Német
Kommunista
Párt nyilatkozata.

Szabadon
bocsátották
az Amerikai
Kommunista
15 vezetőjét
Az USA szövetségi
fellebbviteli
bírósága elutasította azt a határozatot, amellyel Ryan
szövetségi
bíró
érvénytelenítette az
USA
Kommun^ta Pártja 15 perbefogott
vezetője erdekében a Polgári
Jo.
gok Kongresszusa által elhelyezett
óvadékot. A fellebbviteli határozat

Párt

után Ryan bíró elrendelte, hogy a
Kommunista Párt vezetőit óvadék
ellenében bocsássák szabadon.
Pénteken a Kommunista Párt 15
vezetőjét megbilincselve Ryan bíró
elé vezették, majd az óvadék elle.
nében szabadonbocsájtolták őket.

Vasárnap
újra
megindultak
a koreai fegyverszüneti
tárgyalások
Peking (TASzSz). Az Uj-Kinfl
Hírügynökség jelenti Phenjanból:
A koreai front főhadiszállásának
jelentése szerint július 15-én koreai idő sezrint 13 órakor, háremnapos szünet után sor került a ko
reai
fegyverszüneti
tárgyalások
harmadik ülésére.

Az ülésen
megoldották
annak
kérdését, hogy
Keszon
térségét
semleges övezetté változtassák, továbbá azt a kérdést, hogy milyen
kiterjedésű legyem a térség, ahol
a
tárgyalások
folynak.
Ezután
folytatták a két fél áltál előterjesztett napirendtervezet megvitatását.

B koreai néphadsereg főparancsnoksága helyi harcokat jelent
Phenjan (TASzSz)
A
Koreai
Népi
Demokratikus
Köztársaság
néphadseregének főparancsnoksága
jelenti:
A koreai néphadsereg egységei,
szoros együttműködésben a kínai

népi önkéntesek osztagaival, folytatják a harcokat és súlyos veszteségeket
okoznak emberben
la
hadianyagban
az
amerikai-angol
beavatkozók és a Li
Szin«.Man.
féle hadsereg csapatainak.

A magyar zsidóság képviselőinek
nyilatkozata

A magyar
zsidóság
mindkét
Az értekezlet a „Békét akarunk!" rabbi testülete, rabbitanács a és
a
jelszó hangoztatásával, nagy lelke- Magyar Izraeliták Országos Intésedés közepette ért véget.
zőbizottsága nyilatkozatot adott ki.
amelyben a legélesebben szembeAmerikai csapatok
száll a nyugati sajtó, rádió és a
Franciaország
mögöttük álló uszítók aljas rágat,
munkásközpontjaiban
maival, melyeket a népi demokrá.
ciánknak
a magyar
zsidósággal
A „Paese" ctmfi római lap jelen- kapcsolatos
magatartásáról
terti Párizsból, hogy a francia
kor- jesztenek. Hangsúlyozza a nyilatmány Eisenhower kívánságára elha- kozat, hogy a magyarországi zsitározta, hogy az országot úgyneve- dóságot semmi sem gátolja vallásának
szabad
gyakorlásában és
zett védelmi övezetekre osztja
és
hitközségeik,
valamint
intézméPárizs munkáslakta területeiben és nyeik zavartalanul
működhetnek,
más „stratégiai" helyeken amerikai felekezeti megkülönböztetést
sen.
alkalmaznak,
csapatokat helyeznek el. A „védel- kivel szemben sem
mi övezetek'' parancsnokságát
az „A most folyamatban lévő kitelepíország legfontosabb munkásközponi- tés során — mondja a nyilatkozat
— egyetlen zsidó vallású egyén
jaiban, Párizsban, Lyonban, Metz- sincs, aki azért került volnia a kiben és Bordeauxban (a bordeauxi telepítettek közé, mert felekezetünk
kikötőben rakják k! az amerikai tagja. A híresztelésekkel szemben
fegyverszálMtmányokiat) állítják fel. a ki Lótej) ítetiek mind volt dúsgaz-

dag
nagykereskedők,
gyárosok,
földbirtokosok, valamint azok, akik
ezekkel együtt részesei és haszonélvezői voltak annak a
Horthy,
rendszernek, melynek zsidóüldözés®
az egész világon
közismert
és
amely- rendszert a
kitelepítettek
annak idején anyagi és erkölcsi
támogatásban részesítettek."
A nyilatkozat befejező részében
a magyar zsidóság képviselői rá.
mutatnak arra. hogy a rágalmazók,
a fogadatlan prókátorok, ne a magyar zsidóságot
próbálják uszító
szándékuk,
hazugságaik
céljaira
felhasználni,
hanem
„keressenek
a maguk portáján, ha zsldóüidözést, faji megkülönböztetést akar,
nak találni." Tiltakozásuk
vonatkozák Izrael állama magyarországi
képviseletének állásfoglalására és
tevékenységére is,
A nyilatkozatot a magyar zsidó,
súg szervezeteinek vezetői, élüköa
Stockler Lajossal. írták alá,.
,
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a drótsövényen innen — és túl...
Térvár, 1951. Július 10.
Autónk lassan halad. A learatott
gabonaföldeken katonás rorrendben
állanak a keresztek. Egyik
részét
vidám dolgozó
parasztok, asszonyok, emberek kocsira rakják és a
kövér gabonaszemektől duzzadó kévékkel elindulnak a szérűskert felé. Majd zöldelő földek melleit haladunk el. Az aratás u'án
kevés
földet lehet látni bevetetlenül Mindenütt másodnövények
zöldéinek,
lucerna, csalamádé, icö'o.v. Szorgos
munkákról tanúskodnak ezek a földek: A felszabadult, boldog életet
élö dolgozó parasztsásunk munkájáról.

m
A távolból halk gépzrtgás hallatszik, ahogy közelebb ériink, hatalmas kombájnt látunk. Az újszentiváni dolgozó parasztok későn érő
gabonáját aratják.
Megállunk egy pillanatra,
hogy
közelebbről
megcsodálhassunk
a
szovjet technika vívmányát, a kombájnt. Nem ritkaság már hazánkban, az ország számos területén
láthatunk ilyet. A szovjet nép —
mint már annyiszor, most is segítséget nyújtott. Segített, hopy
az
aratás-cséplés nagy munkájában siker kísérje dolgozó
pavnsztinink
békeharcát.

Tovább megyünk. A gép zúgását,
ameíy oly kiedves számunkra, már
csak távolról halljuk. Utunk Térvár
felé vezet, ahol mindössze
20—30

ház jelzi a kis falut. A réten gyer- roznak. És az, aki mindezért felemegsereg hancúrozik. Az egyik kis- lős, valahol
messze pöffeszkedik
fiú hatalmas almát gyömöszöl szá- palotájában, számolgatja az
amejába s két harapás között
társát rikai dollárokat, a jugoszláv
nép
bíztatja, hogy fussanak
versenyt. szabadsága árát, rabol, hízik az
Gondtalanul játszanak a
gyerme- ártatlanul legyilkolt ezrek vérén.
kek, mitsem gondolnak a falujuk
mellett húzódó határra. Hisz
oly
bíztatóan és mosolygásukat
viszonozva néznek rájuk azok a bácsik,
Most lovaskocsi döcög a gabonaakik
rendíthetetlen
szilárdsággal föld felé. Bár a kocsi
üres,
a
állanak ott a géppisztoly agyát meg- .csontig lesoványodott íó mégis csak
markolva.
Szemük
pillantásával lépésben tud haladni. Mögötte kis
üzennek a gyerekek felé: „Játszatok csoport ember bandukol, önkéntecsak, mi vigyázunk rátok!"
lenül is azt gondolja az ember: no,
Ott húzódik a falu mellett
a ezek az
emberek
megpróbálják
drótból kiépített h a t á r . . .
Földet menteni a menthetőt... Nem! Nem
választ ketté, hirdeti; Átlépni tilos- ez történt odaát! Fáradtan, a sok
Két különböző világot - választanak szenvedéstől megtörve kezdenek a
el azok a drótok. Mindössze pár munkához a jugoszláv dolgozó paméter széles az egész, A nap tüzö rasztok. Látszilo, hogy sir a lelkük
sugara ugyanolyan bőven önti élte- minden
elhullott
gabonaszemért,
tő erejét a drótsövényen túl is a pedig tudják, hogy az nem övék.
földekre, mint Itt. Az
eső vizét Megbotránkoztató, amit ezután láugyanolyan szomjasan issza fel
a tunk. Három-négy titolsta
katona
föld, mint nálunk, pár méterrel ar- megy hozzájuk. Fegyverrel
kényrébb. Azonban az a kép is bizo- szerítik a
parasztokat
gyorsabb
nyítja, ami elénk tárul, hogy oda- munkára. így akarják biztosítani a
át egy egészen más, szomorú világ dolgozóktól elvont, de Amerikának
van.
odaítélt gabonaszálHtmányt. Az üzletet már megkötötték:
az
USA
kapja a gabonát, Titoék megkapták
A föld túlnyomó részén még áll a fegyvereket, a jugoszláv nép pea gabona.
A kalászokból kipergő dig a nyomort, éhezést, börtönöket,
búzaszemek, mintha segítségért kiál- korbácsot, kényszermunkát. Az üztanának: Ne hagyjatok elpusztulni! let fölé cégtábla is kell. Kiírták hát
Távolabb a halálra ítélt
földterü- nagy hivalkodóan; szocializmus.
lettől már lekaszálták a gabonát.
A körülbelül 60 cm hosszú búzaszálak szanaszét hevernek a fölSzégyen? Ezt nem ismerik a Tidön s a szűk kenyérellátást bizto- to-fasisztákl A jugoszláv határőrsító gabonából a madarak lakmá- ség kapuja fölött ötágú vörös csil-
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A szovjet és
magyar himnusz
után Lengyel István elvtárs; vasút,
politikai tiszt beszámolt arról, hogy
• szovjet vasutasnapra tett felajánlásokat a Szegedi vasutas dol
gozók szépen teljesítették. A vállalt
felajánlásokban
nagyszerű
eredmények születtek, amelyek len.
dtilebet adnak az első vasutas napra és augusztus 20-ra, Alkotmányunk ünnepére.
Molnár László Majakovszkij „A
P á r t " című versét szavalta ezután,
majd Hajdlu Rezső elvtárs; a MÁV
szegedi politikai osztályának
ve.
aetője mondott ünnepi beszédet.
Beszélt arról a hősi munkáról,
amelyet a Nagy
Októberi
Szocialista Forradalom után végeztek
a fiatal szovjet vasút dolgozói. Fáradságot nem kímélve küzdöttek a
kilométerekért, hogy minél több
élelmet és hadianyagot tudjanak
szállítani. A továbbiakban rámutatott Hajdú elvtárs arra, hogy a
felszabadulás után milyen
nagy
segítséget
nyújtottak a szovjet
vasutas dolgozók. A szovjet vasutasok elküldték a legjobb sztahá

novistáikat, miint például
Pányin
elvtársat, hogy a magyar vasutas
dolgozóknak átiadják
munkamódszereiket. Ennek köszönhetjük, hogy
ma már a magyar vasutasok között is sztahánovista mozdonyvezetők és fűtők is dolgoznak, akik
már edidig is kiváló eredményeket
értek el. A szovjet példa nyomán
indítottuk el harcunkat a felemelt
sebesség eléréséé^, a minél több
500 és 2000 tonnás vonatokért.
Beszéde végén ünnepélyes keretek között ajándékokat adott át a
szovjet vasutasoknak, akik ezután
válaszukban biztosították a szegedi
vasutas dolgozókat, hogy a jövőben
még fokozódik a Szovjetunió támogatása a magyar vasutasok Rzá.
mára. Szépein és gondosan előkészített kulturműsor kezdődött ezután. Bálint Margit
Csajkovszkij
Románcát énekelte és az „Aranykulcsocaka" című filmből dalokat
A szegedi vasutasok kulturgárdája
a „Mélyszántás" című színdarabból
a gépállomáson lejátszódó jelenetet
adták elő. A tánccsoport orosz népi
táncokat mutatott te.
A szegedi .vasutas dolgozókban
az előadás után még erősebb lett
az az elhatározás, hogy fokozottabban harcolnak az első magyar
vasutas nap sikeres megrendezésé,
ért és ezzel is ötéves tervünk sikeréért. a békéért.

Az állami vállalatok tehergépkocsi vezetői
mozgalmat indítottak
a terménybetakarítás sikeréért
(Tudóéitónktól).
A Csangrádmegyei ÁV sztahánovista gépkocsivezetői: Gninyi Imre és Szemerédi
György elvtársak
Alkotmányunk
ünnepének tiszteletére mozgalmat
indítottak annak érdekében, hogy
segítséget nyújtsanak a dolgozó parasztságnak a terménybetakarításban. Vállalták, hogy azzal az üzemanyaggal, amelyet havonta megtakarítanak, munkaidejük
után
a
messzefekvő tszcSk és egyénileg dolgozó kisparasztok földjéről az elcsépelt gabonát a cséplőgéptől a
szegedi gabonaraktárakba
szállítják*
Csatlakozott ehhez a nagyszerű
mozgalomhoz a Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat két gépkocsivezetője,
Molnár István és Kardos József
elvtárs is. A vállalatnál megtartott
termelési
értekezleten
nemcsak
csatlakozásukat jelentették be, hanem megfogadták, hogy az összes

állami vállalatok
gépkocsivezetőit
felhívják
a
terménybetakaritás
meggyorsítására irányúié mozgalomhoz való csatlakozásra és egyúttal kihívják őket üzemanyagtakarékossági és gabonaszállítási versenyre.
A Kiskereskedelmi Vállalat vezetősége örömmel üdvözölte a felajánlást, Alexiin Mihály elvtársvállalatigazgató rámutatott arra, milyen nagy jelentősége van nemzet,
gazdaságii szempontból a tszcsk és
egyéni dolgozó parasztságunk ilyen
irányú megsegítésének.
Kifejezte
azt a reményét is, hogy ezt a mozgalmat magukévá teszik a többi
tehergépkocsival rendelkező állami
vállalatok vezetői is és megadják a
lehetőséget a gépkocsivezetőknek,
hogy a versenymozgalomban résztvegyenek.
Radócz
Gyula.

Az fiusztrla! Szövetséges Ellenőrző Tanács ülése
Bécs (TASzSz). Az ausztriai
Szövetséges Ellenőrző Tanács szombati ülésén az osztrák kormány
egyes törvényeivel foglalkozott.
„A kózilöfegyverek és a lösze,
reik kötelező megvizsgálásáról szóló
törvénnyel"
kapcsolatban
Cinev
vezérőrnagy, a Szovjetunió képviselője rámutatott, hogy a törvény
a nyílt áttérést jelenti az Ausztria

BÁBA FERENC BOLDOGAN VITTE GABONÁIÁT
Szorgalma* munka, gépi szántás után szépen fizetett a föld
és megkapja jutalmát a dolgozók államától i*
A szegedi földművesszövetkezet
Bocskay-utcai raktára elé egymásután érkeznék a porlepte gabonaszállító kocsik. Egyénileg
dolgozó
parasztok hordják te a gabonájukat, Mindegyikük izzad és poros,
de hiszen nem is csoda, mert egyenesen a cséplőgéptől jöttek. Izmos
munkáskezeik emelik le a kocsikról
a gabonával telt zsákokat.
Bába Ferenc egyholdas egyénileg dolgozó paraszt árpáját nagy
megelégedéssel vizsgálják a munkások. Egy keveset tesznek belőle a
fajsúlymérőbe és elismerően mond.
ják:
— A 60-as fajsúlyhoz tartozik!
Bába Ferenc gabonája majdnem

gépállomással
szántatom fel és
vettetem be gabonával. Meg is lett
az eredménye. Amig tavalyelőtt egy
holdról csak 10 mázsát arattam le.
addig az idén már 17 mázsa árpát
kaptam. Az árpámat még viaszérésben arattam le, hogy a szemveszteség minél kisebb legyen. Elhatároztam azt is, hogy beadási kötelezettségemen felül annyi gabonát adok az államnak, amennyit
csak adhatok. Tudom, hogy a beadási kötelezettségemmel az ötéves
terv sikeres befejezését segítem elő,
vagyis az én még boldogabb jövőmet és minden szem gabonám több
kenyeret jelent a dolgozó nép asztalán.

Bába Ferenc becsületesen teljesítette is beadási kötelezettségét, ö t .
ven kilét kellett beadnia, de 150 kiAz arca megelégedett, boldog.
azután
— 1939-ig kubikoskén} dolgoz- lót adott te. A beadásnál
tain — emlékezik vissza az elmúlt örömmel újságolta, hogy az idén
évekre. — Már akkor is földet sze- már
rettem volna, de a Horthy-világtöbbet tud vásárolni
ban erről álmodni sem lehetett. De
a legjobb minőségűek egyik*.

nem hiába vártam, hogy lesz egy- abból a pénzből, amit a gabonájászer még jobb világ is számomra. ért kapott.
Valóban, ez a jobb világ 1945-ben
— Sok minden kellene a ház köel is jött. 1945-ben a felszabaduláskor földet kaptam. Boldogan láttam rül: mezőgazdiasági szerszámok, k a .
a
műveléséhez
gyermekeimmel sza, kapa, eke. De azért jól lenne
együtt. Amikor eljött az aratás egy kis malacka is őszre. A gyeideje, mégis csalódotton tapasztal- rekeknek ruhát is akarok venni.
taim, hogy a földem keveset ler.
Boldogan mondla mindezt. A jó
mett. Tavaly azután megértettem, munkát végzett ember öntudatos
hogy mi volt ennek az oka. Az ara- boldogságával.
lagot vehet észre az ember. A pro- tás idején láttam, hogy a szomszéKözben újabb és újabb kocsik
letér internacionalizmus e
szent dos tszcs földje mennyivel több és foglalják el helyüket a földművesjelképe alatt kényszerítik fegyver- jobbminőségű termést hozott, mint a szövetkezet raktára előtt.
Rajta
re, rabszolgamunkára a
jugoszláv sajátom. Ott ugyanis
Bába Ferenchez hasonló, becsületes
dolgozó parasztokat, díszítik Ameridolgozó parasztok, akik eljöttek,
géppel szántottak.
kától kapott fegyvereikkel az Örs
hogy hazafias
kötelezettségüknek
környékét. A nap fényében szinte Elhatároztam,
hogy földemet
a mielőbb eleget tegyenek.
haragosan csillan le a vörös csillag a jugoszláv katonák nevetséges
figuráira. Az egyik amerikai egyenR szegedi Texlllfcombinát első helyet ért el
ruhában pompázik, a másik SS-katonaruhában feszít, a harmadik va- az augusztus 20-i munkaverseny szakmai kiértékelésében
lósággal szerénykedik jugoszláv katonaruhájában. Lehet, hogy ennek
A könnyűipari minisztérium most uát az első, a Szegedi Kenderfonókisebb a rangja!
állította össze az Alkotmány ünnep gyár a második, az Űjsaegedi Kentiszteletére kiszélesedett
verseny der- és Lenszövő pedig a harmadik
eddigi eredményei alapján az egyes
ipari üzemek versenyállását. A sze- helyei érte el a szakmai helyezés,
. . . Mindössze pár méter széles a gedi üzemek közül a Textilkombi. ben
határjelző drótsövény, mégiis óriási
különbség van a két
földterületközött. Ideát gyermekek kacagnak,
boldog életet élő dolgozók építik a
szebb országot. Alig pár méterreüi
odébb egy megkínzott nép szenved
amerikai láncra fűzve, gyilkos árulók korbácsa alatt. Ma még húzza
a jugoszláv nép az igát, de a börtönökben sűrű erdők mélyén bitóA csongrádmegyei papok békebi- nek a magatartása, Grősz érsek elfák árnyékában a nép
legjobbjai zottságának alakuló értekezlete ma lenzése.
már kovácsolják a szebb holnapot. délelőtt fél 10
órákor
kezdődik
Az amerikaiak
kegyetlenkedése
Napról-napra forrósodik a talaj a Hódmezővásárhelyen. Az értekezlet Koreában, a Grösz-per gyalázatosTito-banda lába alatt s egyre job- iránt az egész megyében nagy az ságai azonban az alsópapság többban érik az az idő. amikor a ju- érdeklődés, különösen a néphez hü ségét immár rendíthetetlenül a bégoszláv nép lemossa azt a sok gya,- alsópapság körében. A katolikus al- ke, a szabadság dolgozó hívei ollázatot, amelyet a titoista janicsá- sópapság közölt eddiig is szép szám- dalára állították. Ezért kér részt az
rok rákentek a Térvár határában mal akadtak olyanok,
akik úgy alsópapság Is abból a haroból, metitoista őrház kapuja fölött szomor- érezték, hogy a világ
dolgozóinak lyet a magyar dolgozó nép az egész
kodó vörös csillagra.
nemzetközi béketáborában van
a világ dolgozóival együtt folytat
a
Cs. M.
helyük, de a cselekvő
részvételtől tartós békéért. A mai értekezletnek
a békeharcba sok papot vissza tar- éppen ebből a szempontból
van
tott eddig a püspöki kar egyrészé- nagy jelentősége.

luj

Lelkesen ünnepelték
Szeged
vasutasai
a szovjet vasutasok
napját
A eoegedá vasutak dolgozók vasárnap este &x alsóvárosi kultúrházban. ünnepi kultúrműsort
ren.
deztek a „Szovjet vasutas nap" alkalmából a Szegedi Szovjet va&utparamcsoak és helyettese jelenilété-

Cséplőgéptől a begyttjtőhelyre

felfegyverzésével kapcsolatos intézkedéséül re.
Az amerikai és az angol küldött
támegatta az
előterjesztett
törvényt.
Cinev vezérőrnagy
kijelentette,
hogy a szovjet megszálló hatósá
gok nem engedik meg az új tör.
véfty alkalmazását Ausztria szovjet
megszállási övezetében.

Ma délelőtt fél 10 órakor kezdődik
a csongrádmegyei papok békebizottságának
alakuló értekezlete

R Szegedi Fűtőházban

a tervteljesítésben június hónapban
még komoly lemaradás mutatkozott.
A széntúlfogyasztás 11
százalékot
tett ki. A pártszervezet és szakszervezet vezetősége, amikor a lemaradás okait kivizsgálta, felhívta
a
Az egész világ ilfjúsága nagy | |ius 25-én este 20 óra 45 perckor
fűtőház dolgozóinak figyelmét
a
szén takarékosságra és a Szovjet- lelkesedéssel készül a I I I . Világ, ünnepélyesen fogadják a váltóin.
unió sztahánovistái
munkamódsze- ifjúsági
Találkozóra. A
szegedi tá9ban résztvevő fiatalokat, akiket
rének alkalmazására.
fiatalok is nagyszerű munkatelje- a Szegedi Pártbizottság, a DISZ
akarják
megünne- és a tömegszervezetek küldöttei üti.
Ennek a figyelmeztetésnek
meg sítményekkel
is lett az eredménye. A mult hó- pelni a VIT-et, amely a békéért vözölnek. A szegedi fialatok harcos
ber.
hatalmas
sereg, üdvözletükéit küldik majd a
napi lemaradást behozták és
ma küzdő fiatalok
1 ind VIT résztvevőinek ás szalagot
már 3 százalékos szénmegtaknrítást szemléje lesz.
mutathatnak ki, ami 41.900 forintot
A Világifjúsági Találkozóra
a kötnek a zászlókra, amelyekel a
tesz ki. Ebben a versenyben, ki- világ minden részéből stafétát in- staféta visz Berlinbe.
váló eredményt ért el sztahánovista dítanak. A délkeleteurópai staféta
Ezen a napon számos ünnepsébrigádjával Tassy Mihály sztaháno- Albániából indul és Románián ál
vista mozdonyvezető és fűtői, Sza- érkezik Magyarországra. A staféta get rendeznek a fiatalok, hogy ezkái Ferenc és Csonka Mihály, akik
áthalad Csongrád
megyén s így zel is kidomborítsák a VIT nagy
vállalták, hogy tervüket 120 százaSzegeden
is.
A
szegedi
fiatalok j ú . nemzetközi jelentőségét.
lékra teljesítik és ezt 132 százalékra túlteljesítették. Hat vonatot továbbítottak felemelt sebességgel és
túlterheléssel: elért megtakarításuk
értéke 2860 forint.
Nyomában van a
sztahánovista j
brigádnak Takács István mozdony- [
kező hetekben minden
tanácstag
vezető, Moldovány János és Varga 1 Szeged dolgozói — az ország
György fűtők, akii'k ugyanígy továb- valamennyi dolgozójához hasonlóan egy-egy körzetben, tizemben beszábítottak négy vonatot, megtakarítá- — a tanácsválasztások óta meg- mol munkájáról választói előtt.
suk 1643 forinl. Ezzel
válaszoltak győződhettek arról, hogy a kisebb- Ma, kedden a gázgyári kullurott.
a Grősz.bandának és imperialista nagyobb nehézségek, zökkenők el- honban Pozsár József tart beszá.
lenére is a tanácsok működésével mólót; holnap, szerdán este 7 óragazdáinak.
Benedek
gyökeresen megváltozott
a köz. kor a rókusi iskolában
Jó eredmények mutatkoznak
a igazgatás munkája.
Dolgozó né- Károly, szombaton -pedig az Orion
kazánmosóknál is. Szögi István 143 pünk által választott
tanácstagok és Piek gyár dolgozói részére a
százalékot ért el a munka jó megNagy
irányítják Pártunk vezetésével Sze. Piok gyár kultúrtermében
szervezésével. Börcsö'k Ferenc szénGéza, a rendőrség részére a rendőrged
életét
is.
A
tanácsitagok
munrakó 127 százalékos, Kovács
Pál
dolgozó
állandóan egyesület helyiségében fél 2-kor
géplakatos 152 százalékos.
Szabó káját minden
Mihályné kocsitisztító 165 százalé- ellenőrizheti, sőt maguk a tanács- Hegedűs László, a dolgozó pakos, Kovács József
kazánkovács tagok is időnkim kötelesek beszá- rasztok számára a Székháti iskolánál délután 6 órakor Bán Béla és
160 százalékos teljesítményével já- molni munkájukról.
rul hozzá ötéves tervünk
sikeres
Szegeden nagy érdeklődés mel. ugyancsak déultán 6 órakor a mó_
megvalósításához és a béke védel- lett már megkezdődtek a tanácsta- ravúrosi iskolában Komócsin J ó .
méhez.
gok beszámolói s a most követ- zsef számol be munkájáról.

Ünnepélyesen fogadják
Szegeden
a I I I . VIT váltó futóit

Ma továbbfolytatódnak Szegeden
a tanácstagok beszámolói
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Elítélték az amerikai irányítás alatt működű
csehszlovákiai gyilkos terroristákat
Prága
(CTK).
A jihlavaá állami
bíróság most tárgyalta annak a 14
tagú
terrorbandánaik
bűnperét,
amelyet Ladislav Maly, amerikai
ügynök vezetett és amelynek tagjai július 2.án megtámadták a bíbicei helyi nemzeti bizottság tanácsának gyűlését, három tanácstagot
meggyilkoltak, egyet pedig súlyosan megsebesítetteik.

Pártoktatás

Háza

hírei

A pártoktatás és tömegpropagandafelelősök ma, kedden délután 6
órakor a Pártoktatás Házában értekezletet tartunk. Az elvtársak feltétlen jelenjenek meg. A titkár elvtársak minden alapszervezettííl lei''4.
jék be a Pártoktatás Házába a lömegprop.-felelős elvtársat.

pulet _ vadőrt, az arisztokrácia volt
szolgáját, Antoni Skirdla vadőrt,
Vaciav Drboia és Frantisek Karil
római katolikus papokat halálra, a
többi négy vádlottat pedig 20 év.
tői életfogytiglani börtönre ítélték.
Maly bandavezért a csehszlovák
Af$t.-prop, osztály.
biztonsági
szervekkel
folytatott
harcban megölték, amikor leleplezték a felfegyverzett bandát, ameN A P I R E N D
Az ítéletet szombaton hirdették lyik egy mezőn rejtőzött.
Kedd,
1951. július 17.
Malyt amerikai dollárokkal lát.
ki.
ták el. A banda tagjai „csendes
MOZI
Antonim Mitysika kulákot. Jan napokon" 200 koronát kaptak és
Szabadság: Fél 7, fél 9 „Magános
Plichta kulákot, Drahoslav Nemec 300 koronát, amikor gyilkoltak és
ház" (július 16—20-ig.)
gazdag kereskedőt, Frantisek Ko- terrorcselekedeteiket végrehaj tották.
Vörös Csillag: Fél 7, fé! 9 „Kárhozottak összeesküvése:' (július 16
-18-ig).
Fáklya: „Hulló, Moszkva és Hír(í
adó", 6, 8, (július 16-tól 19-ig.)
•

A Karlovy Vary-i
filmfesztiválon
bemutatták a „Felszabadult
föld
című magyar filmet

Karlovy
Vary (MTI).
Vasárnap,
július 15-én, a karlovyvaryi film.
fesztivál második napján került sor
az első magyar filmbemutatóra.
A műsoron a „Felszabadult föld"
szerepelt.
A nagy tetszéssel fogadott film
bemutatója után a magyar és a
szovjet küldöttség tagjai baráti be*zé!getést folytattak a látottakról.
Szemjonov a film legsikerültebb
részének a felszabadulást és a Gőz

Jóska hazatérését bemutató jelene,
tet tartotta. Általában
a szovjet
küldöttek a „Felszabadult föld"-et
jelentős lépésnek tartják az ú j magyar fim útján.
Legközelebb kedden délelőtt kerül sor ismét magyar filmek veti.
tésére. Két dokumentfilmet:
„Kezünkbe vettük a béke ügyét" és az
>,1951 május 1-ét" mutatják be a
karlovyvaryi filmfesztiválon.

Súlyos összetűzésekre vezeteti
Truman tanácsadójának Teheránban való
megjelenése
Az iráni

kormány

statáriumot

Teherán ( M T I ) . Irán népe fe'_
háborodással fogadta Harimannak,
Truman külpoliti
tanácsadójának
Teheránba érkezését. — Mint a
Reuter jelenti, a teheráni amerikai
és angol nagykövetségeket vasár,
nap rendőrökkel megrakott teherautók vették körül, hogy megakadályozzák a tüntetéseket a nagy.
követségek környékén. A városokon
tankok vonultak keresztül.
Már a kora esti órákban megteltek a főváros utcád. A felvonuló
SZOMBATON
a
Széchenyi-téri
népboltban valaki
tévedésből
elvitte igazolványaira. Kérem az illetőt, a számomra nagyon fontos iratokat hozza vagy postán küldje lie
a Délmagyarország
kiadóhivatalába, magas jutalomba részesül.
ELADÓ: olajos kannák, konyhaasztalok, faanyag, üvegezett válaszfal,
és ablakok. Telcki-utca 1. Házfelügyelő.
1—2 ÉVES csikó eladó. Paprika-u.
21. szám.
EÖRKABATJAT most festesse, javíttassa Csordás bőrruhakészltönél,
Szentmiklós-utca
7„
Felsővárosi
templom mögött.
BALLAGITÓ-sor 44. szám alatt egy
ötször öt méteres szín eladó.
MEGBÍZHATÓ bejárónőt
keresek
azonnalra. Dr. Petri, sebészeti klinika.
MODERN komótot, politúros sublótót és gyermekruha szekrényt keresek megvételre. Tanítói kiskertek,
Rábai-utca 1.
Nagy

gyakorlattal rendelkező

gép- és gyorsírót
felveszünk. Jelentkezés:
Lenln-u. 11., I. emelet, szerdán
11—1 ifi.
FELHÁLÓ, nagy asztal, kertiszékek,
íróasztal márványlapos, mosdószekrény eladó. Megtekinthető: Sztálinkörut 52. I. 4. Vén. Délután 5—6.
EGY
használt 500 kg-os toiósmérleg eladó. Kiskundorozsma, Petőfiutca 40.
EGY 8 hónapos süldő eladó. Újszeged, Kállai-fasor 18.
Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő
Vállalat közli:
KERTES családi ház, jégszekrény,
bronzcsillár eladó. Borbély Károly,
Dorozsma. Sztálin ut 50.
KÜLÖNBEJARATŰ bútorozott szoba
kiadó két férfi részére. Attila-utca
9, II. emelet 5. ajtó.
EGY szoba fáskamrából álló lakásom elcserélném szoba-konyhásért,
ráfizetéssel. Katona József-utca 44.
szám.
Á L L A N D Ó A N veszek liasználh hiányos gyermekkocsikat és varrógépet. Levélhívásra házhoz megyek.
K. D. Rákóczi.utca 24. szám.

rendelt el a főváros

területére

csoportok Picasso
békegalambjának mását vitték.
A jobboldali elemek megtámad,
ták a békésen menetelő békeharcosokat. Az A F P jelenti, hogy az
összeütközések során 11-en meghaltak és mintegy 50-en megsebesültek.
Az iráni kormány tegnap este
rendkívüli minisztertanácson elren
delte a statáriumot Teherán teirülletére.
K I S és nagy jeges, vaslánc, drótkötél, samott-tég'.a, fali csempe,
üveges faajtó,
vasajtók
eladók.
Klauzál.tér 7.
E G Y árián süldő és egy ágy el.
adó. Borbás-út 25.
DESZKAALLVÁNYOK,
ablakrészek, cserépkályha, gázkályha, vas
kerti bútor, fajenc mosogató, k i .
öntő eladó. Április 4._úlja 19. I.
30x30 centiméteres
CEMENTLAP O K (használt) eladók. Pásztor.u.
38. szám.
F I A T A L , gyermektelen művészházaspár keres különbejáratú szobát,
fürdőszoba- és konyhahasználattal
a belvárosban. Központi fűtés előny,
ben. Beck György-utca 7. I I . 7. a.
BÚTOROK, porcellán-, üveg- és fő.
zőedények, kályha, jégszekrény eladó. Polgár-utca 16., földszint jobb
1. ajtó.
EGYPÁREVEZŐS
csónak eladó.
Megtekinthető: Rom-utca 9.
100-as SACHS, 19-es ballongumival eladó. Kö'.csev-ulca 5.
BETEGTOLÓ-SZÉKET megvételre keresek. Szeged, Valéria-tér 14.
Házfelügyelő.
R Á D I Ó 3+l-es jó állapotban, Chem.
nicz-féie Sas kötőgép eladó. 5 óra
után, Csaba-utca 19.
E L A D Ó szép politúros kombinált
szekrény. Petőfi-telep I I . utca 21.
szám.
JÉGSZEKRÉNY,
kisméretű
és
petróleumgázfőző eladó. Deák
Fe.
renc-utca 2. I. 6.
H A R O M L A N G Ú gáztűzhely eladó.
Sztálin-krt. 28. ÜV melletti gyümöicspavillon.
E L V E S Z T E T T E M fekete bőrtár.
cámat, benne fontos iratokkal. Kérem a megtalálót, hogy magas jutalom ellenében az iratokat személyesen, vagy postán küldje be a
Délmagyarország kiadóhivatalába.
CSÓNAK farmotorral eladó. Dan.
ner, Szentháromság-utca 6/a, vasárnap.
AJTÓ, új,
kélszárnyas, 50 literes
rézüst, cementkád eladó. Sárkányutca 25.
V A R R Ó G É P és egy 300 kilóig mérő mázsa súlyokkal eladó. Érdeklődni: Faragó-utca 8. szám alatt.
H A R M Ó N I U M , négy oktávos, három basszusos jókarban lévő eladó,
ősz-utca 24/b.
F É R F I legfinomabb tropikál ú j
öltöny középtermetre eladó. Batiz
szabó, református palota.

SZÍNHÁZ
Szünet.
•

A Múzeum
nyílva
tekig délelőtt
9-től
szombat
és vasárnap
1
óráig.

keddtől
délután
délelőtt

pénS-ig,
9-től

Az Egyetemi Könyvtár július hóban hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután fél 5 óráig, szombaton
8 órától fél 2 óráig van nyitva.
Könyvkölcsönzés minden nap délelőtt 8 órától 1 óráigA Somogyi-könyvtár nyitva van
július és augusztus hónapban köznapokon délelőtt
10
órától 14
óráig.
*

IDŐJÁRÁS
JELENTÉS:
Változó
felhőzet,
néhány
helyen zápor, zivatar, kedden száraz idő.
Mérsékelt
déli-délkeleti,
majd
megélénkülő
nyugati szél. A hőség kissé
mérséklődik. Várhaló
hőmérsékleti
értékek
az ország területére:
reggel
nyugaton J5—17,
keleten 17—19,
délben
28—31 fok
között.
RÁDIÓ MAI MŰSORA:
1951 július 17, kedd.

Gyenge mezőnyök a vasárnapi ifi úszóbajnokságokon
Az újszegedi
versenyuszodában
vasárnap rendezték meg Csongrád
megye 1951. évi ifjúsági úszóbajnokságait. A verseny iránt a r.é_
zök részéről igen szép érdeklődés
nyilvánult meg. Nem mondhatjuk
azonban ezt a versenyen résztvevők
részéről, mert az egyes számok
igen gyér mezőnyökből álllak. A
küzdelem úgyszólván
a
Szegedi
Petőfi és a Szegedi Dózsa között
zajlott le. A tizenkilenc bajnoki
számból tizenegyet a Petőfi, négyet pedig a Szegedi Dózte. nyert
meg.
A bajnoki számok eredményei:
Nöi számok: 100 m. mell: 1. Peterdi
(Petőfi) 1:37.8, 2. Bán (V. Dózsa)
2:03, versenyen kívül Bánkuti (Petőfi) 1:38; 100 m.es hát: 1. Dobler
(Petőfi) 2:06.2, versenyen kívül
Murányi (Haladás) 1:45.3, Dobsa
(Haladás) 1:59; 100 m-es gyors:
1. Lábdy II. (Petőfi) 1:26.6, versenyen kívül
Lábdy I. (Petőfi)
1:27; 200 m-es mell: 1. Peterdy
(Petőfi) 3:39, versenyen kívül Bán_
kuti (Petőfi) 3:35; 200 m.es gyors:
1. Lábdy II. (Petőfi) 3:12.7. ver.
senyen kívül Lábdy I. (Petőfi) 3:14.
Férfi számok: 800 m-es gyors:
1. Fazekas (Sz. Dózsa)
11:30.4,
2. Lugosi (Petőfi) 12:17.2; 200 mes pillangó:
1. Barcs
(Petőfi)
3:01.8; 2. Hernyák (Petőfi) 3:23.8;
200 m-es hát: 1 Csapó II. (Petőfi)
3:12, versenyen kívül Benkő (V.
Dózsa) 3:01.6; 200 m-es mell: 1.
Barcs (Petőfi) 3:09, 2. Dobai (Pe.
tgfi) 3:22.8, 3. Kopasz
(Petőfi)
3:28; 200 m.es gyors: 1. Fazekas
(Sz. Dózsa) 2:38, 2. Lugosi (Petőfi) 2:46.9; 100 m-es pillangó: 1.

Barcs (Petőfi) 1:18.9, 2. Hernyák
(Petőfi) 1:24; 400 m-es gyors: 1.
Fazekas (Sz. Dózsa) 5:28, 2. L u .
gosi (Petőfi) 5:47; 100 m-es mell:
1. Dobai (Petőfi) 1:31.6, 2. Ko.
pasz (Petőfi) 1:35.2, 3. Gabányi
(V. Dózsa) 1:38.2; 100 m-es hát:
1. Csapó II. (Petőfi)
1:23.8, 2.
Szabó (V. Dózsa) 1:53. versenyen
kívül Bodor (Csepeli Vasas) 1:20.5;
100 m-es gyors: 1.
Szentklárai
(Dózsa) 1:09.9, 2. Deák (MTSE)
1:12 3, versenyen kívül Keméndy
MA VAUT 1:04.
A váltók eredményei: 4x100 Kies női vegyes: 1. Szeged I, 6:55.
2. Szeged II. 7:16; 4x100 m-es
férfi vegyesváltó: 1. Szeged I.
5:55.2; 4x200 m.es férfi gyorsváltó:
1. Szeged 11:38.6, 2. Vásárhely
175 méteres hátránnyal; 4x100 ni.
es férfi gyorsváltó: 1. Szeged
5:15.5, 2. Vásárhely 5:45,
A kisérő számok győztesei: 50
m-es úttörő mell: Rácz (Petőfi)
45.4; 50 m-es serdülő, pille: Takács (Dózsa) 41.8; 50 m-es ut.
törő hát;
Horváth
(Sz. Dózsa)
45.6; 50 m.es úttörő gyors: Tompa
(Petőfi) 38 m p ; 50 m-es úttörő
mell, 12 éven felüli: Katona (V.
Dőzsa 41.8; 50 m-es úttörő leány
mell: Horváth (V. Dózsa) 52.8; 50
m-es úttörő leány gyors:
Dóka
(Petőfi) 50.8; 50 m-es serdülő f i ú
pillangó: Nóvák (Petőfi) 39.6; 100
m-es serdülő hát: Kuhn (Petőfi)
1:31.4; 50 m.es úttörő hát: Horváth (V. Dózsa) 42.5; 100 m-es
serdülő mell: Vajtai (Petőfi) 1.20;
100 m-es serdülő gyor: Varga (Pe.
tőf)i 1:15.5.

7r
Labdarúgás
Szegedi Dózsa—Sz.
Kinizsi 2:1
(1:0). Megyei I. osztályú bajnoki.
Gyenge játék után öngól árán szerencsés győzelem. Góllövök:
Bíró,
Sándor öngól, illetve Szirovicza.
V. L. Sz. Kender—Hmv,
Dózsa
1:0 (0:0). Megyei I. osztályú bajnoki. Vásárhely végig többet támad.
A szegedi csapat jól védekezik,
a
győzelmet a II. félidő közepén Tétervári 1 l-esével szerzik meg.
VL. Dorozsma—Sz.
Postás 2:2
(2:0). Megyei I. oaztállyű bajnoki. A
jól hajrázó Postás nagy küzdelem
után hozta haza az egyik pontot.

Ifiibajnoki eredmények: Sz. Petőfi—Sz. Építők 3:2 (2:1). Hmv. Dózsa—V. L. Sz. Kender 10:2 (2-2),
Sz. Kinizsi—Sz.
Dózsa 9;0 (5:0),
Sz. Postás—VL.
Dorozsma
6.1
(3:0).
Nemhívatalos totó eredmények
A sportfogadások 28. fordulójában
12 találatot két pályázó ért el, nyereményük 24.350 forint.

Kossuth-Rádió
11 találatot 14-en értek el, fejen7.00: Operarészletek. Hanglemeként 3.475 forintot kapnak, 262 tfzek. 7.20: Vidám zene. Hangleme.
zek. 7.45: Lapszemle. 7.55: Műsorzes találat közölt fejenkint 217 foismertetés. 8.05: Hanglemezek. 8.30
' rintot osztanak ki.
Műsorzárás. 11.30: Koszta Bácsi.
12.30: Éneklő vidéki ifjúság. 13.15:
A rádió
szórakoztató
zenekara.
14.10: Operettrészletek. Hangleme.
zek. 15.30: Csehszlovák kantáták.
15.50: Műsorismertetés. 15.55: Iskolások rádiója. 17.10: Hanglemez.
Felemelt ötéves tervünk teljesí- l . i g betöltik a 17. évet, vagy 45
17.45: Termelési
hiradó.
18.00: tésére Népgazdaságunknak sokezer évnél még nem idősebbek és elNazim Hikmet. Béke-díjas költő, vállalati tervezőre,
statisztikusra, végezték az általános iskola V I I I . ,
ről.
19.00:
Népdalfeldolgozások. könyvelőre van szükség. Ezekre a a polgári iskola IV. osztályát. Je20.00: Hangos Újság. 20.30: Ver. foglalkozásokra alkalmas szakká- lentkezni lehet július folyamán vagy
senyben az ország kenyeréért. 20.45 dereket képez a közgazdasági kö- a
közgazdasági
középiskolában,
Lészen ágyu. 23.40: Operettrészle- zépiskola. Népi demokráciánk
az vagy az üzemek, egyéb intézmétek.
üzemi munkásoknak és dolgozó pa
nyek oktatásfelelőseinél. A felvé.
Petőfi-Rádió
rasztoknak, akiknek a
múltban tellel kapcsolatban bővebb felvilá
7.00: J ó reggelt, gyerekek! 7.55: ntean volt lehetőségük a tanulásra, gosítást az iskola
igazgatósága
Magyar népdalok. 8.00: Balettzene. biztosítja a közgazdasági középis- nyújt Sztálin-sétány 14. szám alatt.
Hangiemezek. 8.30: Tarka muzsika. | kola elvégzésének lehetőségét. Ezért Az ősszel menyíló I I I , illetve IV.
Hanglemezek. 9.20: Iskolások rá. ősszel ismét megnyílik Szegeden a osztályba olyan dolgozók is jelent,
diója. 10.10: Znogora. 10.40: He- Dolgozók Esti Közgazdasági Kökezhetnek, akik az első két oszvesi Fazekas István és zenekara. zépiskolája. Jelentkezhetnek mind.
tályt már régebben elvégezték.
11.10: Hanglemezek.
11.30: Mű- azok a dolgozók, akik szeptember
sorzárás. 15.00: Zenekari muzsika.
Hanglemezek 15.40: Hanglemezek.
Munkafelajénlást lett Olkotmánvunk ünnepére
16.10: Operettzenekar. 17.15: Egés z
évben friss gyümölcs. 17.40: Tánczene. 18.00: Dolgozóknak
zenéről.
18.40: Tánczene. 18.55: Egy falu
A Zsiga
Ernő karnagy
vezény- is kezdődtek
az első ilyen
hangver.
— egy nóta. 19.30: Régi mesterek lésével
működő
szegedi
Békezene- senyek. Az egyes cséplőgépekhez
a
muzsikája. 21.30: Mi történik a vi- kar méltóképpen
csatlakozott
ahhoz Békezenekar
12—12 tagú
brigádja
lággazdaságban?
21.45: Opera- az egyre szélesedő
munkafelaján- megy ki. Most vasárnap
egy 12
amelyet a dolgo- tagú brigád
részletek. Hanglemezek. 22.25: Vo. lási mozgalomhoz,
az alsóvárosi
vasutas
zók indítottak
augusztus
20., Al- kultúrházban
nyújtott
szórakoztató
nósnégyes.
kotmányunk
ünnepe
alkalmából. műsort
a
dolgozóknak.
Elhatározták,
hogy
felkeresik
a
Alkotmányunk
ünnepén
a teljes
Felhívás a területi békcblzottság
környékbeli
termelöcsoportokat, zenekar
rendez délelőtti nagy
hang.
titkáraihoz!
cséplöhelyekel
és zenével
szórakoz- versenyt
Szegeden,
Erre a
napra
ebédszünetben
a
cséplömun. három
új szovjet zeneművet
tanulFolyó hó 18-án (szerdán) délután tatják
Erdösi
József
kultúrvezető nak meg, amelyek gyakorlása
már6 órai kezdettel az MSzT-székház- kásokat.
nyomán
már meg is folyik.
ban (Horváth Mihály-utca 3.) alatt szervező munkája
értekezletet tartunk, kérjük a litkezdettel
szervezői
értekezletet
MNDSZ-HIREK
kár munkatársak pontos megjelenétartunk.
Megjelenésére feltétlenül
sét.
MNDSz kerületi ügyverelők részéVárosi Békeiroda re ma, kedden délután 5
órakor számítunk.
értekezletet tartunk.
DftMAGYABŐRSíXÖ
MSZT-HIREK
ooltiltof naDÍioc
GUMIBÉLYEGZŐKET
»«l»ló, a « r k « i t í é l t i e d *
A Magyar-Szovjet Társaság szeúj
eljárással, tartósan
ZOMBORI JŐNOS
gedi
titkárságának
székházában
5l«rke,rtl > « a v r k v l í ' O b i t ö m d g
és g y o r s a n k é s z í t
(Horváth Mihály-u. 3. sz.
alatt)
Sz«rlc«,z1őf0g. S z t g a d lanln-u. t i
D É L M A G Y A R O R S Z Á G N Y O M D A AV
folyó hó 17-én, kedden 6 órai kezTalofon 3S-3S «• 40-80 - Éltzzckol izarkr „ f S z f g t
^^SZEGED^Üt^JTC^
dettel titkári értekezletet
tartunk.
lalafon atta 8-tol 54-38
Megjelenésükre feltétlenül
számiCladóhivoíd > 5z«g»d lanín-u e
unk.
íalafoni 31-10 P i 35-00

Megnyílik Szegeden a dolgozók
közgazdasági
középiskolája

A SZEGEDI

Oőlmogyarorszdg Nyomdo, 5 , e g e d
Felelő, vezető i P'Ukle Sőndoe

Az MSzT szegedi
titkárságának
székházában (Horváth Mihály-u. 3.
sz. a'att) kedden,
'7-én 5 órai

esti

BEKE-ZENEKAR

SZAKSZERVEZETI H Í R E K
A Szakmaközi Bizottság értesíti
Szeged összes üzemi
egészségőreit
és üzemi orvosokat,
hogy
július 17-én, kedden délután 7 órakor a szegedi SzTK-székház (OTI)
mellett
levő
MSzT-helyiségben,
Szentháromság-utca 3. szám
alatt
üzemegészségőri és üzemi orvosok
részére értekezletet tartunk.
Kérjük az elvtársak pontos megjelenését.

