Ma érkezik Magyarországra a Békeváltó
Rendelet a termelőszövetkezeti községek
és városok tagositásarol
Az augusztus 20-i versenyben fej-fej mellett halad
a Szegedi és Vásárhelyi Magasépítési Vállalat
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Mi tette képessé dolgozóinkat arra, hogy ilyen jó
eredménveket
elérjenek?
Elsősorban az.
hogy
Pártunk kongresszusa ulán minden
magyar dolgozóban még
fokozottabban tudatosodott az a felelősség, mely a béke megvédésében rá
is hárul. Az imperialisták háboríts
készülődései' siirgetfíleg
követelték
és követelik a magyar néptől
is
azt, hogy még nagyobb tettekkel
álljon ki a béke ügye mellett, rettentse vissza a háborús gyujtogatókat. A béke megvédésére irányuló
akaratnak a mindennapi
munka
gyakorlatába való átültetését ebben
az egész tervidőszakiban elősegítették azok az útmutatások, melyeket
Pártunk kongresszusa adott
mind
az ipar.
mind a
mezőgazdaság,
közlekedési kereskedelem
dolgozói
számára. Az ötéves terv második
éve első negyedében még nem álltak dolgozóink, vezetőink
endelkezésére ezek a
felbecsülhetetlen
értékű útmutatások, hiszen a kom
greszzus februárban ült
össze, a
második ' tervnegyedben
azonban
már a kiértékelt, leszűrt tapasztalatok, kész határozatok
segítették
elő a jő munkát.
Népgazdaságunk egyéb
területi!
Jneilett különösen fontos a tervjejentés mezőgazdasággal foglalkorö része. Ebben az esztendőben az
előzetes jelentések szerint
20—23
százalékkal több gabona betakarítása várható, mint az előző évben.
A szénafélék és a herefélék első
kaszálása azt mutatta meg, hogy
az idén a tavalyi termésnek közel
kétszerese várható. Ez a jó
termés máris érezhető
áilatállománvunk gyarapodásában. Valósággal
megelevenednek a jelentés
adatai.
Acélos búzaszemektől duzzadó zsákokat, telt magtárakat lát mögötte
az ember: megoldását, folyamatos
enyhülését közeilátási nehézségeinknek. Pártunk kongresszusa világosan
meghatározta:
a
közellátás
területe az osztályharc egyik 'egfontosabb területévé vált s természetesen marad is ezután a bőséges termés utáni is. A bőséges termés megoldja nehézségeink javarészét, de nyilvánvalóan nem
fogjuk megengedni, hogy az ellenség
szabadon
garázdálkodjék a közellátás terii'etén
s felvásárlásával
pánikkeltésével — mint tette — támadhasson országunk rendje eltei.
A tervjelentés általában népgazdaságunk minden területén győzelemről számol be.
Milyen nagy
győzelem az például, hogy az építőiparban a sztahanovisták száma
az előző évnegyedhez képest több
mint kétszeresére emelkedett, ho"y
üzembehelvezték a Diósgyőri Kohászati Műveknél a 40 tonnás Mar-

tin-kemencét, hogy a
mezőgazdaság szolgálatába a második
tervnegyedév során 795 traktort, ozámos kombájnt és többezer kisebb
mezőgazdasági gépet állítottak. Milyen nagy eredmény az, hogy egy
év alatt
megkétszereződött a kiadott könyvek száma, hogy ebb-n
a tervidőszakban 400 új könyvtár
nyílt meg, hogy az
idén
ebben
az időszakban is 25
százalékkal
több dolgozó nyaralt, mint tava'y
ilyenkor. Szinte sorra vehetnénk a
jelentés valamennyi adatát s m:ndről külön-külön, mint győzelemről,
sikerről számolhatnánk be.
Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a tervjeleniés csak az
eredményeket, sikereket rögzíti. Az
eredmények mellett konkrétan rá
mutat egész sor hiányosságra is.
Ezek között első helyen kell foglalkozni azzal,
hogy a gyáripar
nem teljes mértékben hajtotta végre az 1951 második ' negyedévre
előírt feladatokat s tervét 99.6 százalékra teljesítette. Igaz, hogy
a
legtöbb iparcikknél
túlteljesítették
a gyárak az előirányzatot,
azonban olyan fontos cikkeknél
mutatkoznak lemaradások,
mint
9
szén, nyersolaj, martinacél, tégla,
cement, stb.
Hol kell keresml ezeknek a hibáknak a gyökerét? Két féle okból adódnak. Az egyik: a technikai
ok. Nehéziparunk a múltban meglehetősen el volt maradva és még
csak most az ötéves terv során
építünk hazánkban korszerű nehézipart. Sok munkafolyamatot
kell
még gépesítenünk, hogy ezáltal
termelékenyebbé tegyük. Gerő elvtárs kongresszusi beszédében egész
sor megoldásra váró feladatot vetett fel. A kötelező erejű gyártási
előírások rendszerének bevezetése,
a futószalag.,
félfutószalag.rendszerre való áttérés, a szakképzés
mennyiségi és minőségi megjavítása mind, mind ezek közé a megoldásra váró feladatok közé tartozik. A hiányosság másik oka: a
dolgozóinkban megmaradt, kapita.
lista rendszerből áthozott csökévé,
nyékben keresendő. Akadnak még
dolgozók, akikben nem tudatosodott
eléggé a munkához való megváltozott viszony. Különösen az építőiparra vonatkoztatva
érdemes
idézni a tervjelentés egyik mondatát: ,.A munkaidőt
azonban sok
helyen még nem használják ki meg.
felelően és különösen
szombaton
és hétfőn nagyszámú dolgozó indo.
kolatlanul távolmarad a munkától."
Meg kell mondanunk, hogy ezek a
szavak nemcsak az építőiparra vonatkoznak. Más iparágban is gyakori még a laza
munkafegyelem
és — bár jelentős sikereket értünk
már el ezen a téren — a munkafegyelem megszilárdításáért folyta,
tott harcot állandó és központi kér.
désként kell kezelni.
Természetesen — és ezt nem lehet
elégszer hangsúlyozni — a sikerek
mellett szinte eltörpülnek a hiányosságok. De éppen az bizonyítja
erőnket, hogy a hiányosságokat, rie.
hézségeket minden esetben igen élesen felvetjük, nem félünk velük ország-világ színe elé lépni. így tudjuk dolgozó tömegeinket mozgósítani a hiányosságok kiküszöbölésére,
így tudunk állandóan fejlődni
egyre nagyobb sikereket, eredményeket elérni. Ha mos! is mérlegre
helyezzük a tervjelentés adatait, levonjuk mind az
eredményeknek
mind a hiányosságoknak a tanulságait, akkor a következő tervjelentés
bizonyára még nagyobb eredményekről, sikerekről számolhat be,
még fokozottabb mértékben bizonyíthatja: hazánk nem rés, hanem
eros bástya a béke frontján.

Foqadás a budapesti lenqyel követségen
A Népi
Demokratikus
Lengyelország újjászületésének
7.
éves
évfordulója
alkalmából
Henri M i r e elvtárs, a
Leneyel
Köztársaság
budapesti követe
fogadást rendezett. A
fogadáson
megjelent Rákosi
Mátyás
elvtárs
minisrterelnökhelyettes,
a Magyar
Dolgozók P á r t j a főtitkára,
Gerő
Ernő
elvtárs,
államminiszter.
Bebrics
Lajos
elvtárs,
közlekedésügyi miniszter,
Olt
Károly
pénzügymijÖszteT,
Szobek
András
elv-
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Eredményeink, hiányosságaink mérlege
A dolgozók megszokták már és
minden negyedév után érdeklődéssel várják a Központi Statisztikai
Hivatal jelentését, mely
kiértékeli
a tervnegyedév során végzett munkát. rögzíti az elért eredményeket
és rámutat a hiányosságokra is. A
mostani tervjelentés, mely tervünk
második évének második
negyedéve eredményeit és
hiányosságait
rögzíti azért igen érdekes,
mert
dolgozóink már az egész negyedévben a felemelt ötéves
tervnek
megfelelő megnövekedett
feladatokat oldották meg. A tervjelenlés
adatait vizsgálva, hozzá kell tenihiirk ehhez azt,
hogy
ezeket a
niegnövekedett feladatokat jól oldották meg dolgozóink. Különösen
a népgazdaság
egyes
területein
olyan kiváló eredmények születtek
meg, amilyenekre eddig még országunkban nem volt példa. A gyáripar termelése például 34.4 százalékkal magasabb volt. mint az elmúlt év hasonló időszakában, sőt
a nehézipar termelése — a szocializmus építése elvének megfelelően
— még ennél is nagyobb arányban emelkedett.

1

társ külkereskedemi
miniszter.
Piros László elvtárs,
vezérőrn a g y , N ó g r á d i Sándor elvtárs,
a honvédelmi miniszter első helyettese, Berei A n d o r elvtárs, a
külügyminiszter első
helyettese
és a m a g y a r
politikai, gazdasági és kulturális élet több vezető személyisége, továbbá
Kiszel j o v elvtárs, szovjet
nagykövettel az élen a
Budapesten

akkreditált diplomáciai kar, -"i

L A P J A
KEDD,
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PARASZTJAI!

Ne lankadjon kezdeti lendületűnk,
vigyük győzelemre a kenyércsata utolsó szakaszát is
Az elmúlt héten teljes
erővel
AMG
megyeközpontnak, hogy
megindult Csongrád megyében keváltott műszakkal nappal csényércsatánk két végső szakasza: a
peljenek az erőgépek, éjjel pecséplés és a begyűjtés. A dolgozó
dig végezzék a larlőhántást.
parasztság legszélesebb tömegeiben
A
másodnövények vetésénél bíz
egyre mélyebb gyökeret ver az az
az eredmények. Túltelúj erkölcs, amely a Párt iránti hű- tatóbbak
ségből, a haza iránti kötelességtel- jesítette tervelőirányzatát a szegedi járás, Csongrád is 90 száz.,lék
jesítés nemes érzéséből fakad.
nál tart. Kiskirályságon — ahol az
Egymásután születnek a lelkes
Ifjú Gárda-tsz minden
munkában
versenykihívások, ki tudja legpéldát mutat az egyéni dolgozó paelőször és legjobban végrehajrasztoknak — 150 százalék a mátani a kormány rendeleteit, ki
sodvetés eredménye. Ezeken a hefejezi be legelőször a behordást,
lyeken a tarlóhánlás is befejezés
cséplést, terménybeadást.
előtt áll. mert
Ha a becsületes dolgozó parasza
kommunisták, tanácstagok
tok ekkora
lelkesedése
ellenére
voltak a legelsők e munkák el.
mégis immár két hét óta bajlódunk
a gabonabehordással, ennek legfőbb j végzésében Rite Szilveszter szegedi kisparaszt és Faragó Jóoka, hogy a népnevelők „útugrotzsef középparaszt
(mindkettő
ták" a behordást és
helytelenül
tanácstag) már megkapálták a
csak a begyűjtési agitációval fogtarlóba vetett kukoricát és balalkoznak. Ezenkívül
bot.
,
n kulákok és egyéb kupecek,
Vásárhely 37 és Szentes 43 százavalóságos uzsoraárat kérnek az
lékkal itt is sereghajtók
maradigaerövet nem rendelkező doltak, mert a városi lanács nem csap
gozó parasztoktól a hordásért.
le kemény ököllel a szahotá'ő kuVarga István felgyői fa kos péllákokra, liagyja, hogy kótvagosítdául 7 forintot számolt kesák a kevésbbé öntudatos dolgozó
resztjéért az egyik kisparasztparasztok fejét.
nak.
Sok baj mutatkozik a cséplésnél
A pártszervezet, a helyi tanács ezt
helyekről
szép
még meg is tűri, ahelyett,
hogy is, habár egyes
felmutatni.
megmagyaráznák a falu
dolgozói- eredményeket tudunk
a
termelőcsoportok
nak: csak a miniszteri
rendelet- Ásotthalmon
ben megállapított díjat kötelesek már végeztek a csépléssel. Csor/ám
az egész község lakossága eicsépelt
kifizetni a fuvarért.
Még mindig csupán 56 százalék- 50 százalékig. A megye többi réra állunk megyei átlagban a be- szeiből azonban rossz hívek érkezhordással, ami nagyban akadályoz- nek. A dorozsmai gépállomás egy
állítani.
mert
za a cséplés lendületét. A szentesi gépjét le kellett
járás 23 és Vásárhely 30 százalé- szórta a drága búzaszemet Másik
kos behordási eredménye szégyen- két gépje az állomásnak sűrűn áll
üzemzavarok
miatt,
folt megyénk becsületén. Hiába vé- apró-cseprő
kellőképgezte el Szeged város 109, a cson- mert nem javították ki
grádi járás 97, a szegedi járás 91 pen cséplés elölt. A röszkei gépszázalékig a behordást,
a hátul állomás egyik gépjénél egy héten
csapágy,
cammogók akadályozzák
kenyér- belül kétszer kiolvadt a
emialt két napig állt a- munka.
csatánk fényes győzelmét.
községben nvég kiCsigalassúsággal haladunk a tar- Csanádalberti
lóhántással is. Ennél a munkánál sebb javításokat sem tudnak eszmindössze 24 százalékkal dicseked- közölni a cséplőgépen, mert a kimég szerhetünk. jobban mondva
szégyen- rályhegyes! gépállomás
Helyes
kezhetünk A tarlóhántás meggyor- számról sem gondoskodik.
sítását akadályozza a behordás hu- lesz, ha az ÁMG megyeközpont sürza-vonája is, ezért nem
tudtunk gős vizsgálatot tart az említett he206.419 hold tarlóból csak 51 ezer lyeken, mert atiol ennvi ..vó'etlenség", ennyi baj ..előadja''
magát,
egynéhány holdat felugarolni.
ott nyilván az ellenség szőrös keNagy hiba, hogy a gépállomáze kalamol_
sokon nem használják ki jól a
gépeket: csak nappal
dolgoznak, éjjel állnak a traktorok.
Sürgősen intézkednie kell az

Veszélyezteti a csépié; zavarta'nn menetéi, hogy egyes helyeken — mint Makói — az

ÁFORT nem
adóit
elegendő
mennyiségű üzemanyaga) a Iraktorokhoz.
Az ÁFORT-központ egy k k küldötte úgy tett: „inkább álljanak le a
cséplőgépek, de riem aJuat olajat."
A megyei tanács — nagyon helyesen — nem vette szószerint ezt a
„tájékoztatást" és
intézkedett
az
üzemanyag zavartalan kiadásáról.
A begyűjtést tekintve, nem mozgatunk meg minden erőt a begyűjtés túlteljesítése
érdekében. Megyénk dolgozó parasztjait
füti. a
haza iránti szeretet. Rákosi
elvtárs iránti ragaszkodás.
De
ha
egy pillanatig is tétovázunk a beadással, könnyen az utolsó helyre
szorulunk a megyék országos versenyében.
Ezideig elcsépeltünk a megyében
244 ezer mázsa kenyérgabonát és
ebből mindössze 33
ezer mázsát
szállítottak be a dolgozó parasztok
adóba és beszolgáltatásba. Azt jelenti ez, hogy
a kulákok háborús hírverésének felülve, még sok dolgozó
paraszt nem a begyüjtőhelyre,
hanem saját padlására vitte elcsépelt gabonáját.
Ha a ,,C"-jegyre beadott 5100 már
zsa mennyiséget nézzük, még kedr
vezőtlenebb képet kapunk. Ez azt
mutatja, hogy a népnevelők nem
tudatosítják elléggé a gyorsbeadással járó előnyöket, nem érzékeltetik eléggé, hogy minden
mázsa
»C;'-jegyre beadott
kenyérgabona
után 75 forintos Vásárlási
utalványt kap minden dolgozó paraszt
a kormány segítségeképpen.
Tömegesen kapjuk a jelentéseket,
hogy ahol a pártszervezet és a tanács jó felvilágosító munkát végez, ott örömmel adja be minden
feleslegéi a falu népe. Palásti Márton deszki
kispaarszt 13 mázsát
vitt be „C"-jegyre,
egyenest
a
cséplőgéptől.
A dorozsmai Nyári
Lajos 487. a csanádpalotai
Gazsó
Mihály 560 százalékig fett
eleget
állampolgári kötelességének. Kruzslic István
maroslelei
kisparaszt
900. Koszfa Szofra csanádi délszláv
dolgozó paraszt 500 százalékot teljesített.
Megyénk dolgozó parasztsága
a
következő hetekben bizonyítsa
he
elszánt békeakaratát és begyűjtési
kötelezettségének
túlteljesítésével
járuljon hozzá boldog jövőnk mielőbbi felépítéséhez.

A Szovjet Hadsereg kiváló bátorsága, hősiessége adta vissza
a lengyel nép szabadságát
Molotov

elvtárs

beszéde Varsóban,
6. évfordulója

Lengyelország
alkalmából

Lengyelország felszabadulásának rátsági és segélynyujlási szerződés
A
szovjet-lengyel
hatodik
évfordulója
alkalmából jelentőségéről.
szombaton a
varsói Állami Szín- szerződés aláírása óta hat év telt
házban ünnepi
ülést
tartottak, el, ezalatt az idő alatt a szövetség
Szovjetunió
és
amelyen , résztvett Boleszlav Bierut és a barátság a
elvtárs, a Lengyel Köztársaság el- Lengyelország között megerősödött.
nöke, Joscf Cyrankiewicz
elvtárs, Ezalatt az idő alatt keletkezett a
Köztársaság,
miniszterelnök, az államtanács, a Német Demokratikus
kormányküldöttség:
Molotov
elv. amely baráti államokkal van kötárs, a Szovjetunió minisztertaná- rülvéve, ami a történelemben még
csának helyettes
elnöke, Zsukov nem fordult elő.
elvtárs, a Szovjetunió
marsallja,
Most, amikor az imperialista ha.
Szoboljev
elvtárs, a
Szovjetunió talmak angol-amerikai tömbje
az
varsói nagykövete, azonkívül a kom- új világháború nyílt előkészítésének
munista és munkáspártok, valamint politikájára, közvetlen
agressziós
a népi demokratikus országok küL- cselekedetre tér át.
döttsége.
a Szovjetunió és Lengyelország
közötti barátságnak és szövetAz ünnepi ülésen, amelyen .Cységnek nagy jelentősége van a
rankiewicz elvtárs
miniszterelnök
béke védelme szempontjából.
elnökölt, Bierut elvtárs köztársasászemet
afelett,
gi elnök mondott beszédet. Beszé- Nem hunyhatunk
dében rámutatott a
Szovjetunió hogy a támadó Észak-Atlanti Szödöntő
szerepére
Lengyelor- | vetségbo tartozó államok a fékeszág felszabadításában
és
új- I vesztett fegyverkezési verseny útjáépítésében, megemlékezett a len- j jára léptek és hogy újabb és újabb
létrehozágyel nép hatalmas
sikereiről az : amerikai haditámasziok
ipar és mezőgazdaság
fejlesztése I sa Európában és a Közel-Keleten
terén és hangsúlyozta a lengvel nép fokozza a háború veszélyét. Az ancsatlóbékeharcának elszántságát. Ezután ' got-amerikai imperialisták
már
hozzáfogtak
Molotov elvtárs, a szovjet küldött- saikkal együtt
remilitarizáláség vezetője szólalt fel, akit az Nyugat-Németország
japán
militarizmus
ünnepi ülés résztvevői meleg
és sához és a
helyreállításához
lelkes fogadtatásban részesítettek.
Molotov elvtárs tolmácsolta a
Sietve valósítják meg ezeket a
Bolsevik Párt, a szovjet nép,
reménytelenül kalandos tervea szovjet fegyveres erők és
ket. nem riadva vissza a nemSztálin elvtárs
üdvözletét a
zetközi
egyezmények
durva
lengyel népnek.
megsértésétől
sem.
Beszélt
Lengyelország szociálist" Nem lehet azonban eltitkolni azt a
fejlődéséről, a lemgyel-szovjet ba- tény sem. hogy az
imperializmus

felszabadulásának
táborában növekvő belső ellentétek
vannak az egyes országokon
belül éppenúgy, mint egymás között
és élesedik a
harc a
hatalmak
uralkodó köre között. Ilyen körülmények közölt nemcsak fenn kell
tartani, de minden erővel fokozni
kell a népek éberségét a háborús
veszély elhárítása és a béke védelme érdekében. Csak ebben láthatjuk a béke biztosításának megbfzhaló garanciáját.
Beszéde végén Molotov
elvtárs
további sikereket kívánt a szocializmust építő népi demokratikus Lengyelországnak.
Ezután Zsukov, a
Szovjetunió
marsallja üdvözölte a gyűlést
a
szovjet fegyveres
erők
nevében.
Zsukov marsall kijelentette:
— Nehéz és hosszú volt a Szovjet Hadsereg harca
Lengyelország
felszabadításáért a hitlerista megszállók uralma alól.
Csak a szovtét esanafok kiváló
bátorsága. hős'essé«p. hadművészeté révén feleződött be ez
a harc az ellenség te'les széfverésével és t engvelország felszabadításával.
A Szovjet
Hadsereggel vállvetve
hősi harcot folytattak a dicső lengyel hazafiak is. Ebben a harcban
született meg az új lengyel hadsereg.
Az ünnepi ülésen felszólalt még
Walter Ulbricht, a Népiét Demokratikus Köztársaság helyettes miniszterelnöke.

2

CSÜTÖRTÖK,

Rendelet a termeidszövetkezeti községek
és városok tagosításáról
A földmüvelésügyi minisztérium
közli: A termelőszövetkezeti közBégekb&l és városokból mind na.
gyobb számban fordultak a Párt.
és állami szervekhez, hogy tegyék
lehetővé ezekben a községekben a
termelőszövetkezetek és az állami
gazdaságok
szétszórt
földjeinek
Összevonását.
A dolgozó
parasztság
nagy
többsége
termelőszövetkezetekben
gazdálkodik, az eredményes gazdálkodást rendkívüli módon megnehezíti a bevitt földek széttagolt.
Sága. Sokszor még annak a megállapítása is nehézséget okoz, hogy
hol vannak a tagok által bevitt
földek.
A termelőszövetkezeti községek
gazdálkodásának ezek a nehézségei
komoly mértékben hátráltatják
a
termelőszövetkezetek munkaszerve,
zetének kiépítését és megszilárdítását.
Az ilyen községek és városok
termelőszövetkezeti vezetőinek és
tagságának mind gyakrabban megnyilvánuló
kérelmét
teljesítette
Népköztársaságunk
minisztertanácsa, amikor lehetővé tette ezek.
ben a községekben és városokban
a szétszórt földek összevonását.
A minisztertanács rendelete szerint azokban a községekben, városokban. ahol a dolgozó parasztság
nagy többsége, legalább 70 százaléka, belépett a termelőszövetkeze,
tekbe (csoportokba), á földművelésügyi miniszter a község egész
határára kiterjedő tagosítást engedélyezhet az ott működő termelőszövetkezetek kérésére.
A község egész határára kitér,
jedö tagosítás nem érinti azonban
a községek és városok belterületét
és az ahhoz tartozó vagy annak
közelében fekvő zárt kerteket (veteményeskerteket).
A termelőszövetkezeti tagok, az
egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok és a földművelést nem főfoglalkozásként folytató
dolgozók
lakóházait a tagosítás a tanyás
vidékeken nem érintheti.
Megállapítja a rendelet, hogy a
tagosítás során milyen sorrendben
kell a földterületeket kijelölni. Ki.
mondja, hogy elsősorban az. állami
gazdaságok és terrfielőszövetkezetek földjét kell kijelölni. Ezt követően a fennmaradó legjobb földeken egy darabban kell kijelölni az
egyénileg gazdálkodó dolgozó pa.
rasztok eddig szélszórt földterületeit is. Az egyéni dolgozó parasztok földterületeinek kijelölése után
kell kiadni azoknak a dolgozóknak
csereterületeit, akiknek a mezőgaz.
dálkodás
nem
főfoglalkozásuk
(ipari munkások, bányászok, vas.
utasok, kisiparosok, stb.). Utoljára
kell kiadni a kulák ok éa az úri bir.
tokosok csereteriileteit.
Gondoskodik a rendelet arról is,
hogy a tagosítás során a termelő-

Az agresszorok
fokozzák
provokációs
támadásaikat
Koreában

szövetkezeti családok részére háztáji gazdálkodás céljára megfelelő
területet alakítsanak ki.

r.ak kelj elvégeznie a tarlóhóntásí
és biztosítani kell a másodvetések
folyamatos elvégzését is, hogy n
termelés
terén
A termelőszövetkezetek és állam; mezőgazdasági
gazdaságok a tagosítás során kije. semmi fennakadás ne legyen.
lölt táblákat, továbbá az egyéni
A tagosítást a földmüvelésügy,
gazdálkodók
a részükre
kijelölt miniszter irányítása és ellenőrzése
csereterületeket Csak a rajtuk lévő mellett a megyei tanács
hajtja
növények betakarítása után vehe- végre a községi földrendező bitik birtokukba, vagyis a föld eddigi zottságok és a bizottságok
mellé
használója az általa elvetett ter- rendelt szakértők útján.
ményeket maga köteles betakaríA tagosítással kapcsolatos mintani. A föld jelenlegi használója. den költséget az állam viseli.

Tagosítás engedélyezése a termelőszövetkezeti községekben
A MTI jelenti:
A földművelés- let alapján az eddig beadott
ügyi miniszter a termelőszövetke- relmek
figyelembevételével
zeti községek és városok tagosítá- termelőszövetkezeti községben
sáról szóló minisztertanácsi rende- gedélyezett tagosítást.

kétöbb
en-

A Tito-klikk kiárusítja
Jugoszlávia minden stratégiai nyersanyagát
Amerikának
P r á g a (Telepress). A
Newyonk Times közli, h o g y a jugoszláv k o r m á n y
„meghívta
az
amerikai kormányt, h o g y vizsg á l j a m e g és
segítsen kihaszn á l n i a stratégiai nyersanyagok
ú j lelőhelyeit"
Jugoszláviában.
Vázolva a m a n g á n és réz lelőhelyeit, amelyeket az amerikai
nyersanyagéhes
társaságok kihasználhatnának,
a
lap
bel-

grádi
hogy

tudósítója
,.az

bányászati
ellátogatnak

hangoztatja,

amerikai
szakértői

kormány
nemsokára

Jugoszláviába

kísérleteket végeznek a
és réz-telepeken."
eladja
stratégiai

az

A

és

mangán
Tito-klikk

USA-nak
nyersanyagát,

minden
jóval

a piaci á r o n alul amerikai hadianyagszál 1 í tás okért.

Menedékjogot kért egy jugoszláv hajóskapitány
Szabó László, a Jugoszláv Hajózási Részvénytársaság
„Hercegovina" nevű hajójáról
Budapesten
eltávozott és menedékjogot, valamint tartózkodási engedélyt
kért
az illetékes magyar szervektől. Közölte. hogy nem akar
visszatérni
többé Jugoszláviába, ahol a hely-

zet rendkívül rossz és a politikai
terror szakadatlanul fokozódik. Szabó László
1947-ben a jugoszláv
tengerészeti minisztériumban
dolgozott, majd később a
Belgrádi
Nemzetközi Hajózás operatív osztályának volt a vezetője.

A magyar parasztküldöttség
Grúziában
Tbiliszi

(TASzSz), A

egy csoportja

magyar

A csoport vasárnap
megtenevezetességeit,
cso- kintette Tbiliszi
a városnak azokat a
történelportja Tbiliszibe,
Grúzia
főmi helyeit,
amelyek
összefügvárosába érkezettgésben vannak.
Sztálin elvlárs
A vendégeket a pályaudvaron életével és forradalmi tevékenyV . Mirjanasvili, a
G r ú z Szov- ségével,
A m a g y a r vendégek
néhány
jet Szocialista K ö z t á r s a s á g meparasztküldöttség

egyik

Grúziában, felGeorgij napot töltenek
keresnek
keletés
nyugatgrúSzovjet
Szo-

zőgazdasági minisztere,
Alavidze, a G r ú z

Szerdán tolyfaiják a fegyverszüneti
Az agressziós csapatok parancsnokságának magatartására a fegyverszüneti tárgyalások
kapcsolatában
éles fényt vet a Koreai Központ'
Távirati Iroda
jelentése,
amely
népfronti
tudósítójának
közlése
alapján megállapilja. hogy a fegyverszüneti tárgyalások megkezdése
után Ridgway és Van
leel tábornok különböző időben közvetlenül a frontra utazott az amerikai és liszinmanista csapatokhoz.
Az
intervenciós
csapatok
mindenült, ahol a tábornokok jártak,
több erős rohamot intéztek. Július
11-én, 12-ón és 13-án amerikai 24.
hadosztály egységei több rohamot
intézlek
Kvacshon
térségében.
Ugyanez történt Joncshon, Usholvon térségében és Kimhvaiól nyugatra. A koreai néphadsereg egységei a kínai önkéntesekkel egvüttműködve mindenütt visszaverték a
beavatkozó csapatok rohamait. Az
ellenség ember- és hadianyagban
nagy veszteségeket szenvedett.
A

ipari

GAZDAG TERMÉS, MEGNÖVEKEDETT JÖVEDELEM JELZI
A TÁNCSICS-TSZCS J Ö MUNKÁJÁT

tárgyalásokat

koreai néphadsereg és a kínai önkéntesek arcvonalának parancsnoksága kijelenti, hogy a beavatkozó
csapatoknak ezek a rohamai provokációs jellegűek.
Július 21-én volt a koreai fegyverszüneti tárgyalások
nyolcadik
tt'.ése. Annak ellenére, hogy az előző tárgyalások során a
tárgyaló
felek részleges megállapodásra jutottak a napirendi pontokra
vonatkozólag, az intervenciósok küldöttsége következetesen
elzárkózott annak a kérdésnek megtárgyalása elől, hogy az idegen csapatokat visszavonják Koreából. A koreai néphadsereg és a kinai önkéntesek küldöttsége erre azt javasolta. hogy az ülést három napra napolják el, hogy mindkét félnek elegendő ideje legyen a kérdés
tanulmányozására. Emnek megfelelően, mindkét féfl kölcsönős megállapodás alapján, a
legközelebbi
tanácskozást július
25-én, reggel
10 órára fűzték ki.

R koreai angof és amerikai hadifoglyok felhívása
a Béke Világtanács és az ENSz elnökéhez
P h e n j a n i jelentés beszámol az
amerikai és angol hadifoglyok
békevédelmi
szervezetének nyilatkozatáról, amellyel
a
Béke
Világtanács elnökéhez, az ENSzközgyűlés elnökéhez és a
Biztonsági Tanács elnökéhez
fordul és
amelyben
megbélyegzi
az
amerikai
uralkodókörök
szégyenletes
politikáját a szabadságszerető
koreai
néppel
szemben.

elnökét, h o g y kövessen el min*,
den tőle telhetőt a
következők
megvalósítására:
1. Minden idegen csapat
kivonása Koreából.
2.
Lehetővé
tenni a koreai
népnek,
hogy
s a j á t m a g a rendezze belső ügyeit.
3. A
Béke V i l á g t a n á c s
felhívásának
megfelelően
békeegyezmény
megkötése
az
öt
n a g y h a t a l o m között. 4.
A koreai városok és f a l v a k
barbár
bombázásáról szóló tények megismertetése
az egész v i l á g népeivel. 5. A z U S A m i n d e n fegyveres erejének kivonása Tajvan
(Formoza)
szigetéről.
6.
A
Kínai
Népköztársaság
Köz-

A z amerikai és angol
hadifoglyok
békevédelmi szervezetének központi
bizottsága
—
amely a Koreában lévő amerikai és angol
hadifoglyok
túln y o m ó többségét képviseli
—
felhívja a Béke Világtanáos el-1 ponti Népi K o r m á n y á n a k
benőkét, az ENSz-közgyűlés
el-j fogadása az Egyesült Nemzetek
nőkét és
a Biztonsági T a n á c s ' Szervezetébe.

A koreai néphadsereg főparancsnokságának
hadijelentése
Phenjan ( T A S z S z ) . A Koreai
Népi
Demokratikus
Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága közti, hogy a
koreai
néphadsereg
egységei
szoros
együttműködésben a kínai
önkéntesekkel, továbbra is
helyi
jelentőségű
harcokat
vívtak,

miközben emberben és
technikai
felszerelésben n a g y veszteségeket okoztak az ellenségnek.
Július

22-én

repülőgépekre
osztagai

az

ellepséges

vadászó lövészek

lelőttek négy

ellensé-

ges repülőgépet.

De Gasperi a nép akarata
ellenére
miniszlercserével
akarja
megoldani
a
kormányválságot

R ó m a (TASzSz). De Gasperi
kolhozokat,
ellátogatnak az olasz nép
nö- ziai
a k a r a t á t semmiösszetételévényügyi minisztere és
mások Goriba, Sztálin elvtárs szülővá- bevéve, a k o r m á n y
nek
megváltoztatásával a k a r j a
rosába.
fogadták.
megoldani
a kormányválságot.
E b b ő l a célból ú j
mesterkedéseket tett a
Keresztény Demokrata Párt
különböző
csoportj a i n a k és áramlatainak
kibékítésére.
Kényszerítette
Togni
volt ipar- és
kereskedelemügyi
Még szebb erednények születhetnek meg a munkafegyelem megjavításával
minisztert, h o g y mondjon
!e a
Bő termést arattak a kccskéste- mésük és a csoport termése között. tarlóhántás, mert a földek várják k o r m á n y á b a n való
részvételről
a másodnövényeket. A
másodnölepi T&ncsics-termelőcsoport tagjai. Észrevették, hogy
és javasolta
Dosetti csoportjávény
mindig
jólfizetett
nekik,
Amióta csoportjuk megalakult, még
nak, h o g y
képviselőjének Fana
szervezett
m
u
n
k
a
ezért
az
idén
már
13
holdat
vetnem volt ilyen termésük. Kereszt
f a n i t állítsa erre a helyre, azzal
a keresztet éri a földeken. A t n 8°k teszi csak eredményessé a terme- nek be. Ebből 9 holdat 90 napos
tarlóburgo- a feltétellel, h o g y
megelégedettek. Hol van már az az lést. Ennek eredményeképpen négy kukoricával, 2 holdat
beleegyezik
nyával és 2 holdat kölessel.
idő, amikor a szővelkczet
tagjai- középparaszt — akiknek a
Pella
kincstéri
miniszternek!
földőszre újabb tagokkal erősödik a
nak csak 7—8 mázsás termésátlag jük összesen 44 és fél hold volt
csoport, de lehetséges, hc%y még
guk volt?
, kérték felvételüket a termelő- előbb is. A környékből 10 középNagysikerű keringő-est
A Táncsics-lszcs
1949-ben ala- csoportba. Hoztak magukkal 3 pár paraszt akar belépni. A csoport jó
a
szabadtéri színpadon
kul! 16 taggal és 56-hold földdel. lovat is, amely a lóállományt je- eredményei ösztönzik őket erre. De
Az újonnan jöttek legnagyobb ré- lentősen gyarapította.
A Muzsika
AV népszerű
szabadvigyáznia kell a csoportnak, hogy
sze agrúrprolelár volt. RombadőH
hangversenysorozatában
igen
Ettől az időtől kezdve mindjob- az eddigi kitűnő eredményeket ne iéri
istállókkal, félig beomlott
házak- ban javult a termés is. Tavaly bú- rontsák le azok a hibák, amelyek nagy sikert aratolt
az
operettirodakal kezdték. Mezőgazdasági
szer- zából már 14 és fél mázsa átlag- még megmutatkoznak.
lom és a könnyű
zene legszebb müszámok és igavonóerejük sem volt. termést értek el. Jól fizetett a szerveiből
összeállított
keringö-est,
A
Nem rettentek mégsem vissza. Két ződéses búza is. A termelőszövetközreműködő
Neményi
Lili,
Zentay
A l e g f ő b b hiányosság
kezük munkájával fogtak neki a kezetnek ebből 42 ezer forint haszAnna, Medgyesi
Pál és Kövesdi Pál
helyreállításnak. A
mezőgazdasági na volt. öntözéshez villanymotort a munkafegyelem lazasága. Akad- nagy sikert arattak.
Neményi
Lili
munkák mellett nagyarányú építke- vettek belőle s fiaztatót építettek nak, akik teljesen kivonják magu- szép
Pillangókisasszony-áriáját
a
zésekbe kezdtek.
megújrázlalla.
Igen
nagy
20 anyakocának, de vettek számos kat a közösségi munkából. A ne- közönség
énekelt a szegedi
zenekedhezebb munkaterületekre csak hosz. sikerrel
mezőgazdasági gépet is.
A lagoiftá* után
Anna
A termelőszövetkezet tagjai
a szndalmas kérés után mennek ki. velők előtt jól ismert Zentay
Pál is. Az önálló száA munkát sem mindig helyesen és Medgyesi
kapott
pénzből
az
idén
már
több
1949 őszére már 26-ra szaporodott
is közreműködő
Szegedi
szervezik meg.
Rendszeresen mu- mokkal
fel a létszám.
Földterületük, 148 állatot vásároltak. Jelenleg 10 lo- tatkozik itt vagy olt
Kérni
Kálmán
ve.
munkaerő- Postászenekar
vuk,
10
tehenük,
5
üszőjük
s
mint.
holdra nőtt. Megművelésére azonzényletével
művészi
kísérettel
látta
hiány.
egy
550
baromfijuk
van.
ban csak néhány igásló állt renkeringödallamokal,
A csoport pártszervezetére vári el a népszerű
A jó munka eredményeképpen
delkezésre. Szorgalmas
munkájuk
amelyeket
a szépszámú
hallgatóság
legfontosabb
feladatok
közé
tartó,
eredményeképpen ősz végére már
nagy tetszéssel
fogadott.
a tagok JSvedelme
zik,
hogy
a
munkafegyelem
lazanégy pár igáslovat vettek.
Ettől
kezdve szépen gyarapodtak. Tavaly is növekedett. Jól fizetett 28 hol- ságát megszüntessék Laza munka,
tervszerű
termelést
Megalakult
(avasszal már 100 malac befogadá- das konyhakertészetük. Eddig kö- fegyelemmel
sára ólat építettek, amely fölé 6 zel 75 ezer forintot árultak külön- nem tehet elérni. A munkát is szer- a n ö v é n y f a j t a m i n ő s í t ő t a n á c s
vagon gabonát befogadó
magtár féle zöldségből Az idén a munka- vezzék meg észszerűbben, mert az
A Növényfajtanemesátő
Taállandóan
szétdarabolt
munka
került. Az ősszel kapott
pénzből egységük is több lesz
már.
Az
nács
hivatott arra. h o g y
az
nem vezethet eredményre.
20 anyakocát is vásároltak.
egves szövetkezeti tagoknak 350—
élenjáró
szovjet
mezőgazda400
munkaegységük
lesz
ősz
végéA
jó
eredmények
biztatást
jelen,
1950 őszén — úgy aratás ideje után
sági
tudomány
tapasztalatai<— a környező földterületeken dol- re s így mintegy 9—10 ezer fo- lenek arra. hogy ezeket a hibákat n a k felhasználásával ú j alapokra
is sikerül megszüntetni és a Tán.
gozó egyéni parasztok látták, liogy rintot kapnak.
növénynemesítésünket,
még helyezze
Az aratás után most a cséplés is csics-termelőcsoport akkor
a tcrmelőcsoport milyen nagy fejmegfeleljen
nagyüzemi
lődést ért el
megalakulása
óta. lassan végefelé közeledik. A cso- szebb, még nagyobb fejlődést tesz h o g y
tervgazdálkodás igényeinek.
Látták a különbséget a saját ter- port egyik legfontosabb feladata a majd meg.
cialista Köztársaság
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egy másik keresztény demokratával,
Vanonival,
az
eddigi
pénzügyminiszterrel v a l ó
kicserélésébe.
L a p jelentések szerint
azonban
Dosetti csoportja
továbbra j,9 ragaszkodik a
korm á n y egész pénzügyi és gazdasági p o l i t i k á j á n a k
megváltoztatásához és d r á g á b b a n
akarja
eladni
támogatását De Gasperi
ú j korányának.
Azok
között, akiket De Gasperi
július
21-én
fogadott,
szerepel Luigi Antonini, az U S A
külügyminisztériumának
ismert
ögynöke. De Gasperi
fogad''a
Pastoret, a
Katolikus
Szakszervezeti
K ö z p o n t v e z e t ő j é t is.

Az MSzT
mórahalmi
szervezete
a mezőgazdasági
munkák
sikeréért
Mórahalmi szervezetünk mindéin
tagja felismerte a mezőgazdasági
munkák fontosságát és örömmel
sietett a dolgozó parasztság segítségére. Először a ..Vörös Október"
tszcsuek
segítettünk
behozni
a
szöllő és a cukorrépában mutatkozó
lemaradást, utána cséplési ellen,
őrző
brigádokat
alakítottunk,
amelynek tagjai felváltva
végzik
a cséplőgép körül az ellenőrzést.
Szervező munkánk sikerét a pártszervezet, a helyi Tanács és az
operatív bizottság segítsége
mát
eleve biztosította. Egész tagságunk
és különösen Bálint János titkár
elvtárs végzett odaadó lelkes munkát így lett eredményes a társadalmi munkánk, amiért Simon Imre elvtárs a tszcs elnöke meleg
köszönetet mondott
szervezetünk
minden tagjának.
Farkas Józsefné
MSZT titkár

CSÜTÖRTÖK,

1951. JULIUS 20.

Az augusztus 20-i versenyben fej-fej melleit halad
a Szegedi és Vásárhelyi Magasépitési Vállalat
Hangos Csengetés jelzi: vége az
ebédidőnek. Az előbb még kihaltnak látszó terület életrekel. Meszesruhájú munkások, overallba öltözött lányok sietnek végig az udvaron munkahelyük felé. Felfrissülve fognak hozzá újra a munkához. A magas állványon
öt-hat
fiatal a külső falat vakolja. Munka közben vidáman beszélgetnek, de
azért kezük fürgén jár. Lent a
villanyszerelőbrigád dolgozik.
Rövidesen
befejeződik a gedó'
építkezés. A Szegedi
Magasépítő
Vállalat dolgozói kitesznek magukért. A reájuk váró feladatokat sikerrel teljesítik. Munkájuk minden
területén tapasztalható a

harcos

lendület,

mely a magasabb eredményeket
biztosítja. Az építkezés közeli befejezéséhez különösen nagy segítséget nyújt az Alkotmány ünnepére
tett munkafelajánlások
teljesítéséért folytatott küzdelem. A pártszervezet ehhez minden támogatást
megadott. A népnevelők
naponta
beszélgetnek a dolgozókkal. Rámutatnak a hibákra és felvilágosító
munkájukkal biztosítják, hogy az
előirányzott tervet és vállalásukat
maradéktalanul teljesítsék.
Bálé Ferenc népnevelő elvtára
nagy gondot fordít a kőműves
tanulók képzésére. Sűrűn elbeszél,
get a fiatalokkal és a szakmai képzésen kívül politikai téren is neveli őket.
«

A Petőfi

A jő felvilágosító
munkának
szép eredményei mutatkoznak az
építkezés minden, tülefcén.

Alkotmányunk
közelgő
ünnepnapja
eszébe juttatja minden munkásnak:
amit felépítettünk
az országban,
ami szép és nagyszerű körülöttünk,
azt mind az Alkotmány törvényesítettp.
Ez a tudat adott erőt a Magasépítő Vállalat dolgozóinál?,
hogy
felajánlásuk ne csak papíron maradjon meg, hanem azt a gyakorlatban meg is valósítsák. Szép
eredményeikkel büszkélkedhetik a
Maróti
segédmunkás
brigád.
Augusztus 20_ra 36 százalékos termelési emelést vállaltak s ma már
normájukat 196 százalékra, felajánlásukat 56 százalékkal teljesítik túl. Eredményeikhez döntően
hozzájárult a munkafegyelem meg.
szilárdulása és az is, hogy felmerülő problémáik megoldásához
a
műszaki dolgozók azonnali segítse,
get biztosítottak. Az
állványozó
brigád is élenjár a termelésben.
Lelkiismeretes, pontos munkájukkal járulnak hozzá Alkotmányunk
méltó megünnepléséhez. A brigád
tagjai közül ketten. Lukács Imre
és Antalfi Mihály
sztahánovista
oklevél kitüntetésében
részesültek
jó munkájukért.

— Jól fizetett az idén a kalászos — mondja Frank János. —
Szép volt a búzám, nem is volt a
környéken párja. De a z é r t . . . a
tszcsé még annál is szebb volt, A
cséplést is befejeztük már pénteken
és egyenesen a géptől vittem be a
gabonát a begyüjtőhelyre. Joibb he_
lyen van ott. Teljesítettem kötelességemet, elintéztem az adót, eleget
tettem a begyűjtésnek, most már
nyugodtabb vagyok.
A szomszédos tanyába is ellátogatnak a népnevelők. Perneki
Ferenc 11 holdas középparaszt és felesége vidáman tervez a népnevelőkkel együtt.
— A mi búzánkat még nem csépelték el, de alig várom, hogy ideérjen a gép — mondja Perneki Fe.
renc. — Én is egyenesen a géptől
viszem a begyüjtőhelyre a gabonát
s minden feleslegeset beadok. Tavaly is 11 mázsát adjam be C-vételi jegyre, még díszoklevelet is
kaptam. Büszkén mutatja a népnevelőknek az oklevelet, amely
iga.
zolja, hogy Perneki Ferenc az elmúlt évben is élenjárt a begyűjtés,
ben.
A gyorsbeadás e l ő n y e i r ő l
beszélnek a n é p n e v e l ő k
A népnevelők elmondják, hogy
milyen kedvezményeket kapnak a
dolgozó parasztok, ha idő előtt teljesítik begyűjtési kötelességüket.
— A gyorsbeadási jutalmon kívül
iparcikk
vásárlására is kapnak
Utalványt. A C-jegyre beadott gabona után pedig szabadőrlési enge-

emelték

feL

Ez világos bizonyítéka az építkezési kollektíva egységes és jó
munkájának.
A nronkalcndületet nagyban fokozza a z a tudat, hogy az Alkotmány ünnepére tett
felajánlásuk
teljesítésében váll-váli mellett haladnak a versenytárssal, a Hódmezővásárhelyi Magasépítő
Vállalat
dolgozóival. Minden
építőmunkás
izgalommal várja a két építő vállalat közötti verseny eredményei,
nek első kiértékelését, amelyre a
közeli napokban kerül sor. Vájjon
ki lesz a győztes a dolgozó magyar
nép nagy ünnepének tiszteletére folyó versenyben.

népnevelői

felvilágosító
munkával
a terménybegyűjtés

A géptől vittem be a gabonát

118 százalékra

A szegedieknek eddig eredményeik alapján minden reményük
megvan a győzelemre. A további
jó eredményeket segíti elő a párttitkár elvtárs és az egész pártszervezet állandó ellenőrző munkája. A
pártvezetőség; tagok látogatják az
egyes brigádokat és1 munkahelye,
ket. a pértcsoportvezetőik és a népAz építkezés más területein is nevelők állandóan lelkesítik, mozszép eredményekről beszélhetnek a gósítják a munkásokat újabb, még
Magasépítő Vállalat
dolgozói. A nagyobb eredmények elérésére.

III. a l a p s z e r v e z e t

Vasárnap reggel gyönyörű nap.
tütésben csillogtak a Petőfi-telepi
iskola ablakai. Ebben az iskolában
vain a Magyar Dolgozók Pártjának
Petőfi-telepi I I I . számú alapszervezete. A keskeny utcák, amelyek
ide vezetnek, hamarosan megélénkülnek. A nagy gyepes téren is
több férfi és nő igyekszik az iskola
felé.
A tantereimben férfiak, nők, íia. talok beszélgetnek, várják, hogy
megkapják a beosztásukat és in.
dúlhassanak Itt a dolgozó parasztokhoz, elbeszélgetni velük a gyorsbeadás fontosságáról s a legfontosabb politikai kérdésekről.
Párosan indulnak útnak, ki gyalog, ki kerékpáron. Klivinyi
Sándor,
az Üjszegedi Kender- és Lenszövő
dolgozója Fürj
Józseffel indul útnak, aki a baktói építkezésnél dolgozik. Egyideig az üzem
életéről
beszélgetnek, de hamarosan áttérnek
a mai nemzetközi helyzetre, majd
közösen megvitatják a mezőgazdasági kérdéséket. Elmondják egymásnak, mennyi mindent kap dolgozó parasztságunk, ha idejében teljesíti beadási kötelezettségét.
Közben megérkeznek a megjelölt
kis tanyához. Frank
János éppen
menni készül, de visszafordul, be.
hívja a házba a népnevelőket. Beszélgetés közben ráterelődik a szó
az aratásra-cséplésre.

kiértékelést a bérelszámoló osztály
tíznaponként végzi. A július 1-től
10-ig terjedő időszakban az építkezés dolgozóinak átlagteljesítmé.
nye 113 százalék volt. A következő
értékelési idő alatt, július 10-től
20-ig ezt az eredményt

harcolnak
sikeréért

délyt kapnak — mondják a népne.
velők.
— Nagy szó ám ez — szól közbe
Pernekiné. — Én nagyon örülök neki, már Jervezem is, mit vásárolok.
De nem tudok még határozni. Majd
ha kezünkben lesz az utalvány, az
üzletben biztos tudok majd válasz,
tani.
A népnevelőktől barátságos kézfogással búcsúznak, kikísérik őket
a kapuig s integetnek utánuk, amint
továbbhaladnak a következő tanya
felé.
Mind gyakrabban gondolnak
a termelőcaoportra

kellene
bölni.

ezeket a hibákat

kiküszö-

Üzemi n é p n e v e l ő i n k
n y ú j t s a n a k t ő b b segítséget
a k e r ü l e t i pártszervezeteknek
A népnevelőkre vár a nagy feladat, hogy minden dolgozó paraszt,
tal megismertessék a tszcsk eredmé.
nyeit. De ezt csak úgy tudják el.
érni, ha megjavítják munkájukat,
rendszeresen eljárnak a népnevelő
értekezletekre, hogy az ott hallottakat aztán tovább tudják adni. Ez
főleg a kerületekhez beosztott üzemi népnevelők munkájára vonatko.
zik, mert nem lehet jó munkát végezni úgy, amint azt a Petőfi.telepi
LXI-as
alapszervezethez beosztott
üzemi népnevelök teszik. A népnevelő értekezletekre nem járnak el
pontosan, sőt a vasárnapi agitáció,
ra sem. Áz üzemi pártvezetőség nem
nyújt elég segítséget a külterületi
pártszervezetek munkájához, nem
ellenőrzik az oda beosztott népneve,
lők munkáját. A nagyüzemek közül például az Üjszegedi Kenderés Lenszövő és a Szegedi Kenderfonó pártvezefőségi tagjai még egy.
szer sem ellenőrizték a helyszínen
a Petőfi-telep I I I . alapszervezethez
beosztott népnevelők munkáját.

A többi kis fehérremeszelt tanyai házban is hasonlóképpen beszélgettek a népnevelőik a dolgozó
parasztokkal. Dogozó
parasztjaink
emeséték, hogyan fizetett az idei
termés, a népnevelők rámutattak a
gyorsbeadás fontosságára és előnyeire. Elbeszélgettek a közelben
lévő tszcsk munkájáról, összehason.
lítotiák az elért terméseredményeket. Nem egy dolgozó paraszt ült
le az asztalhoz, kezében ceruzával,
papírral és számolt. Számolta eddigi munkájának eredményeit, ösz.
szehasonlította a tszcs dolgozóinak
eredményeivel. Ezek után születik
meg az a gondolat, hogy jobb lenAz üzemi népnevelőknek meg kell
ne közösen dolgozni, mert könnyebb javítaniok munkájukat. Rendszeres
a munka, több a jövedelem, jobb a népnevelő munkával kell elősegítemegélhetés.
niük a terménybeigyüj lés fontos
Itt a környéken Sólya Imre, Jó. munkáját.
Az üzemi dolgozói? példát mutatjárt Lajos, Vajner
Sándor,
Vajner
Lajos és még sokan mások a dol- tak dolgozó parasztjainknak az Alkotmány tiszteletére tett munkafelgozó parasztok közül m á r I. típusú
ajánlásaikkal. De jól felvilágosító
tszcs megalakításáról gondolkodnak. munkájukkal dolgozó parsztságunMég nem született meg az elhatá- kat is mozgósítaniok kell. hogy
rozás, de mind gyakrabban gondol- augusztus 20-ig minél többen eleget
nak árra, hogy jobb lenne egymást tegyenek beadási
kötelezettségüksegítve, közösen végezni a munkát. nek s azzal köszöntsék AlkotmáFigyelik a tszcs munkáját, mérlege- nyunk ünnepét, hogy a cséplőgélik az esetleges hibákat, hiányossá, pektől egyenesen a begyüjtőhelyre
gökat, gondolkodnak azon, hogyan szállítják gabonájukat.

Értekezlet az esti műszaki egyetem gépész
és elektromos tagozatra jelentkezett hallgatói részére
A z esti műszaki
egyetemen
gépész
és
elektromos
tagozatra
jelenkezettek
részére
24-én, délután
fél 6 órakor az
Ipari
Technikum,
Kálvária-

tér 5b. sz. alatt
értekezletet
tartunk. Saját érdekükben jelenjenek
m e g azok, akik
gépész
és elektromos tagozatra jelentkeztek.

Hazaérkezett a m a g y a r k o r m á n y d e l e g á c i ó
Pekingből
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A
kulturális
együttműködési
egyezmény megkötésére
Pekingbe
utazott magyar
kormánydelegáció,
Molnár Erik elvtárs, igazságügyminiszter és Mihályfi Ernő népművelési miniszterhelyettes hazaérkezett.
Fogadásukra a repülőtéren megjelent Szobek András elvtársi, külke-

1

Ma érkezik Magyarországra
A berlini I I I . Világifjúságí és
Diák Béketalálkozó tiszteletére Albániából Békeváltó indult s már a
Bolgár Népköztársaság
területén
halad. Bukarestben
három
ágra
szakad és a három ág útvonala
csaknem az egész országot behálózza. Ez a három ág Nagyvára,
don egyesül és ma, kedden délután
5 órakor érkezik a magyar .határra, Ártándra.
Az ártándí fiatalok már lelkesen készülnek a Békeváltó fogadására. Hatalmas diadalkaput állítót,
tak fel és a
román
fiataloktól
Kulcsár Zoltán, az ártándi tszcs
legjobb dolgozója veszi át a botot.
Szegedre holnap, szerdán este
Hódmezővásárhely felől érkezik,
a
V^sárhelyi-sugárúlon
fut be a Békeváltó. Elhalad a
Pártbizottság épülete előtt és
este háromnegyed 9 órakor érkezik a Tanácsháza elé.
Itt a Szegedi Pártbizottság és a
város dolgozói nevében Bite Vince
elvtárs, a városi DISZ
bizottság
részéről pedig Reszta Miklós elvtárs, DISZ-titkár fogadják ünnepélyesen. A váltót csütörtök reg.
gei Kiskunhalasig a szegedi fiatalok viszik tovább.

a

Békeváltó

A Békeváltó Szegedre érke.
zése alkalmából a Lokomotív
sporttelepen nagy
ünnepséget
rendeznek.
Villanyfény mellett labdarugó mér*
kőzések lesznek, valamint
MHK
tornabemutatók
Pénteken reggel 9 órakor érke*
zik a Békeváltó Budapestre, ahol
a Szabadság-téren a szovjet hősi
emlékmű előtt rendeznek nagy ünnepséget.
Szombaton
reggel
9
órakor folytatja a staféta az útját s Budarsöo, Szomodion, Almás,
füzitőn, Sz&nyön keresztül délután
4 órakor érkezik a komáromi hídhoz. A DISZ Központi Vezetősége
képviselőinek kíséretében a Dunán
viszik át a váltót Ruszovceig, ahol
ünnepség keretében
adják át a,
staféta botot a csehszolvák fiata.
lóknak. A futók rövid ünnepség
után haladnak majd tovább a VIT
színhelye, Berlin felé.
A Békeváltóban elsősorban azok
a fiatalok vesznek részt, akik a
munkában, termelésben és tanulás,
ban élenjárnak, így a fiatal sztahanovisták,
élmunkások.
kiváló
férfi és női dolgozók, tanulók és
Bporolók.

Csongrád megye fejlődését tükrözte vissza
Papp Sándor elvtárs megyei VB elnök
beszámolója
Papp Sándor elvtárs, a nugvei ri munkásságot és a mezőgazdasái|
tanács végrehajtó bizottságának el- gi dolgozókat. A sport terén
nöke Szegeden a Tanácsháza nagy- sokat fejlődtünk: a már működő
termében tartott beszámolói mun- 32 sportkör hivatott arra, hogy to«
vábbfokozza az egészséges tömeg*
kájáról.
Rámutatott arra, hogy mint ta- sport kialakítását.
Papp elvtárs hangoztatta,
hogy
nácstag, az
Alkotmányban, előirt
széleskörű
fejlődéi
kötelességét teljesíti, amikor
Sze- további
Az idei terméseredged dolgozói előtt eddigi munká- clötl állunk,
járól beszámol. Beszámolóját ösz- mények különösen biztatók. Maga
szekötötte
azoknak a nagyszerű a termés is jobb, mint az elmúlt
eredményeknek az
ismertetésével, esztendők során és sokan vannak
amelyeken itt. Csongrád nu gyében azok az öntudatos dolgozó paraszis lemérhetjük népi demokráciánk tok, akik már 200 százalékban i»
teljesítették terménybeadási
kötefejlődését.
hogy
— Hatalmas építkezéseink, az új lezettségüket. Megvilágította,
lakóházak sorozata, az új üzemek a tanács dolgozói igyekeznek hozépítése, a hódmezővásárhelyi Mér- zájárulni az lijabb sikerek kiviváa
leggyár és a gyapotfeldolgozó üzeni, sához annál is inkább, mert szakírenda szentesi szerszámgyár, a szrgedi tottak a régi közigazgatási
Textilkombinát, a
szegedi fiiidő szer dolgozóinak felfogásával, akik
kérdéseivel
és a közlekedési vállalatok építke- csupán az ügyintézés
zései, mind az bizonyítják, hogy foglalkoztak. A tanácsok jó munországunk az egészséges fejlődés kájúnak végzésében nagy segítséútján halad. Kereskedelmünkben is get nyújtanak az állandó bizottsá*
mindjobban kezd kialakuini a szo- j gok tagjai, akiknek útján még széálcialista kereskedelem, a szövetke- lesebbre épül a kapcsolat az
zeti nozgalom növekvő térhódításá- lamgépezet és a dolgozók széles ré*
val. Szegeden 75
kiskereskedelmi legei kőzött.
vállalat működik.
a szövetkezeti
Részletes beszámolója során Papp
üzletek és népbo'.tok nagy száma elvtárs külön kitért arra. hogy egy
mellett. Egészségügyi téren
nagy pillanatig sem feledkezzünk
meg
ütemben haladnak a csecsemő- és az ellenségeink elleni állandó harc*
gyermekvédelmi intézmények épít- ról,
különösen itt a Tito-határ
kezései és ezzel együtt
hatalmas szomszédságában. ..Feladatunk. —*
munka indult
a
népbetegségek jelentette ki —* hogy lovábbfokozcsökkentése érdekében.
Megindul- zuk eddigi eredményeinket a Pártak a tüdő- és rákszűrő vizsgála- tunk II. kongresszusa és Rákosi
tok, valamint a tetanusz- és lias- Mátyás elvtárs által meghatározott
tifuszelleni
oltások. Oktatási és úton."
ku'turális téren is nagvob az eredA beszámolót
löbb hozzászólás
ményeink. Szegeden 49 kultúrbri- követte, amelyek értékesen egészígád tanítja, szórakoztatja az ipa- tették ki az elhangzottakat.

M u n k á s o k , dolgozó parasztok egy célért
Sztahánovista levele a dolgozó parasztsághoz
A

vasárnapi
„Délmagyarország".ban
is örömmel
olvastam, hogy a dolgozó parasztság
mind
nagyobb számban
megérti
a minisztertanács
határozatát,
amely
a
gyors
terménybeadás
teljesítésére
hívott fel. Örömmel
olvastam,
hogy
például
Lajos
Sándor
alsóvárosi
dolgozó paraszt
448. Csúcs
Mihályné
346 százalékban
túlteljesítenék
be.
adási kötelezettségüket,
de még so.
kan vannak
rajtuk
kivül
is,
akik
túlteljesítenek,
ök jól
megértették,
hogy mit jelent
magunk
s
mindannyiónk
számára
a több,
gyors
terményebadás.
r 1
J ö r v é n y b e n előírt kötelesség
a
terménybeadás
és ezt meg
kell tartani.
Most
különösen
meg
kell tartani,
amikor
földünk
olyan
termést adott, mint már
emlékezet
óta nem. Most tehát nem
jelenthet
nehézséget
ez a dolgozó
parasztság,
nak. Teljesitsék
ezt a
kötelességei
úgy, mint ahogyan
mi,
építőmunkások is minden
átkaimat
megragadunk,
minden
lehetőt
elkövetünk,
hogy teljesítményeinkel
emeljük,
az
Alkotmányunk
ünnepére
lett
fel.
ajánlásunkat
teljesíthessük
és öt.
éves tervünk
célkitűzéseit
közelebb I
vigyük
a megvalósuláshoz.
Dolgozó
parasztságunk
is kövessen el ugyan. '

így mindent
a terménybeadás
túlteljesítéséért.
Az ipari munkásság
a
normák
túlteljesítésével
több
új
gyárat,
löbb traktort,
minden
faluban villanyt,
iskolát,
kultúrházai
teremt, a dolgozó parasztság
viszont
a beadási kötelezettsége
melleit adjon be minél
több gabonát
az ál.
lamnak.
Minden
C.vételi
jegyre beadott mázsa gabona
közelebb
visz
bennünket
az tötéves terv
teljesítéséhez és növeli a béketábor
erejét.
f i i is ezért dolgozom:
a béketáJ
bor erejének
növeléséért. Ezért teljesítettem
túl mindig
a nor.
mámat
és emeltem a
teljesítményemel. Munkámért
kitüntetésben
is
részesültem:
sztahánovista
lettem.
A nép állama megbecsüli
a dolgozó,
kat, közlük
a dolgozó
parasztokat
is. Ahogyan
kitüntetésben
részesültünk mi, a termelésben
kitűnt munkások, ugyanúgy
jutalomban
részesülnek a beadásban
élenjáró
dolgo.
zó parasztok
is. Teljesítse
ezért becsüleltel
minden
dolgozó
paraszt
termény beadási
kötelezettségét,
8 81
teljesítse
túl, hogy minél
erösebb,
szebb legyen a dolgozók
állama.

Antalfi
Mihály,
reskedelmi miniszter, Berei Andor
sztahánovista
állványozó.
elvtárs, a külügyminiszter első helyettese, Jánosi Ferenc, a népművelési miniszter első
helyettese, a Koreai Né^i Demokratikus Köztársaság minisztertanácsa
külön határozata
Huan Cen, a Kínai Népköztársaság
budapesti nagykövete és a nagyP h e n j a n ( T A S z S z ) . A Koreai szítö
bizottság alakult
Korékövetség beosztottjai, továbbá
a Népi
Demokratikus
Köztársa- ának a szovjet
hadsere.?
által
magyar kulturális élet több kép- ság
minisztertanácsának külön történt
felszabadulása
hatodik
határozata.
értelmében
élőké- évfordulója megünneplésére.
viselője.
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] A régi úszósport szellemének

F i Ü T H L O K ü V Í Z B E N | M s í ö m o l á s á t bizonyította S z e g e d e n
Kedden délután 0 órakor a Partaz Országos Ifjúsági Úszóbajnokság
oktatás Házában agitációs előadási
tartunk,
melyen
minden
népnevelő,
Az évenként
megrendezett
úszó.
1935 május
lS.én nyílt
meg az építkezésének
A tribünön
erősödik a
zsibongás,
munkálatait
ábrázol, felelős, kerületi
agitációsfelclösök bajnokságok
színhelye
eddig
mim csillogó,
Utasforgalom
a világ
legkorszerűbb ja. Ez az útvonalrész
mosolygó
szemek
körösa Nagy Gyű- és azok a népnevelők
jelenjenek
volt, A vi- körül. Az egész
földalalti
vasutjának.
a
moszkvai rű második
országból
szakaszához
tartozik. meg, akik az aratás, cséplés, be- den esetben Budapest
irányítás,
Metró első vonalán.
A
megnyitás Emberek
százai
dolgoznak
itt, ak. gyűjtés és tarlóhántás agitációiban déki sport mind szakmai
mind
anyagi
támogatás
terén több mint 200 fiatat úszónapjáig
13 földalatti
állomást
épí- navájárok.
márványfaragók,
vil. résztvesznek.
znessze a főváros
után
kullogott.
tettek meg. Azóta
további
22 álló- lanyszerelök,
kőművesek,
mérnökök.
Agit.-prop. osztály Nem is akarták
fejleszteni
a vi- gyűlt ide, hogy összemérje
más épült meg. Ezalatt
a 15 év A Szovjetunió
egymás_
technikusai
és mérhiszen a
decentralizá- sal erejét. Egy-egy
alatt mintegy
6 milliárd
utast
szál- nökei kiváló
csapat
tagjai
gépekel
szerkesztettek
Felhívjuk a titkár elvtársak fi-i dék sportját,
gördített
volna
a jórészt
lított
a moszkvaiak
kényelmes, az építkezés
egy csoportban
ülnek,
de
különleges
követelmé- gyeimét, hogy a héten taggyűlése- ció akadályokat
nevelése és egymás el_ jól ismerik
gyors és igen olcsó közlekedési esz. nyei számára.
már egymást
és a sokÖnműködő
rakodó- ket nem tartunk. A taggyűléseket sporlsztárok
elé. A sportot féle melljelvényes
köze, a Metró,
úszódresszek
öszpajzsok,
nagy
teherbiróképességű jövő hpnap 2-án, csütörtöki napon len való kijátszása
és a sportolókat
egyaránt
árucikké, szekeverednek
a
tribünön,
kell megtartani.
profitforrássá
változtatta
a
tőkés
Megkezdődik
a verseny.
Forrva
A héten a titkár elvtársak pénrendszer,
habzik
a zöld víz, ütemesen
emelteken népnevelő értekezletet
tartA népi demokrácia
sportpolitiká- kednek a víz fölé a karok.
Százsanak.
férfi
pillangó!
A szervezési osztály instruktorai jának — amely az egész nép test- méteres
fejlesztését
szolgálja
Azután
a többi versenyszámok.
A
szerdán, 25-én délután 4 órakor a kultúrájának
sok nehézségei
kellett le- sípjelre
Sztálin-sétány 10. szám alatt rend- — nagyon
hogy a profiszellemet
és
kívüli értekezletre pontosan jelen- küzdenie,
e szellem képviselőit
kiseprűzze
a
eqtjizerre
ugranak
jenek meg,
különböző
egyesületekből.
A
harc
sikerrel
járt!
Úszósportunk
régi el a startkörröl
PÁRTOKTATÁS HÁZA
az izmos
testek.
szellemének
végleges
felszámolását Egy-egy
vörös, vagy kék
gumisapprogrammja július 31-lg:
bizonyítja,
hogy ebben
az
évben kás fej, mint a mutatóujj
ugrik
Július 22. vasárnap: délelőtt 9 először
vidéken
— mégpedig
Sze- előre a versenyzők
közül. Alig érinóra. Előadás a Szabadság-moziban, geden — rendezték
meg az
orszá. tik a medence végét, máris
fordufilmvetítéssel egybekötve.
Az öt- gos ifjúsági
úszóbajnokságot.
lás, vissza. A nézőtér
visszafojtott
éves terv főbb kérdéseinek 2. előfigyel.
Az utolsó
30
Az
eredmények
azonban*
még lélegzettel
adása. Előadó: Tury J. elvtárs.
Most már
senki
tükrözik
a m-ult hiányoságail.
A méter következik.
Július 24. kedd; délután 6 óra- győztesek
maradni,
felhar_
zöme ma még
budapesti, nem bir csendben
kor a Pártoktatás Házában
elő- de a következő
Ütemesen
egyszerre
évek a vidéki
spor- san a hajrá,
adás, az agit. és népnevclőfeleiő- tolókat
Haj-rá!
Szé-kely!
Hajegyenrangú
versenytársként kiállják:
sök, népnevelők számára; „Ötéves állítják
Már-senki
nem ül. még az
a fővárosiak
mellé.
Ez a rá...
tervvel a békéért, a szocializmus- verseny
is felállnak.
A hajrázás
a
is egy lépés a cél eléré- időmérők
ért." „Több gabonát a hazának" sére.
végsőkig
fokozódik,
majd
hirtelen
cimmel. Előadó: Péter János elvbugyborékoló
hurrá
és taps
válljn
társ.
fel.
Az újszegedi
versenyuszoda
ka.
Július 25-én, szerdán: délután 6 púján kék-piros felírás fogad:
„Üdórakor, előadás a Pártoktalás Há- vözöljük
DCihirdetik
a
qgözltiektl.
az Országos
Ifjúsági
Úszózában a „Szocialista bérezés for- bajnolcság
résztvevőit!"
A
tribünön
mái a népi demokratikus
orszá- alig néhány
Magyarország
1951. évi 100 méidősebb néző ül, a beÉpül • moflzkriH Melro líjelorussz kaja állomásához vezető útszakasz
gokban és nálunk" címmel. Az elő- tonlépcsőkön
gyöisúszóbajnoka
Ipacs
— fiatalok,
fiatalok teres férfi
adáson vállalatvezetők, bér. és ter- mindenfelé.
György,
Budapesti
Dózsa, 1:02 időspeciális
villa mos mozdonyok melésfelclősök és agitációsfelelősök
1950 január
l.én újabb
földalalti daruk,
első három egy
A versenyuszodái
ünnepi
díszbe vel, második ...Az
itt.
szakaszt
kapcsoltak
be a
moszkvai egész sora dolgozik
vesznek
részt.
Előadó:
Biczó öltöztették
fellép a győztesek
emele három napra.
Az ug. pillanatra
A budapesti
földalatti
vasút
épít- György elvtárs.
Metró
forgalmába,
az
úgynevezett
kézfogás,
átveszik rt győróállvány
mögött
piros-fehér-zöld- vényére,
a Szovjetunió
önzetlen
Nagy Gyűrű
első szakaszál.
De az kezéseinél
A közönség tapJúlius 31. kedd: délután 6 óra- del szegett vörös drapéria,
fölötte zelmi emlékérmet.
felhasználhatjuk
a
építkezés
azóta sem szünetel,
építik segítségével
sol,
éljenez.
kor
a
Központi'
Előadó
Iroda
előa
magyar
nép,
a
magyar
ifjúság
tapasztalatokat
és ötéves
a második
szakaszt
is, amelyen
4 nagyszerű
A mikrofon
már a következő
szám
a
Pártoktatás
Házában sportszellemét
jelképező
Munkára,
büszkesége,
a
budapesti adása
állomás
épül fel. Ezt a
szakaszt tervünk
hívja
a starthoz,
SípSztahánov-mozga. Harcra
Kész-mozgalom
jelvénye.
A versenyzőit
gyorsvasút
szovjet
embe. ..Munkaverseny,
még ebben az évben üzembe
helye- földalatti
hurrá.
szemben
a
győztesek jel, majd felzúg a
és közvetlen
út. lonV' címen. Előadó: Vörös Gyula bejárattal
zik,
Képünk
ri
Bjelorusszkaja rek tapasztalatai
A fiatal
bajnokok
új
ambícióval,
elvtárs, a Pártfőiskola h. vezetője. emelvénye
fölölt
Lenin,
Sztálin
és
alapján
készül.
állomáshoz
vezető földalatti
útvonal mutatásai
látnak munkához.
Dq
Rákosi
elvtársak
képei.
Az új új távlatokkal
a bajnokok,
hanem a másport, a nép sportja
a nép
legna. nemcsak
hamnadik,
hatodik,
hetedik
N A P I R E N D
gyobb vezetőinek
bölcs
útmutatása sodik,
DISZ-HIREK.
A városi tanács hírei
is. akik
talán a jövőmellett folyik és képzi az ifjú har- helyezettek
Kedden este 6 órakor titkári és
Kedd, 1951. július 24.
Felhívom a beadásra
kötelezett
győztesként
kerülcosok tízi- és százezreit
erősebbé, évi bajnokságon
jzcrvezö titkári értekezlet a váró- gazdálkodókat,
hogy a beadásra
vetélkedésből.
Szabadság-mozi:
Fel 7,
fél 9 kitartóbbá,
következetesebbé,
békénk nek ki a nemes
éi DISz-bizottság székházában.
átadandó termények beszállításánál „Csók a stadionban" (július 27-ig.) elszánt
(F. D.)
védelmezőivé.
Pénteken este 6 órakor gazdasági a földnriívesszövetkezelnél
minden
Vörüs Csillag: Fél 7. fél 9 „Napértekezlet.
esetben vigyék magukkal
beadási
Országos ifjúsági csúcs az úszóbajnokságok harmadik napján
könyvüket és adóivüket, mert enél- palok és éjszakák" (júiius 25-ig)
Fáklya: 6, 8 „Nagy Péter" (júMSZT-HIREK
kül beszolgáltatást teljesíteni nem
Vasárnap nagy érdeklődés mel- 5. Csapó II. (Sz. Petőfi. 1:22; 200
vé- lius 25-ig)..
A Magyar Írók
Szövetségének lehet. A földművesszövetkezet
lett. több mint 1200 néző előtt zaj- m-es női mell: 1. Székely (Bp. Kikiállítani
nem
szegedi csoportja és az MSzT iro- teli jegyet addig
lott le az országos ifjúsági úszó- nizsi) 3:04.8, országos ifi csúcs. 2.
dalmi szakmájú, üzemi és tömeg- tud, inig a beszolgáltatás tényét és
SZÍNHÁZ
bajnokság utolsó napja.
Székely, Kárpáti (Bp. Kinizsi) 3:06.4; 100
a
beszoigáltafási
szervezeti könyvtárosok részére jú. mennyiségét
Szünet.
a Bp. Kinizsi versenyzőnője 200 m.es női gyors: 1. Szőke (Bp. Kijegyezte és az
•
hus 25-én, szerdán este S órakor könyvbe be nem
méteres női mellúszásban ú j orszá- nizsi) 1:09.8, 2. Székely (Bp. K i .
a szövetség Kigyó-u. 2. szára alat- adókönyvi számot a vételi jegyen
gos csúcseredményt ért el. Általá- nizsi) 1:14; 4x100 m-es férfi vefel nem tüntette.
ti helyiségéhen éretkezletet tart.
A Múzeum
nyitva
keddtől
pénban
a bajnokság jó eredményekke. gyesváltó: 1. Bp. Dózsa 5:01.6. 4*
Az értekezleten az iizrmi könyvtekig délelőtt
9-től
délután
S-ig.
VB. elnök
iármunka és az íróknak a könyvszombat
és vasárnap
délelőtt
9-töl zárult. Ifjúsági bajnoki számok: Csongrád megye 5:16.4; 4x100 m200 m.es férfi gyors: 1. Kárpáti es női gyorsváltó: 1. Bp. Kinizsi
táragétációba való bekapcsolódását
1
óráig.
Bírósági közlemény
(Bp Kinizsi) 2:20.5, 5. Fazekas
vitatják meg.
Előadó:
Somfai
„ A " 5:08, 2. Bp.
Kinizsi
„B"
Böresö'k Lajost Szeged,
Petőfi
László és Szabolcsi Gábor elvtár- Sandor-sugárút 68. alatti lakos a
Az Egyetemi Könyvtár július hó- (Sz." Dózsa) 2:31.6; 100 m-es férfi
hát:
1.
Kőfalvi
(Bp.
Lok.)
1:16.8,15:35.
sak.
szpgedi
uzsorabíróság
árdrágító ban hétfőtől péntekig reggel 8 óráAz MSzT Belváros IV. alapszer- visszaélés, közellátás erdekét veszé- tól délután fél 5 óláig, szombaton
Megyei egyéni
teniszbajnokságok
vezet értesíti a
tagságot,
hogy lyeztető bűntett miatt
hathónqpi 8 órától fél 2 óráig van nyitva.
1951. július 25-én esie 7 órai kez- börtönre, mint főbüntetést 100 fo- Könyvkölcsönzés minden nap délPataki
(Haladás), 3.
Szombaton és vasárnap zajlottak Ábrahám.
dettel MSzT-gyülést tart.
Minden rint pénz, 200 forint vagyoni elég- előtt 8 órától I óráig.
le a megyei egyéni és páros tenisz, Bücheibauer (Sz. Lok.) és Almáa
tagot elvár a Vezetőség.
A Somogyi-könyvtár nyitva van
tétel. 3 évi jogvesztés, hat hónapbajnokságok az újszegedi Haladás, (Sz Petőfi); női páros: 1. Deákné.
ra Szegedről való kitiltásra
ítélte. július és augusztus hónapban közMNDSZ-HIREK
Gálii (Sz. Lok.), 2. Dócziné, Venapokon délelőtt
10
órától 14 pályán. Nagy érdeklődés mellett 50
indulóval. Eredmények: férfi egyes: csernyésné (Sz. Lok.), 3. Singer,
Ma, kedden
délután 6
órakor
óráig,
A BELGYÓGYÁSZATI
Klinika
1. Ábrahám (Haladás), 2. dr. Dóczi Séra (Sz. Petőfi) és Szeles (Sz,
üzemi és kerületi összevont értehogy július 24kezletet tartunk. Tárgy: Gyermek- vezetősége közli,
(Haladás), 3.
Bücheibauer
(Sz. Lok.). Varga (Mmv. Dózsa); veRÁDIÓ M A I M Ű S O R A :
konferencia beszámoló.
től augusztus 13-ig bezárólag a cuLok.) és Pataki
(Haladás); női gyespáros: 1. Dóczi, Deákné (Sz,
Szerdán délután 5 órakor szer- korbelegrendelés szünetel.
1951 július 24, kedd.
egyes: 1. Deákné
(Sz. Lok.). 2. Lok.), 2. Bücheibauer. Dócziné (Sz.
Legkövezőértekezlet, Kérjük a
munka- zelebbi rendelés
Dócziné (Sz. Lok.), 3. Gálli (Sz. Lok.), 3. Ábrahám (Haladás). S i n ,
Kossuth-Rádió
augusztus 14-én,
társak megjelenését.
és dr. Vecsernyésné
(Sz. ger (Sz. Petőfi) ég Dóczi dr. ( H a .
7.00: Operarészletek. Hangleme- Lok.)
Szerdán alsóvárosi csoportunk es- kedden este 7 órakor a Belklinika
Lok.); férfi páros: 1. dr. Dóczi
zek.
7.20:
Hangszerszólók.
Hanglete 7 órai kezdettel nőnapot tart. ambulantiáján.
mezek. 7.45: Lapszemle. 7.55: Mű- (Haladás) és Dóczi (Sz. Lok.), 2. hadás), Gálli (Sz. Lok.).
sorismertetés. 8.05: OperettkettőSAMOTTOS
vaskályhát
keresek, G Y E R M E K S Z E R E T Ő nőt háztar- sök. 8.30: Műsorzárás. 11.20: DaLabdarúgás
I I . helyezéseket értek el a
megvételre. Nagy Gábor, Bajcsy tásba felveszek. Jósika-utca 14. sz. losverseny. 12.00: Hangos Újság.
szegediek az országos röplabda
Megye bajnoki mérkőzések
Zsilinszky-utca 22.
II. emelet 7.
12.30: Napfényes utakon. MunkásMODERN
konyhaszekrény eladó. E L A D Ó két irodai asztal, székek, kórusok énekelnek. 13.15: Rádió
középdöntőkön
Sz. Dózsa—VLSZ
Kender
2:0
Szatymazi-utca
15., földszint 3. munkaasztal, négykerekű
kéziko- szórakoztató zenekara. 14.10: Ope.
Az országos röplabda középdöm. (0:0). A VLSZ Kender gólképtelen
Érdeklődni a gázgyárnál délután.
csi. Posta.
Lukács
házfelügyelő, rettrészletek. Hanglemezek. 15.30:
tő mérkőzések első, második he- csatársora miatt vesztett. Sz. PosELVESZTETTEM »
aranyozott Mikszáth Kálmán-uioa 5. szám.
Rádióénekkar lömegdalokat énekel.
lyezéséért
folyó küzdelemben
a tás—Sz. Lok. II. 3:1 (0:0). A Sz.
nyakláncomat, édesanyám egyetlen B E D E K T A vilianygramofon és 11 15.50:
Műsorismertetés.
15.55:
emlékét. Kérem a becsületes meg- darab művészlemcz eladó. Jósika.u. Hanglemezek. 16.10: Iskolások rá- szegedi csapatok vereséget szen- Lok. II. balszerencsés küzdelemben szenvedett vereséget. H . Dózsa
találót, adja le 300 forint ellené- 23. I. 2.
elsővonalbeli
rutinhiány —Makói Lok. 3:1. Sz. Lok. i f i diója. 17.10: Hanglemezek. 17.45 vedtek
ben a Délmagyarország kiadóhiva. T E L J E S E N
modern
kombinált Termelési hiradó. 18.00: Hitványok miatt. Utolsó nap eredményei: Bp.
Postás ifi 2:0. Sz. Dózsa ifi—Sz.
talában
könyvszekrény eladó.
Sztálin.krt. összeesküvése. 19,00: Rádió
3:0,
férfi; Kender ifi 5:1. Sz. Kinizsi ifi—
nép; Hornvéd—Sz. E D A C
E L V E S Z E T T a Zerge.utca és a 58/a. I. 1„ délelőtt.
zenekara. 20.00: Hangos
Újság. Kecskeméti
Kinizsi—Törökbálint; Sz Építő ifi 3:3.
központi megálló közötti villamos- F E H É R mély gyermekkocsi eladó. 20.40: Versenyben az ország ' keVasas 3:0. férfi; Bp Haladás—Sz.
ban, vagy a Z. Nagy cukrászdá- Csongrádi-sugárút 21. Hunya.
Barátságos mérkőzések: Sz. Hon
találkozás. Postás 3:0, női mérkőzés. A férfi
és nyeréért. 20.45: Két
ban vasárnap reggel egy fekete- E L A D Ó négykerekű kézikocsi
véd—Pécsi Honvéd 8:0 (5:0).
Á
számlapos férfi karóra. Becsületes használt ajtó tokkal. Makai, Debre- 23.35: Szórakoztató zene. Hangle- csapatok közül 1. a Bp. Honvéd, Szegedi Honvéd szép játék után
mezeik,
megtaláló magas jutalom ellenében ceni-utca 18/b.
2. Sz. EDAC. 3. K. Kinizsi, 4. T, fölényes győzelmet aratott az őszi
adja le a Dólmagyarország kiadó- Z S A L U K jókarban. lánc. nagy j e .
Petőfi-Rádió
Vasas. Női csapatok közül 1. Bp. idény első barátságos mérkőzésén.
hivatalában.
ges eladó. Klauzál.tér 7.
7.00: J ó reggelt gyerekek! 7.35: Haladás. 2. Sz. Postás, 3. K. Lok., A szegedi csapatból biztatóan mo.
V A S Á R N A P elveszett neylon tás. A KÁLISZ-HOZ értő evolut köny- Magyar népdalok. 8.00: Balettzene.
zogtak Palotai, Sipos, Mednyánszki,
ka. Kérem a becsületes megtalálót, velő állást keres. Cím a kiadóban. Hanglemezek. 8.30: Hanglemezek. 4. T. Vasas.
Fodor, Cziráki, Kotász éa Böjtöd
hogy a fontos iratokat juttassa el E G Y kövér fejőstehén eladó. Meg- 9.20: Iskolások rádiója. 10.10: Zon
Toto-eredmények
Szegedi Vörös Lobogó
Juta—Bp.
a Dfimagyarország kiadóhivatalá. tekinthető: Váradi-utca 25.
gora. Hegedű.
10.40: Népzene.
Vörös Lobogó Juta 4:2 (1:1).
ba a kulcsokkal együtt. A
pénzt R E K A M I É eladó. Széchenyi.lér 8.
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2.
11.10: Szórakoztató zene. Hangleszám. I. emelet 14. ajtó.
megtarthatja.
mezek. 11.30: Műsorzárás. 15.00:
Nemhivatalos Tolónyeremények
Ü
Z
L
E
T
H
E
L
Y
I
S
É
G
fele
kiadó,
ol.
E G Y vaságy matracokkal ós egy
DÉLM A GY AF OR§5! A75
Szovjet zenekari muzsika. 15.40:
Beérkezett 112.791 darab tippfaágy eladó. Hajós-utca 18.. érd.: csóbérü. Dugonics-tér 1., papírkeooHNlto* nootlap
Hanglemez. 16.10:
Scala-zenekar.
reskedés.
szelvény. Felosztásra kerül 169.186
délelőtt.
*«l*14i «»rlt«irt6 *i Inad*
forint 60 fillér. I.. II. osztályra
G Y O R S M É R L E G E T , jégszekrényt, 2x1
SZOBA-KONYH^
kertes 17.05: Hangszerszólók. HanglemeZOMBORI IÁNOS
egyenként kifizetésre kerül 50.755
futó- és összekQtőszőnyeget veszek magánház eladó. Földműves-utca zek. 17.15: Kossuth-díjas mérnök
Szarketzfl, « „•rtcezi'íbl' ottiög
előadása. 17.40: Tánczene. 18.00:
forint. I I I . osztályra egyenként kimegbízásból. Gltikk. Attila-utca 16. 47/a. szám.
SterkBszFSség < Sz*ged Unln-o. 11
£ | t n r d , o i . . - t e . f i z e t é s r e kerül 67.674 forint 12
H É T F Ő N reggel 7 órakor a Kál- KARÓRÁT, zsebórát magas árban Dolgozóknak zenéről. 18.40: Tánc- terion.. 3MS 4.
vária.utcán találtak egy aktatáskát. vásárolok. Fischer órásmester, Sze_ zene. 18.55: Egy falu — egy nóta.
r, ^ ' T / ?
találatos 1 drb, kifizetésre
kerül
A f f
19.30: MÁV Szimfonikus Zenekara.
Igazolt tulajdonosa átveheti a Dél- ged. Klauzál-tér.
O o d ó h l v o M i S i « g » d l«nlrw> »
,
. ,
,,
,
., .
, ,
r n - - magyarország kiadóhivatalában.
R E K A M I É , különböző bútorok el- 21.30: Mi történik a világgazdaságfstefoni 31-16 «• 35-00.
__ 50.755 fonnt. 11 ta a'atos
29
drb,
forint.
10
Délmagyaror«t4g Nyomdo, Sz«g«d
F A A N Y A G eladó. Tápéi-utca 38. adók. Polgár-utca 16. Földszint ban? 21.45: Operarészletek, Hangkifizetésre496kerül
találatos
drb, 1750
kifizetésre kerül
fgleléi v.zotíi PrUkta Söndo*
száin alatt.
lemezek. 22.35: Zongora.
jobb 1, szám,
136 forint.

*

