Sok értékes javaslat vetődött fel a szegedi tanáestagok
eddigi beszámolóin
Az USA kétszínűsége miatt újból el kellelt napolni
a fegyverszüneti tárgyalásokat
A Szovjetunió nagyszerű mezőgazdasági tcelintkájával
ismerkedett nicg Kazahsztánban
a magyar paraszM^Jdütlség egyik csoportja
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A tanács a népakarat megtestesítője
Alig egy éve, hogy dolgozó népünk megválasztotta a tanácsokat
abból a célból, hogy fejlődésünknek
megfelelően olyan közigazgatást te.
remisen, amely a dolgozó tömegek
bevonásával az államhatalom gyakorlásában, a közügyek intézésében
fokozottan szilárdítja tovább a népi
hatalmat, gyorsítja a szocializmus
építését. Tanácsaink
lényegében
megfelelnek erre a hivatásra. Az
idei bő terméseredményekre nézve
megállapíthatjuk, hogy a jó termés_
eredményekért
vívott harcban
tanácsaink jelentős munkál
végezlek.
A
falu egész dolgozó
népét
sikerült
viozgósitaniok
az őszi vetés,
mélyszántás,
trágyázás,
időben
történő
elvégzésére,
a tavaszi
munkákra,
növényápolásra,
amelyek
mind
együttvéve,
idei bö
terméseredményünk alapját
teremtették
meg.
Figyelemreméltó
eredményeket
értek el tanácsaink a dolgozók
ügyeinek intézésében. Ma már
a
mult emléke az olyan „kéménybon.
tási ügy" (amire az óföldeákiak
még emlékeznek), amely „egy-két
emberöltőn keresztül" elhúzódott. A
dolgozó parasztok hivatalos dolgát
közvetlenül, ,,aktagyártások" kike_
rülésével gyorsan intézik tanácsaink. A dolgozó nép bizalma, megbecsülése ezért folyton növekszik tanácsaink iránt. A tanács a falu, vérévé, húsává
vált.
Az eddigi fejlődés bebizonyította,
hogy tanácsaink élet- és fejlődőképesek. Együtt nőnek, erősödnek a
feladatokkal. Az idei aratás, a most
folyó begyűjtés közben fellelt és
hasznosított új tapasztalatok, módszerek tovább erősítik, izmosítják
tanácsainkat. E z az erősödés, izmo.
sodás a legegészségesebb, mert min.
den tett, minden intézkedés a nép
választottjai, a tanács útján, a nép
érdekében történik. A tanács így
.válik folyvást a népakarat megtesJesítöjévé.
TJj harcba lendültek most ianá.
csaink. Zászlajukra a község előírt
begyűjtési kötelezettségének nemcsak teljesítését, hanem túlteljesítését írták. A begyűjtés teljesítésében megújuló harc, a szabotáló ellenséggel szemben, a dolgozó pa.
rasztság felvilágosításáért, tanácsaink fejlődésének
újabb forrásait
nyitják meg. Éppen ezért nem szabad elhallgatnunk azokat a hibákat,
amelyek most. a harc kezdetén gátolják a tanácsok munkáját. Tanácsaink némely
feladat
mcgoldásása
előtt megtorpannak,
bizonytalanok.
Vannak, akik úgy akarják menteni
a helyzetet, hogy azt mondják: min.
den kezdet bizonytalan. Ez az érvelés nem a mi érvünk. Ez azoké
volt, akik a múltban abban voltak
bizonytalanok, hogy milyen mértékben zsarolják a népet, hány dolgozó
paraszt Iába alól dobolják ki a földet, hogy azért ők nyugodtan élhes.
Kék léhűtő életüket. Ez az érv a
polgári közigazgatás, a burzsoá
talpnyalók érve volt, de semmi
esetre sem lehet a mienk. A tanács
— mint fentebb mondottuk — a
népakarat megtestesítője, a nép érdekének a képviselője. A nép, a fala
dolgozó parasztjainak
ügyét
pedig
bizonytalanul
intézni
nem
lehet,
csak egyféleképpen:
a falu dolgozó i
parasztságának
az érdekét
szem
előtt tartva. Helytelen tehát a maroslelei és a csanádpalotai tanács
bizonytalansága és
megalkuvása,
amikor nem merte erélyes intézkedésével megakadályozni, hogy a
községben a rendeleiben megállapított díjszabást túllépve, 8—10 forintért hordják be a dolgozó paraszt gabonájának keresztjét. Hely.
Jelenül alkudott meg a pusztaszeri tanács, amikor nem intézkedett, hogy a községben a földműves,
szövetkezet idejében vételi jegyezze
a begyűjtött gabonát.
A bizonytalanság, a megtorpanás
egy-egy feladat végrehajtása előtt
az ellenségnek használ. Mit jelentett például a maroslelei tanács
megtorpanása? Marosleién az igával rendetkező középparasztok
(de
Csanádpalotán is) az ellenség, a k u .
lákság uszályába kerültek, mert ók
is elkértek 8—9 forintot a behor.
dásért. A tanács nem mert intézkedni, gondolván, hogy ezzel a középparasztot is megsérti. És valójá.
ban mit sértett meg? A parasztpoíilikát! A magas behordási ár miatt joggal zúgolódó szegényparaszt.
Ságot eltaszította a középparaszt-
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ságtól és szabadon engedte futni £
kulákot. sőt a középparasztot is s
karjaiba kergette. Nem vette észre
a tanács, hogy a kulák hajtotta fel
az árakat, a középparasztot felhasználta a maga javára, amikora
behordás hasznát ő fölözte le.

4 begyűjtéssel kapcsolatos feladatokról beszéltek
a taiiácsok vezetői
Házi Á r p á d e l v t á r s z á r s z a v a

A belügyminisztérium egyna-| H á z i Á r p á d elvtáre,
belügymipos értekezletre
hívta össze j a niszter
összefoglaló
zárószava
megyei tanácsok V. B.
elnökeit fejezte fce.
Kinek használt a pusztaszeri la. és a most folyó
mezőgazdasági 1
álló
feladatokat
A z előttünk
nács megalkuvása? Tudvalevőleg a munkáikban kiváló eredményt el- _
mondotta Házi Ár.pád
elvgabona átvételi árát akkor fizetik érő néhány városi, járási és köz- ( A r s _
tudjuk mncsak
akfcor
ki, ha vételi jegyezték a gabonát. ségi tanács V . B. elnökét.
r a d ék tálamul
végrehajtani,
ha
Késik a vételi jegyezés? Késik a
A z értekezlet
első
előadója a z
eddiginél
sokkal
nagyobb
gabona kifizetése is. Ezt kihaszelvtárs
élelmezési g ü n d o t fordítunk az
ellenőrzés
nálja az ellenség, a kulák, a suttogó N a g y I m r e
propaganda terjesztésével, befotyá- miniszter .,A' begyűjtéssel kap- m u n k á j á n a k megjavítására.
tarsolja a dolgozó parasztot, ezzel kés- csolatos kérdések" címmel
A z ellenőrzés lazasága, felülekedik a begyűjtés.
lőtt beszámolót, Keresztes
Miletessége
rés
az ellenség
Láthatjuk, minden
megalkuvás, h á l y
elvtáns,
a
földművelésminden megtorpanás a falu ellen ügyi miniszter, első
Számára,
helyettese
vét, az ellenségnek szolgál. A ta„a termelőszövetkezeti
fejlesz- amelyet minden
esetben megnács jó munkájának fokmérője az,
a növénytermelés
idő- találnak és fel
is
használnak
hogy milyen határozottsággal, szi- tés és
feladatai"-ról
beszélt. dolgozó népünk ellenségei. Szálárdsággal áll ki intézkedéseivel a szerű
falu dolgozó parasztjainak érdeké, B o g n á r Józisef
belkereskedelmi mos helyről
jelentették például
ben,
miniszter
„ A begyűjtés
és az az aratás befejezését —
monA falu érdekének, képviselésére áruforgalom
összekapcsolása és dotta — és
szolgálatára választották meg a ta- az őszi
csúcsforgalomra
való
a h a t á r végigjárásakor
az
nácsot. A bízatom a választók ré. felkészülés" címmel tartott előellenőrzők
találtak
lábon
széről csak előlegezett. Sztálin elv- adást. "
álló gabonát.
társ mondotta 1937-ben választóiA
tanácselnökök
értekezletét
—
A
z
éberséggel
kapcsolatnak: „A küldöttnek
tudnia
kell.
hogy ő a nép küldötte a
legfelsőbb
tanácsba
s hogy azt az
irányvonaCséplőgéptől
a begyül
lat kell
követnie,
amely
szerint
adott neki utasítást
a nép. Ha le.
tér arról
az útról, a
választóknak
joguk
van új választások
kitűzését
követelni
és az útról leiért
küldöttA gazda diktálja
az
adatokat:
Perneki Ferenc és családja. Az udnek a szűrét
kitenni".
— Perneki
Ferenc 11 holdas, la- varon kismalacok szaladhatnak ds
A most folyó cséplés és begyűjtés kik : Petőfi.telep,
52.es utca. A ga- hófehér libák
gágogva,
ijedren
munkájába tanácsainknak ismét be bonából számítsák
ki, mennyi a be- rebbennek szét, amikor
közéjük
kell tehát bizonyítaniok, hogy mél- adás és az adó, a. többit pedig
ír. fut a kocsi. Az állatok közölt egy
tóak a nép bizalmára. Helyes in- ják Cr vételi
jegyre!
Tavaly
is be- szőkéhájú kislány futkos jobbratézkedéseikkel meggyorsítják a be- adtam a felesleget/élenjártam
a, Ve. balra ' s pici kezével a libák után
gyűjtést községükben. Végrehajtják adásban,
az idén sem, akarok
lénia, kapkod. Ez a kislány
Pcrnekiék
a nép utasítását: a begyűjtés tel- radni —
mondja.
unokája, a család szemefénye.
jesítésével megvetik községük további fejlődéséneik az alapját.
A tanács azonban
csak úgy
tudja
a nép által adott utasítást
maradéktalanul
végreltajlani,
ha a falu
valamennyi
dolgozó
parasztja
erejére támaszkodik.
Ha úgy
teljesíti
hivatását,
hogy a legnagyobb
szám.
ban vonja be a dolgozó
tömegeketfalun
a dolgozó
parasztságot
az
államhatalom
gyakorlásába,
az ügyintézésbe.
Nálunk. Csongrád megyében ez mintha sántítana. A tanácsok és a falu dolgozó népe közötti laza kapcsolatot mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a most
folyó begyűjtési
munkával
kapcsolatban egyetlen
egy esetben
sem
fordultak
a nem tanácstag
dolgozó
parasztok
javaslataikkal
a tauácshoz. Miért? Talán a csongrádmegyei dolgozó parasztok nem tartanák szívügyüknek a begyűjtést?
Vájjon nem foglalkoznak eléggé n
falu problémáival? Azt
hisszük
hogy ez nem így van. Hanem a
tanácsok, a tanácstagok a felvilágosító munkát
elhanyagolják
a
dolgozó parasztok között. Hivatal,
nak. olyan tisztségnek tartják a
megbízatást
a tanácstagok, ami
csak abból áll. hogy egy lakásvagy bérleti ügyet intézzenek el.
de nem kapcsolják be . aktivan z
dolgozó parasztokat a falu ügyeinek intézésébe, az
államhatalom
gyakorlásába. A tanácstagok munkáján teháí sürgősen
változtam'
kell!

ban
súlyos
hibák
tapasztal'
hatók a cséplőgépeknél is.A z ellenség és az
hangjára
ezt is

ellenség

hallgató

kihasználják

gazdák
és

a

valóságnak nieg nem

felelő

adatok

meg-

bemondásával

károsítják

népgazdaságunkat.

— Gazdag
termésünk cséplése és begyűjtése —
folytatta
Házi elvtárs —
fokozott
mértékben
szükségessé
teszi
az
állami és népi
fegyelem
megszilárdítását.
— Bőséges termésünk
betakarítása
harci
feladat.
amelyet ú g y kell
megvalósítani,
hogy ebben a harcban P á r t u n k
II.
kongresszusa
határozatainak
szellemében
megizmosodjanak, megszilárduljanak
helyj
tanácsaink.

főhelyre

P E R N E K I É K BETARTOTTÁK S Z A V U K A T

A begyűjtés legyen a harc újabb
iskolája tanácsaink számára, ahol
még jobban elsajátítják az államigazgatás művészetét. ,,Ez a
harc
iskolája,
ez olyan könyv,
amelyben
még sok.sok
oldal nincs
megírva,
olyan könyv ez, amelybe
még be
kell irni az új társadalmi
viszonyok megszervezéséért
folyó
harc
tapasztalatait,
amelyek
a
múltból
örölcölt
tapasztalatokra
egyáltalán
nem is hasonlítanak.
Olyan
iskola
cz, amely
megtanítja,
hogyan
kell
az adott korszak sajátosságait
megérteni".
(Visinazkij.) — S ezt csak
úgy tudják tanácsaink megoldani,
csak úgy tudják községükben maradéktalanul begyűjteni a gabonát
ha minden tevékenységükben n a .
ponként kikérik a falu dolgozó parasztságának a véleményét. A falu
dolgozó parasztságának véleménye
helyeslése pedig abban nyilvánu"
meg, hogy a tanács helyes és határozott intézkedése folytán i v a r talanul és gyorsan gyűlik a gabona
a begyüjfőhelyre, ezzel megvetik az
alapját a falu további gazdagodásának, a dolgozó nép akaratának
megfelelően,
,

Közben kiszámolják,
hogy az adó
397 kiló, a beadás 281 kiló, tehát a
C-jegyre
10 mázsa és 85 kiló maradt.
— Majdnem
annyi, mint
tavaly
— jelenti ki Perneki
büszkén.
—
Tavaly 11 mázsál
adtam be.
Kezébe veszi az átvételi jegyet és
lézi a lap aljára
írt számokat.
A
yabonáért
a gyorsbeadási
jutalommal együtt 1120 forint jár. A többi
oarasztok
csak nézik, amint
büszkén felül a kocsira, arcán a
jólvég.
zelt munka örömével.
Még
visszaköszön. aztán közécsap
a
lovaknak
hazahajtat,

Közben Pernekiné
előrejön
az
udvarba és arca mosolyog, amikor a kislányt látja elébe sznladni. Naplói barnítoft kezét barátságosan nyújtja az idegen
felé és
hel'Ivcl kínálja. A padon ott hever
a „Délmagyarország" legújabb száma, bizonyítva, hogy a ház lakói
rendszeresen olvassák a napi sajtót.
Pernekiné észreveszi az idegen
pillantását s mosolyogva mondja:

— A mi nevünk is benne volt a
keddi újságban. Vasárnap népnevelők járlak itt, nálunk s beszélgetA Petőfi-telep szélén van az 52- tünk velük a begyűjtésről, a gyors,
cs ufea. Ennek a keskeny, rövid beadás fontosságáról és sok máskis utcának egyik házaban
lakik ról. Meglepetésünkre kedden az új-

*

ságban olvastunk erről a vasárnapi beszélgetésről.

— Mi vasárnap megígértük,
— teszi hozzá —, hogy egyenesen
a géptől visszük be a gabonát
a
begyüjtöhelyre. De be is tartottuk
a szavunkat! Kedden befejeztük a
cséplést és már szerdán be is vittük a gabonánkat.
Megérkezik Pernekiék nagyobbik
fia is, a kis Marika édesapja. Nem
szól bele a beszélgetésbe, csak hallgatja, amit az édesanyja beszél és
maga is helyesel hozzá.
— Szépen fizetett az idén a búza, a három
holdról 42 mázsát
arattunk. Az idén is volt
bőven
miből beadni.
Nem is tartottam
vissza, csak körülbelül
négy mázsát szabadőriésre. A fejadagon felül nem sok pótlás kit. Amit szabadon őrölhetünk, annark nagy részét majd eladom.
— De hol van Perneki Ferenc,
a ház gazdája?
;
— Kin van, a földben dolgoz'k
— feleli Pernekiné. Igaz,

a tarlóhántást már régen
elvégeztük,
egyszer már meg is kapáltuk
a
mislingnek vetett kukoricát. Kölest
is vetett az uram. Most, hogy ilyen
jó esők voltak, még akarunk vetni kukoricát, mert van két tehenünk,, borjúnk és kell télire a takarmány.
— Édesanyám, tessék már hozzáfogni főzni — szól a kisebb fia
Pernekinének.
— Az Ujszegedi Kenderfonógyár.
ba jár dolgozni, feszi hozzá magyarázóan az
asszony — , azért
sürget.
Hozzá is fog az ebéd készítéséhez s közben tovább magyaráz;
— A két fiam. és a menyem ís
üzemben dolgozik. Mi, öregek pedig a földet munkáljuk.
Tudom,
mennyit dolgoznak az üzemi dolgozók s milyen kiemelkedő eredményeket érnek el most is. az Alkotmány tiszteletére folyó munkaverseny során. Ezért
iparkodtunk
mi is a munkával. Sokszor már kél
órakor felkeltünk s 9 óra felé értünk haza. Mondták is sokan a
környéken, hocv „mire való ez a
c
ok munka, hisz nincs
érte'me."
Pedig van! Ilyenkor látjuk, hogy

van értelme dolgozni.
így munkánkkal mi is az üzemi
dolgozókkal együtt harcolunk népi
demokráciánk célkitűzéseinek eléréséért. Jó munkánk jutalma volt az
is, hogy tavaly dicsérő
oklevelet
kaptunk beadási kötelességünk teljesítéséért.
Munkánkkal értük el
azt is, hogy az idén is az élenjárók között szerepel a nevünk. Szeretnek és megbecsülnek bonnünket
a jólvégzett munkánkért.
Szalma Rózsa
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A Szovjetunió nagyszerű mezőgazdasági
technikájával
ismerkedett meg
Kazahsztánban
a m a g y a r parasztkttldötiség egyik csoportja
Moazkva, A Szovjet Tájékoztató
Iroda közli A. Prcobrazscnszkij cikkéi a Szovjetunióban
tartózkodó
magyar parasztkiildöttségck
egyik
csoportjának a kazahsztáni
almaatai területen lévő „Politolgyclcc"kolhozba 11 tett látogatásáról.
Az Enheksi-Kazah járásban lévő
„PoIitotgyelec"-kolhoz tagjainak
a
minap nera mindennapi látványban
volt részül. A búzát nraló kombáin
után nagy embercsoport haladt, figyelemmel kísérve n gép munká-

magyar nép küldöttel látták, milyen kiválóan lehet használni
a
hatalma*, korszerű gépekel a széles kiterjedésű kolhozföldeken, saját szemükkel győződlek
meg a
kollektív munka előnyeiről. A küldöttség egyik lagja, Terka Pál cl"
ragadlatással kiáltott fel: „Milyen
jói is dolgozik ez a kombájn!"
Amikor pedig a gépkocsi eljött
a gabonáért és a kombájn tartályából kiömlöttek az aranyos búzaszemek, a magyar
vendégek nem
tudták levenni tekintetüket errö! a
földművesek számára oly
drága
Milyen jól is dolgozik
látványról. Belemarkoltak a gabo• z a kombájn?
nába, ujjaik közötf pergették
a
szemeket,
kezükkel
mérlegelték.
A nagyszerű mezőgazdasági tech- Kérdésekkel
halmozták el a kolnika, a
magánjáró
kombájnok
arat
munkájának látványa megörvendez, hoztagokat; mennyi gabonát
műszak
alatt?
tefte a Népi
Demokratikus Ma- a kombájn egy
gyarország dolgozó parasztjait.
A Mennyi a kombájn normája? Hány

mázsa búzát terem ez a föld? Milyen búzafajtákut vetnek a kolhozban és a területén? — Majd ismét
visszatérlek a gépekre. Ujabb és
újabb adatokat jegyeztek fel a gépek és azok kezelőinek munkájáról. Delmuhamedov,
az EnbcksiKazah gépállomás vezetője elmondotta, hogy a gépállomás összesen
11.650 hektár szántófölddel
rendelkező 11 kolhozt lát el. Gépállománya 60 traktor és 30 kombájn.

Átszervezik a régi,
elavult öntözési rendszert

A mult évben a gépállomás 116
százalékban teljesítette évi tervét.
Évről-évre emelkedik a traktorok
és kombájnok teljesítménye. Ez a
traktorosok és kombájnvezetők kitartó, szívós munkájának
köszönhető, valamint annak, hogy a gépállomás pártszervezete és vezetősége állandóan gondoskodik a gépészkáderek szakképzettségének és polin Szovjetunió Központi Szakszervezeti Tanácsa
tikai színvonalának emeléséről.
Mély benyomást tett a magyar
hatodik plenáris ülésszakának ülése
vendégekre a gépeknek az új önMoszkva. (TASzSz.)
Kedden
a
tözési
rendszer
megteremtésével
építettek, összesen ötezer négySzovjetunió Központi Szakszervezekapcsolatos munkája. Az alma-atat
zetméter lakóterülettel.
ti Tanácsának
hatodik
plenáris
(criilef földjeinek nagy részén mesülésszaka folytatta munkáját. A szo- Moszkvában az Izmailov kerületben terséges önlözést alkalmaznak.
E
építenek. vidék dolgozóinak most fontos felcialista munkaversenyről szóló be- négy ötemeletes házat
számoló fölötti vitában a
felszó- Egy-egy ház építését 90 nap alatt adatot kell megvalósífaniok: át kell
lalók a szovjet munkások
hősies befejezik.
szervezni a régi, elavult
öntözési
Anatolij Romanov
kijelentette, rendszert.
munkájának és a munkához való
öntudatos, igazi kommunista viszo- hogy a szovjet építőmunkások Sztá.
Hogyan készül
nyának sok megnyilvánulását
so- lin elvtárshoz intézett leveleikben
az öntöző-csatorna
kötelezettséget vállaltak, hogy harolták fel.
építési
Megvitatták az ipari
munkások táridő előtt teljesítik az
A magyar küldöttek
saját szeépítőés alkalmazottak
lakőházépitkezé- terveket és csökkentik az
mükkel látták, hogyan létesül az
sének kérdéseit. Beszámolót tartott munkák önköltségét. Szélesen fej- új öntözőrendszer. A
különleges,
Nvikolaj Digaj, építésügyi minisz- lődik a gépek teljes kihasználásá- széles „lapáttal"
ellátott hatalmas
ért
folyó
tömegmozgalom.
ter és Anatolij Romanov, a lakáshernyótalpas traktor a töltésekről
építő
munkások
szakszervezete
Ravel Jefanov, a fémipari mun- lehordta a földet és azt a régi árközponti bizottságának elnöke.
kások szakszervezete központi bi- kokba borította. A traktort
egy
Elmondották, hogy a lakásépítzottságának elnöke a szovjet vas- másik traktor követte, amely takezés Bteme évről-évre növekmunkások szocialista munkaverse- lajegyengető gép segítségével végszik. A lakásépítkezés az Idén
nyének új fellendüléséről
számolt legesen kiegyenlítette a
felületet.
több mint 30 százalékkal habe.
Ott, ahol néhány perccel ezelőtt
ladja tál az 1950. évit.
— Ma —
mondotta — nincs még széles és mély árkok kanyarDigaj beszámolójában sok adatot olyan fémgyár és bánya, amely ne gó szalagjai szelték át a földeket,
közölt az építkezési munkák gépe- vállalta volna, hogy haláridő előtt sík, sírna terület keletkezett. Nésítésének növekedéséről. A minisz- teljesíti az 1951-es tervel. A szo- hány perc leforgása alatt a régi,
térium két nagy kombinátot épít, cialista munkaversenyben a vasa- mély és éppen ezért kevéssé haszamelyek szabvány-házakat
fognak sok 92 százatéka vesz részt.
nos árkok helyét nagyszabású, segyártani, összesen 400 ezer négykély, ideiglenes öntözőcsatorna fogA
fémkohászaiban
a
kollektív
zetméter lakóterülettel. A miniszter
lalta el.
sztahánovista
munkáért
folyó
mozbeszámolt arról, hogy
jelentősen
A magyar
parasztkiildöttség
a
csökken a sokemeletes házak épí- galomról szólva Jefamov kijelentel- „PolitOtgyeléc"-kólhozban és az Ente, hogy a magnitogorszki
komtésének ideje.
szerzett
binátnál a moszkvai Sarló- és Ka- beksi-Kazah gépállomáson
Dnyepropetrovszkban például 72
értékes tapasztalatokkal gazdagodlapács-gyárban
több
mint
száz
nap alatt két ötemeletes házat
va folytatja utazását
Kazahsztánszlahánovista-koJtektíva dolgozik.
ban.

flz ÜSS kétszlnüsége miatt óiból ei kellett napolni

a koreai fegyverszüneti tárgyalásokat
Az amerikai
küldöttség
eltitkolja a csapatok előtt
a tárgyalásokon
tanúsított
halogató
magatartását
Az ülésen a két tárgyaló fél még
Phenjan, (Uj-Kína.)
Az UjKína
Hírügynökség tudósítója jelenii
a mindig nem jutott közös megállapodásra az
idegen
csapatoknak
koreai front főhadiszállásáról:
A koreai fegyverszüneti tárgya- Koreából való kivonására vonatkolások kilencedik ülése —
három- zó kérdésben.
14 óra 15 perckor az ENSz-hadnapos szünet után — július 25-én,
koreai időszámítás szerint 10 óra- erök küldöttsége az ülés elnapolását javasolta.
kor kezdődött.

Az amerikai katonák nem tudják az igazságot
a tárgyalásokról
Phenjan, (TASzSz).
A
Koreai
Központi Távirati Iroda
tudósttói
jelentik KesZonból,
hogy
egyes
amerikai és angol tudósítók, akik
Keszonhan fegyverszüneti tárgyalások helyén tartózkodnak, valamint
az ENSz-csapatok sok tisztje
a
tárgyalások olyan sikeres befejezésébon reménykednek, ami után a
külföldi
csapatoknak
haza
kelt
térniük.
Az nmerikai magasramgá tisztek,
akik Keszonhan a külföldi csapatok Koreából való kivonása ellen
lépnek fel, eltitkolják a katonák
elöl a tárgyalások menetét.
Pél-

dául, amikor július 14-én Kim Ir
Szen és Peng Teh-Huai elvtársak,
— hogy a tárgyalások megszakítását elkerüljék —, beleegyeztek az
amerikai fél követelésébe a tudósítók Keszonba engedésére vonatkozólag, az amerikai
parancsnokság
megtiltotta, hogy
ezt a htrt az
amerikai katonák között
terje5Zszék. A katonák nem
tudják az
igazságot
a tárgyalásokról. Egyes
Keszonhan tartózkodó amerikaiakat
meghökkentett, hogy az
amerikai
parancsnokság nem akarja, hogy a
tárgyalások menetéről szóló hírek
eljussanak a katonákig.

*

Tbiliszi, (TASzSz). A magyar parasztküldöttség Grúziában tartózko.
dó csoportja meglátogatta a köztársaság zesztafoni körzetét. A vendégek
ellátogattak a vacsevszki
szőlőtermesztő szovhozba, a Sztálin-kolhozba és megtekintették Zesztafoni városát.
Szerdán a magyar parasztkiildöttség Zeszfafoniból
Moszkvába utazott.
_

R e k e g ? ül ént r e n d e z n e k
Tanárnap d é l u t á n
FelnŐTéronon

NEMZETKÖZI

SZEMLE

A különböző országokból érkező ság méreteit, hogy ürügyet találnyílt
beavatkozásra,
hírek azt mutatják, hogy az im- hasson a
a végsőkig
kiuzsorázötti
perialisták lázas sietséggel rohan- amely
nak a harmadik világháború felé. iráni nép újabb rabkorszakát jeA háborús készülődés tekintetében lentené.
ahg lehet különbséget
tenni
az
A britek régi sajátossága megamerikai, angol, francia és olasz zavarni a népek nyugalmát, énnek
háborús gyújtogatok között.
a szégyenletes gyümölcse,
hogy
A fasiszta versengés
maratoni Teheránban olyan tüntetésekre Véfutói sbk tekintetben
keresztezik rült a sor, amelyeknek nyomán a
százai
egymás útját, de végső célkitűzé- jogáért harcoló néptömeg
sűit egy: megállítani a békeharcot, tűntek el. Ennek a következményeamely szabadságot ígér a világ képen történt, hogy kedden többszáz olyan asszony tüntetett m
dolgozóinak.
A koreai fegyverszüneti tárgya, medzelis épülete előtt, akik eiveox.
lások ugyanazt az imperialista hú. tették hozzátartozóikat.
borús eltökéltséget tükrözik, mint
Mélyen megdöbbentette a világ
annak idején Párizsban a külügy- közvéleményét, hogy Irán rendőrminiszterhelyettesek
értekezletén. sége többszörös gyűrűvel vette köAz amerikai küldöttek
mellébe- rül a szerencsétlen
asszonyokat,
széléssel homályosítják et a döntő majd katonákat vezényeltek ki éa
kérdéseket. Közben barbár módon 20 tankot vonultatják fel ellenük.
bombázzák Korea békés,
polgári
Transzjordánia soha nem tapasz,
városait. Maguk az amerikai csapatok és az amerikai nép összes, talt gyűlölettel viseltetik az angol
sége is kezdi felismerni az agres- ! elnyomókkal szemben, nekik tulajszorok ravasz mesterkedéseit, mert ' donítja AbduMah király erőszakos
látják, hogy
kilenc
értekezleten halálát é« a fokozódó brit terror
gáncsolták el Korea békés törek- ismertetésével emlékezteti a világot, hogy a történelem nem ismer
véseit.
ahhoz hasonló bűnöket, mint amelye,
Franciaország
háborús
uszító! ket Giubb pasa. angol
tábornok
tizenhat napon át vonultatták fel a követ el Transzjordániában. Libanépáruló klikk „Napóleonjait" a nont laptudósítások arról számolnélkül, hogy
bármelyik is meg nak be, hogy Jeruzsálemben egész
tudta, volna alakítani az USA vi- negyedeket semmisít meg, a falláguralmi törekvéseinek megfelelő vakban pedig valóságos emberir.
kormányt.
tást rendeztet Glubb pasa* A nép
René Mayert a nemzetgyűlés fé- elkeseredettén tüntét a pasa elkezte meg a fasizmus felé való len, aki kegyetlen terrorraj válarohanásában és nem kétséges, hogy szol a békés tüntetéseikre.
a most soron lévő miniszterelnök
jelöltre, George® Bidaultra íb h a .
Tito Jugoszláviájában az utóbbi
sonló sors vár. Sőt n jelek szerint időbeat csak úgy nyüzsögnek az anő még a nemzetgyűlés döntéséig gol vendégek. Beigrádbani a nyílt
sem juthat ét, mert vállaira vette színén ölelkeznek össze a balkáni
a háborús uszítók, a fasiszták és fasiszták a brit jobboldali szoa népárulók minden fajtájénak ter- ciáldemokratákkal. Ott töltött háheit. Ezek alatt pedig fel tétlenül rom hetet Davies angol
külügyi
összeesik.
államtitkár és a Daily
Express
A válság okait tárgyilagos fran. szerint ugyancsak Titonál vendécia körök úgy határozzák
meg, geskedik Bevan volt munkaügyi
hogy erőszakos parlamenti
több- miniszter, aki ellenzéki
hangokat
séggel sem lehet a nép akarata harsogva, ügyes politikai műfélháés érdekei ellen tartóaan kormá- borodést rendezett Londonban, aznyozni az országot.
után kilépett a kormányból. Ez a
Vincent Auriol köztársasági el. lépése már akkor is gyanús volt,
nök előszobája állandőan tele van benne a háborús angol kormány
bukott és soron következő minisz- második garnitúrájának gyülekező
terelnökökkel, akik
megfelelnek indulóját láthattuk ég ez most igaWashingtonnak, dé nem
felélnek zolást is nyert, mert Bevan az
angol hivatalos politikát népszerű,
meg a francia dolgozóknak.
Olaszországnak is pontosan egye. síteni ment el Belgrádba,
ző gondjai vannak: a nép békeEgyiptomi jelentések arról szákormányt követel, a fasisztabarát, molnak be, hogy az angolok m i .
tőkések pedig kizárólag a Valikán- lyen háborús előkészületeket tesznak és az USA.nak kedvező meg. nek a Közéi, és Középkéleten. A
oldást akarnak
ráerőszakolni
az lapok kiemelik, hogy a Szuezi.csa.
országra. De Gasperi, a béke leg- torna övezetében tártozkodó sngönagyobb ellensége, aki tucatszámra erők parancsnokai állandó tanácsengedi át Itália kikötőit és repülő- kozásokat tartanak. A
bizalma'
tereit Amerikának, nem lehet többé megbeszéléseken elhatározták, hogy
miniszterelnöke a békérevágyó olazz Port Saidot és Port Faudot angol
tömegeknek. Kezéhez vér ég nyo- haditengerészeti támaszponttá a]a.
mor tapad, amit a haladó világ kítják át. Ez Olyan önkényes lésoha sem felejthet el. Azzal, hogy pés, amelynek célja nem lehét más,
újabb amerikai hadifészkeiket léte- mint a csatorna egyoldalú e lenőrsít az országban, hogy csendőrei zése. ami viszont a le nem tagad,
és rendőrei mellett megfélemlítő ható háborús előkészületnek
legangol-amerikai tengeri hadgyakor- merészebb lépése.
latokat rendeztet Szicília környéAnglia
agresszivitása
minden
kén, csak tetézi népellenes bűneit,
esetre zavarja az U S A Közép, és
amelyekért felelnie kelt.
Közeikeleti zsémítésait. de miután
Anglia Sokoldalú és szerteágazó főbenjáró
bűnük
közös,
hiszéfl
agresszivitással és terrorral akarja mindegyik egy harmadik véres vimegvalósítani a profitjukat féltő lágháborúra törekszik, előreláthatőkések zavaros álmát. Minden ere- tólag jóképet vég hoízé — leg.
jével éleszti Iránban a nyugtalan. alább is egyelőre.

V a s á r n a p délután 6 órakor a
Városi
Béketanács
kultúrműsorral
egybekötött
bökegytílést
rendez Felftővároson, a Csillagtéren. A gyűlésen K i s s
Ferenc
elvtárs ismerteti
a
béke tábor
harcát az imperialista
háborús
uszítókkal
szemben.
Ismerteti
a békeharc során a m a g y a r dolgozókra v á r ó
feladatokat.

Csongrád megye m á s o d i k helyen 611
a megyei tanácsok m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s i
osztályainak versenyében
Hajdú megye tanácsának munkaerőgazdálkodási osztálya n Munkaerötarlia.lékok Hivatala útján versenyfelhívással fordult valamennyi
megye tanácsának munkaerőguzdál.
kodúsi osztályához, a toborzás, az
Ipari tanuló beiskolázás és az ara,tás-cséplési szerződések megkötését
illetően. A felhívás szerint az a
megye nyeri a versenyt, amelynek
tmmkaerőgazdálkodási osztálya, valamennyi tényező} figyelem,bevéve,
a fenti feladatokat minél eredményesebben, minél tökéletesebben tel.
jesftette. A verseny június havi értékelése megtörtént és a következő
sorrend átokult ki: 1. Szabolcs medve, 2. Csongrád megye. 3. BácsKiskun megye.

ötéves terv teljesítése szempontjából
A verseny során értékes
újabb
javaslatok kerültek felszínre.
Így
Borsod megye javaslala
foglalkozik a népgazdaságra nézve
káros
mubkaeröhullámzás
meggáttásának,
a toborzott munkaerőik, vándorlása
megakadályozásának kérdésével és
ennek
érdekében
kívánatosnak
tartja, hogy azokat a vállalatokat,
ahol toborzott munkaerőket alkalmaznak, állandóan ellenőrizzék ab.
ból a szempontból, hogy a munkavállalók számára előtti feltételeket
bizlosltják-e? A vállalatoknál előforduló hibák kiküszöbölésére hívjók fél a vállalatvezető figyelmét.

A felsővárosi dolgozók itt a
Irékegyülésen
hitet tesznek béKoreában tovább folynak a helyi jelentőségű harcok
keakaratuik mellett, s harcos kiPhenjan. (TASzSz). A Koreai NéJúlius 24-én a keleti partok kö- állásukkal m u l a t j á k meg
impi Demokratikus Köztársaság nép- zelében a néphadsereg egységei elperialistáknak. h o g y a
magyar
hadseregének főparancsnoksága júsüllyesztettek egy ellenséges part- dolgozók békét akarnak
lius 25 én közölte:
R ezért
A koreni néphadsereg
egységei, raszálló hajót.
elszántam harcolnak.
szoros együttműködésben a
kínai
Július 25-én az ellenséges repüönkéntesekkel, valamennyi
arcvo- lőgépekre vadászó lövészek osztanalon helyi jelentőségű
harcokat
A szegedi városi
tanács
Az értékelés
során
kia akulf
gai lelőttek négy ellenséges repülőEzeknek a megyéknek a munkavívnak és nagy veszteségeket okozhelyzet szerint
jllnins
hónapban
énekkara
erőgazdálkodási
osztályai
dicsérete,
gépet.
nak az ellenségnek.
tesen dolgoztak, felismerték felada- Somogy, Komárom, Vas és Nógbővíteni akarja létszámát, hogy a taikat és azt, hogy mit jelent a rád megye szorultnk az uto'só hejövőben minél színvonalasabb mű- szükséges munkaerő biztosítása az lyökre n versenyben.
Jugoszláv repülős katona Magyarországra menekült
sort nyújthasson a szegedi dolgoBojanovics
Andrija.
jugo- RBtebbodik, növekszik a nyomor zóknak. A városi tanács népműveA MÉSZÖV kibővített aktivaértekeiletet tort
terror. A ka- lési osztálya felhívja ezért a város
szláv repülős
katona
Magyar- vele növekszik a
országra menekült a menedék- tonák között is fokozódik az elé- daltkedvelő és jóhangú
énekeseit,
jogot, v a l a m i n t tartózkodási en- gedetlenség. mert egyre diurváhSzombaton a M É S Z Ö V klbőv!-' ség egyik tagja eaámol
be
*
hogy jelentkezzenek az énekkarba
Vá-1 Szovjetunióban szerzett
tapaszgedélyt kért az illetékes m a g y a r ! b a n és erőszakosabban a k a r j á k felvételre. Jelentkezni minden ked- tett aktívaértekezletet tart
sarhelyen
a
teraenyforgalmi
. .
hatóságoktól.
Bojanovics
e|-j úket fegyelmezni és mert az élel- d e
meerrom" é » s ' :ct ' di5,1 n
P«-«»widő alatt
vállalat kibővített nagytermében ] t a , a , a i r o 1 6 8 a
Szovjetunió
fomomdja. hogy azért menekült e|; mezésük m á r annyira
Szovjetunió-! gyasztásj
szövetkezeteinek műlehet, A z értekezleten a
Jugoszláviából, mert ott a do!-l lőtt, hogy g y a k r a n a szó-szoros délután 6 ó, 8 óra között
b a n j á r t S Z Ö V O S Z tízes küldött-! ködésérő].
Sztálin-körút 54. szám alatt.
gozá nép helyzete egyre rósz- értelmében éheznék.
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TEXTIlKOMBÍN

iT DOLGOZÓI

A munkafegyelem megszilárdítása —
lépés az élüzem-csillag felé
Vidáman folyik a munka a Szegődi Téxtilkombinátban. A dolgozik nagyrésze szép eredményekkel
büszkélkedhetik.
Az
előirányzott
terv — az Alkotmány ünnepére
vállalt felajánlások — túlteljesítésé mind azt bizonyítják, hogy
nem közömbös előttük a szocialista
haaa mielőbbi felépítése. Büszkén
gondolnak a'ra az üzem dolgozói,
hogy az augusztus 20-i munkaver.
eeny kiértékelésben nemcsak
a
szegedi, hanem az ország
valamennyi textilüzeme közül ők lettek az elsők. Hogyan is érték el
ezt az eredményt?
Néhány hónappal ezelőtt komoly
hiányosságok mutatkoztak a Textilkorobinátban a
munkafegyelem
terén. Elkésők, igazolatlan hiány,
zók gátolták és nehezítették meg
a temelés zavartalan menetét Az
élmuit negyedévben naponta rendszeresén 14—15 dolgozó hiányzott.
Ezeket a hiányosságokat sürgősen
meg kellett szüntetni. A munkafegyelem lázítók és a hiányzók ellen
a vállalat vezetősége a pártszervezet segítségével megindította
a
harcot.

meséli, hogy bizony erre azoknak
a nevét szokták írni, akik a mun.
kába későn járnak,
hiányoznak,
akik akarva, akaratlanul az ellenség munkáját segitik elő.

Szemléltető módszer

A munkafegyelem megsértése terén azonban komolyabb hiányosságok is voltak. Hiányzás esetén az
iizcm szociálpolitikai feleiőse még
aznap ellenőrzi a dolgozókat. Ilyen
látogatások alkalmával gyakran találkozott olyan
dolgokkal, mint
például Tólíi József kártolós esete.
Tóth József beteget jelentve egy

Az üzem bejárata mellett kétméteres fábfli készített fekete kéz
iáthátó. Alatta felirat: „Az ellen,
ség keze". Első pillanatban
furcsának tűnyük ez a látvány. Mit keres az ellenség keze a Textilkombinát falán? Az egyik dolgozó el-

DOLGOZOK!
Jelentkezzetek a Műszaki Tanárképző
Főiskolára!

MEGÉRTETTÉK:

Most ürefeen áll a „tábla". A
pártszervezet népnevelői jó munkát végeztek. Minden nap egyénileg beszélgettek azokkal a dolgozókkal, akik a fegyelem bármely
terén hibát követtek el.

A népnevelő segít
Szokolai Gyuláné
gyűrüsfonóHJ
igen sűrűn beleesett abba a hibáiba,
hogy műszakváltáskor öt. hat pere
cet késett. Valahol az üzem másik
részén elbeszélgette ezt az időt.
Paiócz Klára evlátrsnő a gyűrűsfonó népnevelője sűrűn felkereste
Szokolai Gyulánét.
Elbeszélgetett
vele és rámutatott, hogy mit jelentenek az öt-hat perces késések.
— Késéseddel valamennyi dolgozót
és saját magadat károsítod meg
— mondotta Paiócz elvtársnő.
A nevelőmunka használt. Szokolainé azóta nem esik ebbe a hibába.

így ne csépeljünk!

napot hiányzott és közben csépelni ment. Másik dolgozó, Temesvári Józsefné, vásárlás
miatt
nem
ment be dolgozni. Kemény büntetésben részesültek ezek a dolgozók.
Munkahelyeikről egy bizonyos Időre leváltották őket és kevesebb keresetet jelentő beosztást kaptak.

A fegyelmi bizottság lelke:
a vállalatvezető
A mult hónapban gyakran össze
kellett ülni a fegyelmi
bizottságnak. A Teitilkombinát vállalatvezetője minden egyes
alkalommal
részt vetj ezeken az üléseken
és
személyesen bírálta el, szabta meg
a büntetéseket. Ahol a nevelés még
segített, enyhébb büntetést
szabtak meg, ahol azonban
tudatosain
elkövetett
hibákat találtak, ott a
legszigorúbban büntettek. így sikerült felszámolni az üzemben a veszedelmesen terjedő
munkafegyelem-lazulásokat.
A Textil/kombinát dolgozói
ma
már megértik, hogy mit jelent a
munkafegyeJem betartása. Megértik
a kötelességet és megbecsülik
a
munkához való jogot, amit Alkotmányunk biztosít részükre. Az üzemet otthonuknak tekintik.
Mióta
megszűntek az igazolatlan
hiányzók, termelési eredményeik is megváltoztak. Nem marad már egyetlen gén sem gazdátlanul. Mindenki boldogan dolgozik és szilárd elszántsággal, a munkafegyelem betartásával küzdenek, hogv mielőbb
visszaszerezzék üzemük
homlokza.
tára az élüzem-jofvényt.

"D ohamos fejlődésünk naponta katos, esztergályos, öntő, kovács),
új feladatok elé állít bennün- vasipari szakrajzra, építőipari szakbányipari szakra,
tzúm'an
ket. Az ú j feladatok sikerrevitele ra.
közben ú j , a múltban soha nem is- szakra. 18 évtől J5 évig nők. férjelentkezhetnek,
ha
mert fogalmak, elnevezések szület- fiak egyaránt
szakmai
nek meg. Ilyen új elnevezi*, új az illető szakra megfelelő
és kétéves
gyakorlatuk
meghatározás ez is: műszaki tanár. képesítésük
szakra bármely
terliÉpülő szocializmusunk hívta életre van. Számtan
jelentkezhetnek
a
dolgozók,
ezt az újabb fogalmat, ezt az újabb léiről
képesíhivatást, hogy ipari tanulóinknak erre a szakra sem ezakmai
mm
kötelező.
és technikusainknak megfelelő kép. tés, sem gyakorlat
Különösen a nödolgozók figyelmét
zést biztosíthassunk.
Ellentvethetne valaki, hogy „a kell erre a szakra felhívni, mert ide
múltban is voltak
szakemberek, jelentkezhetnek a könnyűipar, élela sóikat is kellett képezni".
Igen! mezési ipar, kereskedelem, slb. teCsak azt nem szabad elfelejteni, rületéről is.
Az 1961—ü2. tanévre a technikuhogy azóta a bizonyos „mult" óta
eltelt évek során új világot terem- mi tagozaton az előbb ismertetett
tett Pártunk vezetésével a munkás- oktatási formán kivül másikat is
osztály és ennek az új világnak
úgy szerveznek. Tanulmányi idö itt is
mennyiségileg,
mint
minőségileg három év, de az iskolai oklatás csak
mások
a követelményei.
A mult egy év, mig a levelező-oktatás kél
„inasiskoláiban" túlnyomó többség- év. Ebben az oktatási formában a
ben olyanok tanítottak szakismere- következő szakokra vesznek fel hall(szerszámteket, akik a gyárat csak kívülről gatókat: gépipari szak
ismerték.
Nevelési
tudományuk gépgyártó, vegye-gépgyártó). épígyakran a pofozkodásban merült ki tőipari szak. vegyipari szak (szeroktatásra
es közülük nem egy olykor jónak ves, szervetlen). Ilyen
dolgozók
technikumát
látta a számára nyűgös oktató mun. technikusok,
segédlevéllel
rendelkező
kát némi alkohol fogyasztásúval végzett,
jelentkezhetnek..
könnyíteni. Ezeknek az embereknek érettségiseitek
— tisztelet a kivételnek — az ipari
A i oktatás anyagának súlypont,
tanulók oktatása csak mellékfoglaljában a megfelelő szak ismekozás volt, nem pedig hivatás.
reteinek elsajátítása áll. Például
|V| ekünk más szakoktatókra van gépipari szakon a súlypont az
szükségünk, olyan
műszaki anyag- és gyártáeismcret, az építőnevelőkre, akik átérzik munkájuk ipari szakon a kőműves- és ácsjelentőségét és lelkesen végzik ok- szerkezetek. Minden egyéb tantárgy
tató nevelő munkájukat, mert ál- — matematika, szakrajz, szilárd,
landóan szemük előtt látják a mun- ságtan, &tb. — ezeknek az ismerekásosztály kitűzött célját, a kommu- teknek az elsajátítását, elmélyítéséi
nizmus megvalósítását. Öntudatos,
a segíti elő. Az elméleti képzést tamunkásosztályt
szolgáló
szakokla- nulmányi kirándulások, laboratóritókra van szükségünk,
akik nem- umi gyakorlatok egészítik ki. Már
csak elméletileg
ismerik
a
munkát, az iskolai oktatás idejében mégis,
hanem a jó elméleti
felkészültség merkedneik a hallgatók az oktató
mellett ismerik
az általuk
oktatott munka elméletével és gyakorlatú,
val, megtanulják, hogyan kell felanyag gyakorlatát
is.
A műszaki tanárképzés céljaira készülni az órára, hogyan kell felkormányzatunk ú j
főiskolát építeni egy tanítási órát és maguk
tervezett: a Műszaki Tanárképző is tartanak órákat először a főisFőiskolát, ahol a technikumok és kolán. azután pedig valamelyik k i .
ipari tanulóiskolák számára képez- jelölt gyakorló iskolában. így olyan
és pedagógiai
képzettségre
nek tanárokat. Tanulmányi
idő 3 műszaki
birtokában
év, melyből kit év főiskolai
nyilvá- tesznek szert, amelynek
lenni azoknak
a könos képzés, egy év pedig
levelező- eleget tudnak
amelyekel
rohamos
oktatás,
amikor
a főiskola
hallga, vetelményeknek,
tűz a műszaki
oktatók
tója — mint szaklanárjclölt
— o fejlődésünk
képesítésének
megfelelő
iskolában elé.
zöged dolgozóit Is várja a Műtanít, A főiskolán két tagozat műszaki Tanárképző Főiskola «
ködik: A technikumi és ipari tanulóiskclai. A technikumi
tagoza- kormányzatunk a Bzegedi dolgozók,
ton a következő szakokra lehet je- tói is elvárja, hogy minél többen jelentkezni: gépipari szak (szerszám, lentkezzenek erre a fontos iskolára.
gépgyártó, vegyesgépgyártó), épí- Tájékoztatásul még annyit: jelenttőipari szak. villamosipari szak (vil- kezni és még bővebb tájékoztatást
lamosgépgyártás.
híradás
tech- kérni a Szegedi Kohó- és Gépipari
nika). Az ipari' tanulóiakolai tago- Technikumban Rácz László igazga1
zaton jelentkezhetnek a hallgatók: tónál lehel. Jelentkezési határi' ":
vasipari szakismeretekre (szakla. 1951 július hó 28.
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DOLGOZNAK

A RÓKUS

Pártunk II. kongresszusán Rákosi
élvtárn hosszú időre meghatározta
munkánkat. Ebből tudjuk, melyek
Azok a feladatok, amelyek
alap.
seervezetünik
előtt
állanak.
A
legfontosabbak
közé tartozik
a
munkás-paraszt szövetség elmélyítésé, Pártunk parasztpolitikájának
Alapos ismerete.
Első teendőnk volt a népnevelők
legjobbjainak kiválogatása és ezeket az elvtársakat a parasztterüie.
fékre irányítottuk. Népnevelőinkkel
megismertettük résziettsen * Pártunk parasztpo'etikáját, hogy minden népnevelő tisztán
lássa
az
előtte álló feladatokat.

A pártvezetőség tagjai
8 területünkön lévő kis- és közép,
parasztokat személyesen látogatják
meg. A z így áttekintett területre
állítottuk be népnevelőinket a további fel-világosító munkára. Mit:
den esetben a népnevelő elvtársak
kiindulása előtt 15 perces megbe.
Szélést tartottunk, amelyen ismer,
tettük a döntő, soronlévö szempontokat. például: szántás, vetéfi
cséplés, valamint a cséplőgéptol a
raktárba való közvetlen
szál'ftás.
E mellett minden esetben ismertettük a kül- és belpolitikai helyzetet. Parasztságunk így láthatta az
imperialista államok fizetett ké
meinek aljas és romboló munkáját. Grősz és társai hazaáruló politikáját.

Népnevelőink
eredményes munkája érdekében a
vezetőségi tagok külön-külön laká_
kukon meglátogatják a népnevelőket és ott is megbeszélik velük fel
adataikat. A népnevelők által végzett munkát a titkár állandóan ellenőrzi. a tapasztalt hibákat népnievelőértekezieten feltárja és az
értekezleten megvitatjuk.
A
jó
népnevelők tapasztalatait népszerű-,
síljük és ezzel a
gyengébbeknek
segítséget nyújtunk. A gyakorlottabb népnevelők mellé beosztunk
ígJ'.-egy — a népnevelőmunkában
még kevésbbc jártas — elvtársat,
Népnevelőink képzésében állandóan
felhasználjuk R Bolsevik Párt részünkre brossurában eljuttatott tapasztalatait. így népnevelőink példaképeivé a bolsevik agitátorok
váltak, akiknek tekintélyük van a
tömegek előtt, akik megismertet,
ték az egész szovjet néppé] Lenin
és Sztálin forradalmi elméletét.

I I I . PARTSZERVEZET

NÉPNEVELŐI

keteföidek 124. szám alatt lakó 10
holdas középparasztot. Elbeszélgettünk vele és közben Savanya János
a következőket mondotta el:

azoknak a gazdáknak, akik termelőcsoportban dolgoznak.

— Én 75 éves vagyok, die föl.
deimet még mindig magam művelem. Édesapámnak 2 hold
földje
volt, 14-en voltunk testvérek. 9-en
még ma is élünk. A legidősebb
testvérem 86 éves. szántén földműveléssel foglalkozik, 1891_ben az
Újszegedi Kendergyárban, majd a
Dohánygyárban dolgoztam. Az it:
eltöltött 2 év után azonban az u t .
cára kerültem és kénytelen voltam
újra a mezőgazdasági munkát választani. Nehéz idők voltak azok,
mert az akkori urak nyúztak az
adóval és n/em törődtek velünk. Ma
már világosan

mert nagy segítséget n yujt a különféle munkák gépesítése és a
csoportban nyugodt
öregség vár
rám. Az a vágyam, hogy egyszer
elbeszélgessek
Szovjetunióban
a
járt parasztküldöttség valamelyik
tagjával. Valamelyik fejlett tszcst
is szeretném meglátogatni,
hogy
magamévá tegyem az ott látottá,
kat. A testvérem az alsóvárosi
U j Élet-tsizcsben van
és látom,
neki is mennyivel könnyebb
az
élete. Megbeszéltem
vele, hogy
őszre én ia belépek a csoportba.
Elhatározásom helyességéről meg.
győzöm dolgozó
paraszttársaimat
is, hogy őszre minél többen legyünk
ú j csoporttagok.

látom a különbséget,
tudom, miért művelem a földemet.
Látom és tapasztalom, hogy Rákosi
Mátyás törődik velünk. Ezért most
a cséplőgéptől a fölösleges gabonámat ,,C"-vételi jegyre az állam,
nak felajánlom, hogy magyar ha.
zám minél jobban
megerősödjék.
A tarlóhántást már elvégeztem és
másodvetésiban kukoricát vetettem,
amely már 20 centiméteres. Már
elég sokat tapasztaltam az életben,
de látom, mennyivel
könnyebb

Belépek én is,

Savanya 3ános példája
nem egy dolgozó parasztot meggyőz a szocialista gazdálkodásban
való részvétel helyességéről.
Az
ilyen példákat népnievelőértekezleteken egymással megismertetjük és
agitéciójában minden
elvtárs fe!
tudja használni.
Bürgés Mihály
MDP Rókus I I I . pártszervezet
titkára

Sok értékes javaslat vetődött fel
a szegedi tanácstagok eddigi heszámoláin
Július elején kezdődött meg Szegeden a tanácstagok
beszámolója
választóiknak az elvégzett munkájukról és azokról az eredményekről, hibákról, amelyeik a lanúcsváInsztások óta Szegeden tapasztalhatók. •
A tanácstagok
beszámolóit túlnyomórészt helyes szervező, népnevelő munka előzte meg. Különösen
kitűnt a Petőfi-telep gondos előkészítő munkájával. Itt ötletes díszítésekkel is felhívták a figyelmet a
beszámoló jelentőségére, Rókuson
és Pelőfl-lelcpen főként a nők mutattak
érdeklődést a
beszámoló
iránt Béke-telepén
viszont rossz
volt az előkészítő munka, ugyanígy nem fordítottak
erre
kellő
gondosságot a Gáz- és Erőmű Vállalatnál sem.

A hozzászólások legnagyobbrészt
helyi
kérdésekkel
foglalkoztak.,
több helyes indítvány is hangzott
el, de sokan jöttek egyéni kérésekkel is. Sokan vetettek fel olvan
kérdéseket,
amelyek
megoldása
egészségügyi, közlekedési, kulturális szempontból lenne jelentős. A
Munkánkat konkrét példával
leggyakrabban előforduló ilyen indílvánv az útjavítás és karbantartámasztjuk alá
tás, villanyvilágítás kiegészítése, locsolás biztosítása a külvárosban és
Az egyik napon Kovács Miklós a telepeken, kútak létesítése, ját(Pelöfi-leelvlárs propagandistával meglátó, szóterek, kultúrotthon
lep) létesítése,
újabb
bölcsődék
gattuk Savanya János Rókusi fe-

építése, villamosjáratok sűrítése és
fejlesztése teréről hangzóit el. A
közellátás vonalán is sok
kérdést
vetetlek
fel. Ezzel
kapcsolatban
több új népbolt létesítését is sürgették a felszólalók. A
dolgozók
kul túrigényének
megnövekedését
mutatja a többi között, hogy Rókuson a vezetékes rádió
további
felszerelését kérték.
A felszólalók nem egy
helyen
politikailag is jól
alátámasztották
a tanácstagok beszámolóját, fgv
például a Postánál és
RókUIOtl.
Ugyanakkor
viszont hiba.
hogy
igen kevés kritika hangzott el, pedig ez feltétlenül elősegítené a tanácstagok még jolvb munkáját.
A kisebb jrlentőségü ügyek elintézéséről részint maguk a tanácstagok öntevékenyen
gondoskodtak,
másrészt pedig a
városi
tanács
végrehajtó bizottságának titkársága
intézkedett a bejelentett ügyek kivizsgálásáról a tanács osztályai űt.
ján. Gondoskodtak arról is, hogy
az intézkedésekről mind az illetékes tanácstag, mind pedig a kérelmező tudomást szerezzen.
A tanácstagok beszámolói jelenleg is folyna,k Szegeden és nagymértékben
hozzájárulnak
további
eredményeink eléréséhez.
Dr. Szilágyi György,
a városi tanács sajtóidei őse
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NÉPNEVELÖK Á BEGYŰJTÉSBEN
Népnevelő e l v i é r e t u d o d - e ?
törvény, Itt
HOGY a begyűjtés 100 százalékig való teljesítése
alku nincs.
HOGY a „C"-vétell jegyre való százszázu'ékon felüli beadás érdem, dicsőség, húzatta* kötelesség és gazdasági előny
egyszerre a
dolgozó parasztok szániám,
HOGY több mint félmilliárd forint ára iparcikk
a beadásukat
túl teljesítő dolgozó parasztok jutalma.
HOGY minden mázsa beadott „C'gabona után 75 forint értékű
iparcikk vásárlására szóló utalványt kapnak a dolgozó parasztok a
helyi tnnácstól. (.Számítsd kl, hogy az a dolgozó paraszt, akt a ts
utcádban lakik, ha ,.C"-vétell Jegyre adná be gabonáját,
hány száz
forint értékű Iparcikkhez jutna hozzá kedvezményes áron.)
HOGY a bcgyiljlésl versenyben kiváló, beadást
kötclczrltségllkrt
többszörösen túlteljesítő dolgozó parasztok n túlteljesítés arányában
még külön 300—800 forint értékű iparcikk vásárlására jogosító ntalványt kapnak. (Ezeket az utalványokat kéthetenként adja kl n községi tanács, átlagosan 10 dolgozó parasztnak. A te községedben kik
kaptak, Ismcrted-c neveiket a faluban?)
HOGY minél előbb knpju a dolgozó puroszt a beadás túlteljrsftéséért járó lparclkkiilalványt, annál bőségesebb választék áll rendelkezésére a földinűvcsszövctkezcíek raktáraiban.
HOGY n ,.C."-vétell jegyre példamutatóan
túlteljesítő
dolgozó
parasztok között beadásuk mértékének megfelelően 40O, 300, 200,
150. 100 és 120 forint takarékbetétkönyveket oszt szét a nép állama
jutalomképpen. (Kié lesz a te faludban a jutaloinbetélkiinyv?)
HOGY szabndőrlésl joga van n fejadagon felöl minden
dolgoző
parasztnak annak arányában, ahogy „C"-véte!i jegyre
beadott,
üt
holdon alól annytt őrölhet meg szabadon fejadagon felül, amennyit
beadott, öt holdon felül a „("."-vételi jegyre beadott
kenyérgabona
mennyiségének n felét. Az őrölt liszttel szabadon
rendelkezik, eladhatja. vagy háztartásában felhasználhatja.
HOGY akik augusztus 20 ig teljesítik kenyérgabona
beadásukat,
háztartásonként 20 kiló kenyérgabona őrlésérc kapnak engedélyt természetesen a fejadagon fe'til.
HOGY aktk a kenyérgabona határidő előtti teljesítési követően
tukRrinánybeadánl kötelezettségüket november 7-ig teljesítik, a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom évfordulójára, november 7-rc, további 20 kiló kenyérgabonát őrölhetnek meg.
HOGY a beadásukat pontosan teljesítő do'gnzó parasztok családi
ünnepeiken Is hozzá juthatnak n fc {adagon felült őrléshez,
HOGY felvilágosító munkád akkor lesz eredményes, ha a begyűjtésben eddig éleniáró pártonkívüli dolgozó parasztokkal
együtt
mégy el azokhoz, akik még nem téliesítettek bradásnlöit. Ha utcádban van olvan dolgozó paraszt. íés biztosan van), aki 200—300 syáza.
lékra teljesítette beadási kötelezettségéé, vele együtt meniél el azokhoz, akik gabonnfcleslegrlk sorsa felett még nem döntüttek.
Mindenütt gyorsítsuk meg a beliordást és a cséplést, üdvözüljük
Csórva község dolgozó parasztságát, ahol szembajon .70 százalékra
teljesítették a cséplést, de 35 százalékra teljesítették még aznap es'ére a begyűjtést.
»
TÜBB GABONÁT A HAZÁNAK.!

f K l v r c K , tn.it. ítn.ttrs
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Párthírek

A héten a titkár elvtársak pénteken népnevelő ertekezletet
tartsanak.
A bókefelelösök értekezlete pénteken, 27-én délután 6 órakor Sztálin-sétány 10. szám alatt lesz.
Agit. prop.
osztály.
Értesítjük az alapfokú és középfokú esti iskola hallgatóit,
hogy
részükre, alapfokúnknak
Iparostanuló iskolában, középfokúaknak a
Raclnóli-gimnáziumban ma esle 6
órakor tanfolyami foglalkozást tartunk.
Agit.-prop. osztá'y

A Szovjetunióban most kinn tartózkodó magyar parasztküldOttség
• silag élrnjuro mezőgazdaságának számtalan eredményei mellett meg
csodálhatja azt a fejlett gépesítést is, amely megkönnyíti a kolhozparasz,ok és a szovhozok dolgozóinak éleiét. A képünkön látható kis
univerzális traktort sokféle veteményeskerti munka elvégzésére használják fel.

Támogassuk a Vöröskereszt
„Vértadásra Kész"-mozgalmát
A felszabadulás elöl ti években a
Horthy-rendszer urai
mesterséges
válaszfalat emellek a szovjet ősmagyar tudomány közé. A felszabadulás után azonban
mindinkább
megismerhet lük a Szovjetunió élenj á r ó orvostudományát i® és most
már egyre nagyobb mértékben alkalmazhatjuk azokat
a
szovjet
gyógymódokat, amelyek száz
és
százezrek életét mentik meg.
A felszabadulás
után
ismertté
vállak azok a ragyogó eredmények,
amelyeket a szovjet orvosok vérátömlesztés segítségével értek el. Ma
már az orvostudomány csaknem
minden ágában alkalmazzák a gyógyulást siettető vérátömlesztést és
ezért megsokszorozódott a gyógyító
vérátömlesztésre
szoruló betegek
száma, jelentősen megnövekedett a
vérszükséglet.
Dolgozó népünk állama a fokozódó vénszükséglot biztosítására szervezett formában
gondoskodik
a
szükséges gyógyító vér előteremtéséről véradók beszerzésével.
A vérátadók megszervezésével a
Magyar Vöröskeresztet bízta mog
dojgozó népünk állama,
A véradásnál egyik legfontosabb
szempont, hogy teljesen önkénles,
senkit arra kényszeríteni nem lehet, sőt arra is ügyelni kell. hogy
senki ne foglnlkozhnssék üzletszerűen véradással. A dolgozó emberek
vére csak a kapitalista államokban
képezi adás-vétel lárgyát, ahol az
egészség vámszedői potom árért
megvásárolják a munkanélküli-dolE L A D O K rckamiét és sezJonl. Széchcnyi-lér 8., I. emelet 14. Nótári.
E L V E S Z E T T n Városháza-Bérház
I I . emeleti folyosójáról egy aktatáska nyomtatványokkal, plombafo.
gó, pstb. A táskában lévő tárgyak a
megtaláló részérc érték lelcnck,
a
hivlal réiszére igen fontosak, mert
nemzetgazdasági érdek fűződik hozza. A megtaláló illő jutalomban részesül. A talált tárgyat adja le a
Városháza portásánál, vagy a Dclntagy&rnál.
E L V E S Z E T T zacskóban iratok és
é'.clmiszrrjegy. Kérem a becsületes
megtalálót, hogv a benne lévő címrp, vagy a kiadóba adja le.
BÚTOROZOTT szoba, fürdőszobahasználattal
kiadó és futószönyegck, mosdószekrények,
gázvasaló
eladó. Sztáiin-krt, 9. I. emelet 1.
B N W 200-as motorkerékpár, kifogástalan állapotban eladó. Megtekinthető Juhász Gyula-utca 16. sz.
alatt vasárnap délelőtt 9—11 és délután 4—6 óra között.
E L K Ö L T Ö Z É S miatt olcsón eladó
ágy. sodronnyal, 2+l-es rádió, asztal, négy szék, ampir bronzcsillár,
etazsér. fiókos mosdó, karaisók, elő.
szobafal, üvegek, fotel. Bárka-utca
I I . szám.
E L V E S Z E T T egy arany fülbevaló
szerdán. Kérem a becsületes megtalálót, hogy jutalom ellenében adja
le Pásztor-utca 4. szám alá.
E G Y kétajtós jeges eladó. Érd.:
2—4-ig Bajcsy Zsilinszky-utca 22.
I I I . 25.
öt EsM Kupa-mérkőzés eredm é n y e tlppe'hct a TOTO
clicll szelvényén. Ne felejtse
cl, hegy az ehejl
tippszcívénnyel zárni a júliusi lúrgynycremcnyscrsolás.

J f í z á s 31-fen.
A jövő kedden már az öné
lehet

a rasoíorSteréSipár.

gozók vérét, hogy azt busás haszonnal értékesítsék.
A szocializmust építő népi demokráciák dolgozóit nem kényszeríti
erre anyagi nehézség, mei-t itt nincs
munkanélküliség, nincs nyomor. A
szocializmust építő emberhez nem
méltó, hogy pénzért árulja vérét s
csak pénzért segítse elő dolgozó
embertársainak gyógyulását.
Természetes azonban, hogy a véradóknak megtérítik minden, a véradással kapcsolatos költségeit. Több.
szőrös véradás esetén pedig kedvezményes üdültetésben
részesülnek,
valamint hús- és cukor pótjegyet
kapnak. De a legnagyobb köszönet a
véradásért dolgozó népünk szeretete
és megbecsülése.
Minden véradó a Vöröskereszt
szervezettől fényképes igazolványt
kap és minden véradó jogosan viseli a Magyar Vöröskereszt ,,Véradásra kész" jelvényét, amely dolgozó népünk megbecsülését és szeretetét fejezi ki a vértatlók iránt.
Az egészség drága kincs. Gondoljunk az édesanyára, aki be leg
gyermeke életéért remeg, gondol,
junk a dolgozókra, akiknek életét,
egészségét alattomos, gyilkos kór
fenyegeti és akiknek éleiét csak
vérátömlesztéssel lehet megmenteni.
Adjunk vért, mert nem tudjuk, mikor szorulhatunk rá magunk is a
gyógyító vérátömlesztésre. Tegyünk
meg
mindent
annak érdekében,
hogy az életet, egészéget hozó vér!
minden beteg nő és férfi, fiatal és
öreg mindenkor megkaphassa a kí
vánt mennyiségben.

Kerékpár
A Bp. Honvéd vasárnapi kerékpáros országúti versenyen a nők
! 10 kilométeres futamában 1. Fülöp
.Ilona (Sz. Postás)
18:26-os idővel. Átlag 31.010 m. Harmadosztályú férfi versenyen
(80 km) 3.
Suba (Sz. Lok.). .
1

Súlyemelés
A Bp. Bástya súlyemelő csapata
vasárnap 5:2 arányban győzött a
I Sz. Lokomotív súlyemelői ellen barátságos mérkőzés keretében
a
Lokomotív sportcsarnokban. A sze_
' gediek győzelmét
Marsánszky a
i légsúlyban és Farkas I. a nehézsúlyban szerezték*

A városi DISZ-bizottság
székháza elől csütörtök reggel 7 órakor indult a békeváltó 15 szegődi
kerékpárversenyzö kíséretében.
A
felszalagbzott
békeváltót
Nohe:
Zoltán, a Szegedi Kerékpáros Társ.
Szöv. elnöke vitte és nyújtotta át
délelőtt 10 órakor
Kiskunhalason
ünnepélye® keretek között. A Kiskunhalasi
Pártbizottság
részérői
Kiszely István elvtárs, MDP.titkár.

Tömeges MHK-próbázások

keleti szél. A hőmérséklet
alig változik: — Várható
hőmérsékleti
ér.
lékek az ország
területére:
péntek
reggel
IS—16,
délben 22—25
fok
között.
RÁDIÓ MAI

MŰSORA:

Kossuth-Rádió
5 Falurádió. 5.20 A béke katonái. 5.30 Hírek. Lapszemle.
5.40
Női szemmel...
6 Népzene. 6.20
•Szovjet dalok. 7 Színházak és mozik műsora. 7.05 Zene. 7.35 Hangszerszólók. 7.45 Lapszemle.
7.55
Műsorismertetés. 8.05 Könnyű zene. 8.30 Műsorzárás. 11.30 A revizor. 12 Hírek. Hangos Újság. 12.30
Szovjet indulók. 13.15 Népzene. 14
Időjárás és vízállásjelentés.
14.10
Úttörő Híradó. 14.25 Szórakoztató
zene. 15.30 Zongora. 15.50 Műsorismertetés. 15.55 Hanglemez. 16.20
Iskolások rádiója. 17.10 Do'gozök
zeneiskolája. 17.40 Orvostudományi
előadás. Csontluberkulózis
gyógyítása. 18 Vidám Balaton.
Hanglemez. 18.25 A forradalmat éltették
utolsó szavukkal. 19 Tánczene. 20
Hancos Újság. 20.40 Versenyben az
ország kenyeréért. 20.45 Egy falu
— egv nóta. 21 Szovjet remekmüvek. 22 Hírek. Sport. 22.25 Repülj madár. 23.10 Szórakoztató zene. 23.50 Hanglemez. 24 Hírek.
Petőfi-Rádió
5.30 Szovjet muzsika. 5.50 MHKnegyedóra. 6.05 Üzemi lapok szemléje. 6.15 Hanglemezek. 6.40 Román zene. 6.50 A közönség és a
múzeumok kapcsolata a
Szovjetunióban. 7 Jó reggelt,
gyerekek!
7.35 Dalok. 8.15 Budapest zenekar
játszik- 9.20 Iskolások rádiója. 10
óra 10 Zenekari muzsika.
10.40
Bolgár hegedűmuzsika. 11 Óvódások műsora. 11.20
Operettrészlet.
Hanglemez. 11.30 Műsorzárás. 15
Bura Sándor és zenekara
játszik.
15.40 Dalok 16 Zene. 17 Szív küldi szívnek. 17.40 Kodály műveiből.
Hanglemezek. 18.10 Ifjúság
hangja. 18.40 Ének. 19 Egy a jelszónk.
19.15 Sportnegyedóra. 19.30 Falurádió negyedórája. 19.45 Hanglemezek. 20 Tabányi Mihály és zenekara játszik. 21.30 Szeretlek, mint
anyját a gyermek. 21.55
Magyar
Operettzenekar játszik, 23-ig,

a DISZ-bizottság részéről
Szliv^
László, DISZ-titkár köszöntötték a
békeváltó tagjait. Útközben mindé*
nütt kitörő lelkesedéssel és nagy
szeretettel fogadták a békeváltót.
A szegedi kerékpárosok útja Kiskunhalasig valóságos diadaiút volt.
| A váltófutás jelképe annak a le.
| küzdlhetetlen akaratnak, amellyel a
! fiatalok szerte a világon küzdenek
1
a béke nagy ügyéért.

Alkotmányunk

ünnepére

Szegeden,

portjából 100 méteres futás. IV.
csoportjából gránát dobás,
vagy
súly dobás. Az úszópróbát az újszegedi
versenyuszodában
lehet
tenni a hét bármely napján szombat és vasárnap
kivételével.
Az
úszópróbához
szükséges,
hogy
az üzemi pecséttel ellátott névsort
előzőleg a városi TSB-nél bemutassák.
Szeged összes üzemeiben
egyrn
több azoknak a dolgozóknak a szá^
ma, akik Alkotmányunk ünnepére
felajánlásképpen próbáznak le. Az
üzemi sportfelelősöknek tudatosít aniok kell az
MHK
testnevelési
rendszer fontosságát azokkal a do!_
gozókkai is, akik
nem tettek a
próbázásokra
felajánlásokat
és
ezekből a versenyszámokból
még
nem próbáztak le.

H e g y e i 200 kilométeres országúti kerékpáros baj'nokság

A
megyei TSB
rendezésében
csongrádmegyei 200 km-es országA Múzeum, nyitva keddtől
pén- úti kerékpáros bajnokságot tartatekig délelőtt
9-től
délután
S-ig, nak vasárnap I. és II.
osztályú
szombat és vasárnap délelölt
9-től versenyzők részére a Budapesti-or.
1 óráig,
szágúton
Szeged—Lajosmizse—
Szeged közötti távon. Rajt a TűzAz Egyetemi Könyvtár július hó- oltólaktanya elől vasárnap reggel
ban hétfőtől péntekig reggel 8 órá1
tól délután fél 5 óráig, szombaton
8 órától fél 2 óráig van nyitva.
Sz. Lokomotiv—Sz Dózsa 1:0
Könyvköicsönzés minden nap dél(0:0)
előtt 8 órától t óráig.
A csütörtökön este 4000 néző
A Somogyi-könyvtár nyitva van
előtt lejátszott villanyfényes Béke
július és augusztus hónapban közKupa megnyitó mérkőzését
nagy
napokon délelőtt
10
órától 14
küzdelem ulán a Szegedi Lokomoóráig.
tiv nyerte Kasuba fejesgóljával. A
•
Sz. Lokomotiv I I . félidei jó játéTDŐJ ARÁS JELENTÉS.
Várható káva] rászolgált a gőzelemre és
időjárás
péntek
estig:
Változóan bejutott az augusztus 5-i középfelhős idő, sok helyen, főként
délen
döntőbe.
és keleten még záporesővel,
esetleg
Sz. Kinizsi—Sz. Lokomotív 2:1
zivatarral.
Mérsékelt,
időnként
élénk, helyenként
erős északi,
észak- (1:0). Úttörő díjmérközés.

Péntek, 1951. július 27.
KONYHABÚTOR,
keveset használt és két ágybetét azonnal eladó.
Va!éria-!ér 4, földszint.
E L A D Ó egy négylángos, kétsütős
gáztűzhely. Marx.tér 20., az udvarban. ,
E L V E S Z E T T szerdán délután egy
pénztárca pénzzel ée egyéb iratok,
kai. Kérem a becsületes megtalálót,
hogy adia lc a kiadóba, jutalmat
kap tőlem.
Usongrádinegyci Ingatlanközvetítő
' közli:
C S A L Á D I ház, kétszobás, gyümölcsössel eladó. Tündér.uica 3. Kemény.
ÁTADÓ egy- és kélszoba. konyhás
lakásokat keres készpénzfizetés mellett sürgősen, a Csongrádmegyei Ingailanközvetítő Vállalat.
Szeged,
Széchenyi-tér 8.
E L A D Ó ingatlanát jelentse, napokon belül értékesítjük. Nagy választék kényszer áron eladó magán,
családi és bérházakban, gyümölcsösökben és bel telkes ingatlanokban.
Három- és négyszobás, összkomfortos lakások 5—6 ezer forint térítéssel sürgőésn átadók.
100-as V A N D E R E R S A C ^ S 200—
350.es DKW-ra elcserélhető. Petöfi-sugárút 91.
KÉT pocokfogó kutya
jó
helyre
ingyen elvihető. Szeged, Batlihyányulca 28.
BOROTVAPENGEÉLESITÉS
megbízhalóan a Szecsődi-drogériá.
ban. Bajcsy Zsilir.szky.u. 20.

Nagy szeretettel f o g a d t á k a b é k e v á l t ó t v i v ő
szegedi k e r é k p á r o s o k a t

Alkotmányunk ünnepére, augusztus 20-ra Szeged dolgozói hatalmas
felajánlásokat tettek a
termelés
PARTOKTATAS HÁZA
területén
és
ezzel
is
kifejezték,
programmja július 31-ig:
hogy a magyar dolgozó nép sziJúlius 31. kedd: délután 6 óra- lárdan a béketáborhoz tartozik. De
kor a Közponli Előadó Iroda elő- nemcsak a termelés frontján, haadása
a
Pártoklatás
Házában
nem az MHK.próbázásokkal is be,
„Munka verseny,
Sztahánov-mozga.
bizonyítják a szegedi dolgozói'.,
lom" címen. Előadó: Vörös Gyula
hogy következetes harcosai a békéelvtárs, a Párlfőiskoia h. vezetője.
nek. A tömeges MHK-próbázások
biztosítására és fokozására a városi TSB július 28-tól 3 szegedi
N A P I R E N D
pályán.: a Lokomotív, a felsőváPéntek, 1951. július 27.
rosi és az újszegedi Textiles pályákon minden szombaton délután 5
MOZI
órától cs vasárnap reggel 7 órától
Szabadság-mozi:
Fél 7.
fél 9
próbázásokat
rendez. A
verseny„Csók a stadionban" írna utoljára).
számok a következők: kötelezően
Vörös Csillag: Fél 7, fél 9 „Va- előírt próbákból 1000 méteres furázsmagooska" (augusztus l-ig).
tás. akadálypálya és úszás.
Sza.
Fáklya: 6, 8 „Kínai nép győzel- badon választható próbák I. cso.
me" (július 29-ig).
SZÍNHÁZ
Szünet.
•

'ir.

6 órakor, beérkezések déli 12 ca
1 óra között várhatók a Lemezgyár előtt. A megyei kerékpáros
bajnokságon Szegedről a Honvéd,
a Postás éa a Lokomotiv legjobb
15 hosszútávú versenyzője vesz
részt.
Harmadik helyen végzett Pécsett
a szegedi asztalitenisz válogatott

A pécsi TSB rendezésében megtartott Békekupa asztalitenisz ver.
senyen, amelyen
öt város vett
részt hármas férfi csapatokkai,
Szeged város válogatottja a várakozásnak megfelelően szerepelt.
A küzdelmek
során
városunk
Szombathelyt
és
Nagykanizsát
5:2-re legyőzte, míg
Kaposvártól
5:2, Pécstől 5:3 arányiban vereséget szenvedett. A Békekupa első
fordulóját végeredményben Kapós,
vár csapata nyerte, 2. Pécs, 3. Sze^
Ma kosárlabda Esti Kupa
ged, 4. Nagykanizsa, 5. Szombat,
mérkőzések
hely.
A rókusi tornacsarnok udvarán,
A Békekupa második fordulóját
rossz idő esetén a tornacsarnok,
Váró3
ban kosári abda Esti Kupa mérkő- szeptember végén Szeged
és
Sportbizottsága
zéseket tartanak m a este. 8 órakor Testnevelési
a VL. Sz. Kender—Sz. Honvéd női, rendezi meg.
utána Osztálymérnökség—Sz. HonSúlyemelés
véd férfi mérkőzést játszák le. A
mérkőzéseket hetenként kétszerA Sz. Lokomotiv szombat délháromszor villanyfény mellett a után 4 órai kezdettel rendezi meg
tornacsarnok
udvarán
rendezik Szeged város súlyemelő ifi bajnokmeg. Az utolsó mérkőzést augusz- ságát a Lokomotiv sportpálya tor.
tus 30.áh játszák le.
natermében.

Békegyűlés az újszegedi

szérűben

röl, amelyet a népi demokrácia
nyújt a cséplőmunkásoknak.
A
múltban — mint elmondotta — két
és félszázalékos részesedést kaptak
a cséplőgép dolgozói a mostani 6
százalékos részesedéssel
szemben.
Népi demokráciánk ezenkívül gon.
doskodik arról is, hogy a dolgozók
mindent megkapjanak, amire munkájuk jó végzéséhez szükségük van.
így szalonnát, dohányt, meleg ételt.
Köszönetet mondott Béres elviárs a
Békezenekarnak
fáradságáért
és
örömmel beszélt arról, hogy most a
zenekarok is a népet szolgálják,
nem úgy, mint a mult rendszerben,
amikor csak a jópénzüeknek játszhattak. ígéretet tett valamennyiük
SZAKSZERVEZETI HÍREK
nevében, hogy munkájuk fokozásával és széleskörű népnevelő munA MÁV nyugdíjasok 27_én délkával
igyekeznek hozzájárulni bé.
után 3 órakor szakszervezeti tag.
gyűlést tartanak a Tolbuchin-su- kénk megvédéséhez.
gárút 14. szám alatt, (SzakszerveLacsán
Mihályné,
zeti székházban.)
bákeirodavezető.
A Bőripari Dolgozók Szakszcrve.zefe 27-én délután 6 órakor taggyűlést tart. Kérünk minden szaktársat. hogy saját crdpkébtn feir
az újszegedi VltíADÓ-ban
tétlen jelenjen meg.
Az újszegedi szérűben a Tandari-cséplőgépnél békegyűlést
fartőt,
tak. Itt Harasztovics elvtárs, a területi békebizottság lilkára ismertette a cséplés és a begyűjtés fontosságát, majd pedig a szegedi Békezenekar egyik brigádja
műsorszámokkal szórakoztatta a cséplömunkásokat. A műsor keretében a
városi békebizottság dalokat küldött
a munkában kitűnt dolgozóknak.
Az igen hangulatosan és jól sikerült békegyülés végén a cséplőgép munkásai nevében Béres János
köszönte meg. hogy a városi békebizottság ilyen kedves meglepetésben részesítette őket. Beszédében
megemlékezett arról a nagy segitség-
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MNDSZ-HIREK
Pinteken a következő csoportok
tartanak nőnapot. Belváros T. 6 óra,
Rókus 7 óro, Március 8-csoport 7
óra, Postásfeleségek 6 óra Kossuth
L.-sugárút 4. sz. Belváros H. fél 7,
Kossuth Zsuzsanna 6 óra, Petőfitelep I. 7 óra.
Kériiik az asszonytársak minél
nagyobb számban való megje'enérsét."
DISZ HÍREK.
Pénteken este 6 órakor gazdasági
értekezlet.

HARSÁNYI

együttes lép fel. Belépőjegy
2 forint.
DÉtMAGYARORSZÍÖ
polIHlcoi napilap
•elnlöz czerkezztí éi Inad*
ZOMBORI lANOS
Szerkeszti, « tterkezztöblioftség
Szerkeiztölég, Szeged lénln-ü. 11.
Telefon, 35-35 é> 40-80, - fjltzokal zzerke „Iftéó
lelefon Ml* 8-Ml 54-38
Oadóhivald,
lenln-o
dóhlvald , Szeged
Szeged Lenl
n-o «
telefont 31-15 él 35-OQ
Délmag yarortzdg Nyomda, Szeged
felelöl vezetői PrUlüe Sőndoe

