Fokozódott a begyűjtési verseny lendülete
Alkotmányunk ünnepére Szeged városrészei között
Orbán László elvtárs tartott beszámolót
a Textilkombinátban
Szegedi békeharcos Ifjú munkáslány levele a VIT-rőI

A Z
VII. ÉVF- 192

M D P "C S O N G RA D M E G Y E I

P A R TB IZ'O'TTS A G A N A K

Makó-járás és Makó város pártbizottságának és tanácsának válasza
a szegedi járás pártbizottságának és járási tanácsának
Kedves Turl és Berecki elvtársak!
Szeged járás dolgozó parasztjai!
Üzeneteteket olvastuk a Viharsarokban- Elvtársi
bírálatotokat megfogadjuk és minden erőnkkel azon
{Jot/gozunk, hogy felvilágosító munkánk
megjavításával minél jobban, minél hamarabb behozzuk járásunk és városunk elmaradását.
Biztosítunk benneteket, hogy miattunk nem marad el a megye a begyűjtési versenyben.
Meggyorsítjuk a járás és város területén minjíenütt a cséplést.
(A makói
Táncsics-termelőcsoportban már a Bredjuk-féle gyorscséplést alkalmazzuk.) Gépeink vasárnap is csépelnek.
Kemény kézzel érvény! szerzünk a nép törvépyénefk azok felé, akik a törvényes 8 napon
belül
pem teljesítik beadási kötelezettségüket: érvényesítjük
Népköztársaságunk törvényét és beadási kötelezettségüket felemeljük.
Az agitációs munkánk megjavításával és a be-

ALKOTMÁNYUNK
-

ÜNNEPE

gyűjtési törvény szigorú
alkalmazásával mindenütt
meggyorsítjuk a begyűjtést. De titeket is arra kérünk, hogy ne bízzátok el magatokat eddigi győzelmeitek miatt,
hanem
fokozzátok a
„C"-vételi
jegyre történő kenyérgabona beadását- Mint ahogy
azt mi is tesszük, mert nálatok viszont a „C-vételi jegyre való beadás menete lassú.
ígérjük: munkánkat megjavítjuk és mi is győzelemre visszük járásunk és városunk
területén a
cséplés és begyűjtés csatáját.
Elvtársi üdvözlettel:
Sulyok József,
MDP makói járást pártbizottság titkára
Hetényt Jőzsefné,
MDP makói városi pártbizottságának titkára
Hodák János,
makói járási tanács végrehajtó bizottságának elnöke
Földházi Imre,
Makó városi tanács végrehajtó bizottságának elnöke

ELŐTT

Űj győzelmek szüleinek a békeműszakok során
a szegedi üzemekben
Tovább folynak a Szegedi üzemekben a békeműszakok.
Egyre
Szebb és kimagaslóbb eredményeket érnek el dolgozóink,
bebizo
nyitva, hogy harcos őrei a békének, s Alkotmányunk ünnepét győzelmes munkával, a termelés front
j á elért kiváló eredményekkel kívánják köszönteni.
Versengőnek
egymással az üzemek, de üzemeken
belül maguk a dolgozók is. Mind
arra törekszik, hogy a legsikerültebb békeörséget tartsa, megmu.
tassa, hogy élem akar j á r n i a békeharcban.

Fokozódik a versenylendület
a Autógyárban

verseny eredményeit A teljesítések
már jóval felülmúlják az Alkotmányunk ünnepére felt munkavállalásokat bizonyítva, hogy az üzem
dolgozói nem állnak
meg
eléri
eredményeiknél!

ták, s az üzemi hangszóró is két
óránként mindig bemondja a legújabb, legkiválóbb eredményeket.

Élen a kommunisták

U j ragyogó eredmények születnek a Szegedi Ecsetgyárban is. A
békeműszakot megelőzően együfte.
sen határozták el az üzem dolgozói, hogy minden erejükkei
azon
lesznek, hogy ennek sikerét biztosítsák. S Ígéretüket egyre szebb
eredmények elérésével váltják vaíó.
ra. Elég megnézni a versenyjelentéseket, a napi termelés fokozatos
emelkedését, máris láthatjuk
ezt.
Bata Istvánná 235. Továly Mihály
220, Király Józsefné 206. Bartók
Ferenc 200, Pipicz Mihályné 203
százalékos eredményei mind arról
tanúskodnak, hogy az Ecsetgyárban
is jól őrködnek a békén, méltóan
készülnek Alkotmányuk megünneplésére. De igen Szépek az üzem
globális eredményei
is.
Mutatja
ezt, hogy a napi 34 ezer forintos
tervet 55.120 forintra tudták tel.
jesfteni.

A munkában élenjárnak a kommunisták; m u t a t j á k ezt az egyéni
eredmények is. Szabó Imréné elvtársnő például eredeti 204 százaié,
kos vállalásával szemben m a m á r
233 százalékra fokozta eredményé:,
mindig felemelve munkavállalását.
Hogy miért tette ezt? Elmondotta
ő maga:
— A Pártnak köszönhetem, hogy
megbecsülnek, boldog, szabad életem van. Ezért az életért minden
erőmmel kész vagyok harcolni. Két
szép gyermekem jövőjét kívánom
biztosítani, azt a ragyogó,
szép
jövőt, ami felé vezet bennünket a
Párt. És természetesen a z is kötelez, hogy kommunista vagyok..
Elsősorban nekünk kell élenjárni a
j ó példával!

200 százalékon felül
— az Ecsetgyárban

A Szegedi Jutaárugyárban például már a békeműszak első napján 11 százalékos termelésemelkedést értek a fonodái részleg dolgozói, de nem sokkal maradtak le
a szövők sem. akik 7 százalékkal
növelték teljesítményüket. A leg.
jobb béke-őrnek Szabó Ferencné
timunkásnő bizonyult, aki elhatározásához híren, de még felajánlását
is túlteljesítve, előző heti 140 szá.
Jól harcolnak a fiatalok is ered.
ralékos
termelésével
szemben ményeik fokozásáért. Tudják az.t,
A szegedi üzemek Alkotmányunk
£00.1 százalékot ért el!
Mohács) hogy maguknak dolgoznak, a még ünnepét megelőző
békeműszakjai
Mihályné sztahánovista is példát szebb, még boldogabb életért vég- újabb ragyogó bizonyítékai annak,
mutatott, 32 százalékkal emelte ter. zik munkájukat. Ezért emelte pél- hogy a szegedi dolgozók is felsomelését, s teljesítménye
szintén dául Muskó Margit ifjúmunkás 106 rakoztak Pártunk mögé a szocializközel jár a kétszáz százalékhoz!
százalékos teljesítményét 120,ra, s mus építésének meggyorsításában
harcoDe sok hasonló szép eredmény ezért vállalta, hogy itt sem áli a még hatékonyabb, még
sabb békéértvaló küzdelemben. Az
van még a Szegedi Jutaárugyár- meg: elmegy egészen a 150-ig!
ban. A lelkesedés és a lendület
A versenylendület egyre fokozó- egyre fokozódó versenylendület azt
egyre fokozódik. J ó péld a erre Ba dik a Ruhagyárban. A népnevelők mutatja, hogy a szegedi dolgozók
logh Jánosné kiválómunkás
kije- népszerűsítik a
legjobbakat,
jó) is méltókép akarják megünnepelni
lentése, aki a következőket mon- előkészítik a békeműszakokat.
A augusztus 20-át. kifejezve hálájudotta a 'békeműszakok jelentőségé- verseny nyilvánosságát
biztosítot- kat, boldog, szabad életükért!
ről: ..Nagyon boldog lennék, hogy
az Alkotmányunk tiszteletére folyó
békeműszakban túl tudnám SzárA Szovjetunió résztvesz
nyalni minden eddigi eredményem!
S ezért azon leszek, hogy minden
a j a p á n békeszerződéssel kapcsolatos
iiiőt kihasználjak, minden
alkalmat megragadjak a többtermelésre,
értekezleten
a minőség fokozására. Dolgozótár
saimat is biztatni fogom,
hogy
Moszkva (TASzSz). A szovjet Á l l a m o k k o r m á n y a h í v o t t egyiparkodjanak, mutassuk meg hálánkö- be. A szovjet k o r m á n y ezen a z
kat az Alkotmány és megalkotója, kormány augusztus 12-én
a Párt iránt!"
ztölte a® Egyesült Államok kor- értekezleten előterjeszti a jamányával, hogy eleget téve az p á n békeszerződésre v o n a t k o z ó
Kollektív munkával harcolnak Egyesült Államok
meghívásá- j a v a s l a t a i t . A szovjet k o r m á n y
a győzelemért a Ruhagyárban nak, delegációt küld Sanfrancjs- a k ü l d ö t t s é g vezetésével A . A .
coba a japán békeszerződéssel G o r á m iko elvtársat, a SzovjetA Szegedi Ruhagyárban m á r jó- kapcsolatos értekezletre, amelyet u n i ó
külügyminiszterhelu-ettesét
val a műszakváltás előtt arról be- szeptember 4-re, az
Egyesült bízta m e g .
szélnek a dolgozók, az egyes szalagok kollektívái, hogy miképpen
radnák termelésüket a békeműszak
folyamán még tovább fokozni. Megbeszélik a teendőket, hogyan segí.
tik egymás m u n k á j á t és megtárgyalják az előzőnapi tapasztalatokat.
A k i á l l í t á s t R é v a i J ó z s e f elvAugusztus 18-án, szombaton
S az eredmény itt sem marad el'
A „B''.műszak dolgozói
például délben 12 órakor nyílik meg a társ népművelési miniszter nyitúgy álltak békeörséget, hogy 128 Műcsarnokban az
Ötéves Terv j a m e g .
százalékra emelték átlagteljesítmé- Kiállítás. A kiállítás, amelyet az
Különleges postabélyegző
nyüket! A j ó eredmény eléréséhez
Alkotmány tiszteletére rendezaz Ötéves Terv K i á l l í t á s o n
nagyban hozzásegített a szalagok
között folyó élénk munkaverseny. tek, bemutatja népi demokráciAz ötéves Terv Kiállítás
tar.
Különösem kiemelkedett legutóbb a ánk hatalmas fejlődését, a felBéres.s z alag, mely tervét 153 szá- szabadulástól
napjainkig
és t.ama alatt a Budapest 72. postaa
Műzalékban teljesítette?
Utánuk kö- szemlélteti a szocializmust építő hivatal kirendeltségeként
csarnokban (Budapest, Hősök.tere)
vetkezik a Tóth-szalag 132 száza, ötéves terv nagyszerű
adatait. működő alkalmi hivatal „ötéves
íékos teljesítményével, de hasonlóKépekben és grafikonokon lát- tervünk a béke terve" feliratú hian értékesek a többi eredmények
hatják majd dolgozóink hova vatal nevét és a napi keltet feltünís.
Ezek a békeműszakok még to. fejlődik népköztársaságunk 1954- tető különleges keletbélyegzőt hasz.
liál.
»ább fokozták a z augusztus 20-i re.

Révai József elvtárs nyitja meg
az Ötéves Terv Kiállítást
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Vasárnapi csépléssel köszöntsük
az Alkotmány ünnepét
ígéretet tettünk a hazának, hogy
szemveszteség nélkül, gyorsan be.
takarítjuk a termést. Sok-sok vagon elcsépelt és begyűjtött gabonával bizonyítjuk be az
Alkotmány ünnepén, hogy küzdve hazánk
szabadsága,
függetlensége,
békés fejlődése
megszilárdításán,
szilárdan állunk őrt a 800 milliós
béketáborban.
Helytálltunk-e eddig ígéretünk,
nek megfelelően? Nem mindenütt.
A legutóbbi
kiértékelés szerint
megyénk területén még csak 61
százalékban végeztük el a cséplést. A cséplés pedig a termés betakarításának döntő láncszeme.
. . • erős a gabona szára . . • az
cső a k a d á l y o z . . , — halljuk Ittqtt a kifogásokatLáttunk-e már olyan
katonát,
aki azért nem veszt a kezébe a
fegyvert, mert az ellenség lő? Aki
kifogásokat keres, az az ellenség
hangján szólal meg.
A magyar
nép, a dolgozó parasztság legádázabb ellensége az, akt
most, a
cséplés legforróbb napjaiban bár.
mi módon Is akadályozza a munkákat és nem a nehézségek leküzdésére buzdít.
A 61 százalékot 10, 20, 30 Százalékkal növelnünk kell az elkövetkező napokban. így kívánja a
haza, a becsület. így válaszolhatunk méltóan Titóék provokációjaira Itt a hátér mellett.
Hogvan növeljük a cséplési százalékokat?
Használjunk H minden percet,
csépeljünk mindenütt
két műszakban,
használjuk fej minden
rséplőgépnél Bredjnk, szovjet sztahánovista cséplési módszerét.
Gépállomások trakfortstáli
Kövessétek Bozóki
Mlhá'y, a
mó.
rahalml
gépállomás tráktortstájn

példáját, aki már
majdnem
a
duplájára
teljesítette
augusztus
20-ig terjedő tervét. Bozóki elvtárs gépje reggel 3 órától este 10
óráig csépel!
Traktoristák,
cséplőgépmunkások! Csatlakozzunk Szemán Erzsi,
mándokl traktorisfalány felhívásához:
Alkotmányunk
tiszteletére
csépeljünk vasárnap is úgy, mint
ahogy a kiszombori
cséplőmunkások teszikUgy lesz szép és teljes az ünnep, ba vasárnap
mindenütt a
megyében cséplőgépbúgássat, 150,
180. 200 mázsa, sőt ennél is löbb
cséplési eredménnyel, harcos lel.
tel köszöntjük A'kotinányunk születésnapja virradatát
A községi tanácsok
már most
keressenek fel minden
cséplőgépet. Tercmlsck meg minden köz.
ségben a vasárnapi cséplés lehetőségét. A cséplőgépek népnevelői
pedig álljanak ki harcosan a vasárnapi cséplés sikeréért- Magyarázzák meg: a cséplés meggyorsításával. a teljesítmények növelésével az ország kenyerét biztosítják, a eséplőgépmnnkások keresményüket gyarapítják, emeljük
megyénk begyűjtési százalékát és
javítjuk helyezésünket az országos versenyben.
Minden rséplőgépmnnkás.
dolgozó paraszt — akinek
szérűjébe áll a gép vasárnap — érezze,
liogy az ország kenyerének biztosítása elten tör. Mindenkinek Alkotmányunkban foglalt kötelessége: drága hazánk
gazdaságának
szilárdítása munkalendületének fokozásával.
Búgjanak
cséplőgépeink Alkotmányunk évfordulója
llszte'elére
TBSárn»p — szabad életünk mélló köszönete képpen.

Kajlár Lajos, a pusztamérgesi gépállomás ifjúmunkása
több mint 54 vagon gabonát csépelt el
Csongrád megyében a pusztamérgesi gépállomás
cséplési
tervét
172 százalékra teljesítette. A m u n .
kából a DISZ-fiatalok derekagan
kiveszik részüket, A gépállomáson
a legjobb eredményt
Kajtár L a .
jos 18 éves cséplőtraktoros
érte
el. aki 27 vagon 60 mázsás cséplési tervével szemben — 50 vagonos
vállalását túlszárnyalva
—
több
mint 54 vagon gabonát csépelt el
és ezzel 225 százalékra teljesítette
tervét. A megengedett 100 száza,
lékos üzemanyagfogyasztási
norm á t 66 Százalékra
csökkentette.
K a j t á r Lajos naponta több minikét órát takarít meg azzal, hogy
amikor az egyik szérűről a másikra átmegy gépével, utána ötpercen belül m á r megkezdi a cséplést,
mert munkacsapatának tagjai min.
denben segítenek neki. Gépe ebédl

idő alatt sem áll: 20 tagú munkacsapatából egyszerre csak tíz megy
el ebédelni, a többiek dolgoznak,
hogy ne legyen munkaidőkiesés.
A gépállomás többi . ifjúmunkása sem akar lemaradni
Siroki
Mihály ifjúmunkás két héttel később fogott hozzá a
csépléshez,
mégis 23 vagon 70 mázsás cséplési tervével, szemben 34 vagonnal
ceépelt el. Teljsítése 139 százalék.
Kálmán Imre
ifjúmunkás
pedig
két vagon gabonát csépelt el ter.
ven felül.
A pusztamérgesi gépállomás f i a .
talokból álló
DlSZ-brigádja
az
Ultörő.brigáddal áll
versenyben.
A versenyben a DISZ-brigád vezet: 78 vagönoS cséplési előirány.
zatávai szemben 188 vagon gabo.
nát csépelt el. Teljesítése 241 szá.
zalék.

Lenin műveinek 31. kötetét adja ki a
a Szikra
A Szikra, a. Magyar
Dolgozók
P á r t j a könyvkiadója, a könyvnap
idejére jelenteti meg Lenin müvei_
nek 31. kötetét. A kötet Leninnek
1920 áprilisa és decembere között,
az itervenciós főerők végleges fe'számolásáért vívott háború időszakában írt műveit tartalmazza. A
kötetben közölt művek nagyrésze a
fiatal szovjet köztársaság védelmé,
vei, a szocialista építés feladataivaj és a nemzetközi munkásmozgalom kérdéseive] foglalkozik.
Szintén a könyvnap idejére j e .

Az aratás

Könyvkiadó
lenik meg a Szikránál
„A Csehszlovák Kommunista Párt
harca
a szabadságért" című kötet
A
Szikra ú j könyvei sorában megjelenik Friss Istvánnak . , A . jövőt
építjük"' című kötete.
Nagy érdeklődésre farthat számot a Szikra újdonságai közül I. V.
Sztálin müveinek magyar
bibliográfiája. A kötet az 1945-től 1950
végéig magyarul megjelent Sztálin
művek többfajta csoportosításával
könnyíti meg a Sztálin írásait •">
nuimányozók munkáját.

befejezése után is jól
a

felhasználják

kombájnokat

A szovjet és magyar gyártmá.
nyű
kombájnok
nagymértékben
hozzájárultak
az
aratáa időben
való elvégzéséhez. Az állami gazdaságok és gépállomások a z aratás
befejeztével is felhasználják az értékes gépeket. Sok helyen kombáj
nok járják azokat a földeket, ahol
aratógéppel vagy kézierővel m á r
elvégezték az aratást és a helyszínen elcsépelik a kévéket. Ezzel
megtakarítják
a behordással
és

ewtegülással járó ta untaik

könyvnapra

A z ÁMG műszaki
osztályának
íc-lhívására az aratógépek kardánlengelyét igen ötletesen
felhagz.
n ál ják, A tengelyek segítségével a
traktorok nemcsak a cséplőgépet
hajtják, hanem egyúttal a szelektort is. így lehetővé válik, hogy a
csépel tető
termelőcsoportok
és
egyénileg dolgozó parasztok m á r
a géptől, tisztított gabonát vihes.

-Sfeaek cl.
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IMam Ir tábornok ismétellen követelte:
k.

—
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A koreai katonai
demarkációs
vonalat
a 38. szélességi körön állapítsák
meg
A keszoni tárgyalások
a tárgyalások
Peking, (TASzSz). Az
Uj-Kínn
Jtírügyiiökfcég jelenti tt koreai front
füúudiszállúsáról:
' A koreai fegyverszüneti tárgvalásofcat folytató megbízottak 25. lilébe augusztus 15-én,
koreai
idő
szerint 10 órakor kezdődölt és il
iára 40 perckor fejeződölt be. A
következő ülést augusztus IB-án 12
órára tűzlék ki.
A huszonötödik ülés sem hozolI
jialad&st a második napirendi pont
— a demilitarizált övezet
megteremtését szolgáló katonai demarkációs vonal megállapításának kérdébébenNam fr tábornok, a koreai néphadsereg és n kínai népi önkéntesek küldöttségének vezetője határozottan visszautasította a
szembenálló fél hibás álláspontját, melv
--zerint taktikai és stratégiai bom.
batámadásaikat elkülönítve tekintik
és rámatatott, hogy
mind a taktikai, mind stratégiai bombázás errdinénye végül
is a szárazföldi erők harealbnn
tükröződik.
A szembenálló fél csak azáltal képes bizonytalanul és
ideiglenesen
megtartani
ezidőszerlnlt
állásait,
bogy a barbár tüzérségi
tűz, az
örült légi és tengeri
bombázások
katonai hatására támaszkodik.
A
jelenlegi arcvonalak helyzete nem
tükrözi vissza a békés koreai pol.
gárok, a városok és községek válogatás nélküli lövetésének,
valamint esztelen légi és tengeri bombázások hatását. Mert ez kegyetlenség és brutalitás, aminek kalopai hatása az arcvonalak helyzctéfe nem is lehet S így azoknak,
akik Koreában ezeket a példátlan
gazteltekct
elkövetik,
semmi alapjuk sincs nrrn, hogy
c kegyetlenkedésekre hivatkozva, arcátlanul
ellenszolgáltatásokat követeljenekNam Ir tábornok ismét kijelentette, annak érdekében, hogy
az
jilések
megszakadását
megnlcndályozzák. haladéktalanul áttéihesse.
nek a napirend többi
pontjának
megtárgyalására,
a
szembenálló
félnek el kell ejtenie
fantasztikus
javaslatát, fontolóra kell vennie és
H kell fogadnia a mi
igazságos
|js észszerű javaslatunkat: a katonai
II. F E J E Z E T
A Bizottság járt Phenjanban, a
K«reai Népi
Demokratikus Köztársaság jelenlegi ideiglenes fővárosában.
A háború előtt Phenjannak 400
ezer lakosa voll. A városban sok
nagy, modem tégla- és betonépü)et és korszerű lakás volt, amelyek
•— amint ez az épületek maradványaiból megállapítható — korszerű
központi fűtéssel, valamint egészségügyi és tisztasági berendezéssel
voltak ellátva.
A városban számos gyár is működött. A város fő ipara: a textil-,
lábbeli., élelmiszer-, dohány-, szeszfőzde- és söripar, továbbá a műtrágyagyártás volt.
Phenjan nagy épületei közé far.
lozlak: az Oprra. és Balét tszinház,
8 színház, 20 mozi, az 1945 után
épült egyetem, 73 elemi iskola, 20
középiskola, 6 főiskola és 4 technikum. Ezenkívül Phenjanban 20 esti
iskola működött felnőttek szúrnám
és egy ű j , nagy műegyetem, amely
a háború kitörésekor már csaknem
teljesen elkészült.
Phenjan városa ma egyetlen romhalmaz. A régi város legnagyobb
része a föld színével egyenlő. Itt-ott
a haimi és a romok között léthatók
a ezét rombolt házak cseréptetejének
maradványai. Egyes modern épületeknek megmaradt a váza, tető, födém és közfaiak nélkül. Más épü lejekből csak fal töredékek maradlak,
amelyek csak jelzik, hogy itt valamikor ház állott. Az imént felsorolt
épületeken kívül leromboltak cok
templomot és rombadönlölték az
összes városi kórházakat.
A Bizottság tagjai megtekintették
a legnagyobb városi elemi iskola
romjait- Az iskola egyik belső falán ez a krétával írt angolnyelvű
felírás látható: „A tábori tüzérség
77. ezrede számára lefoglalva",
A
Bizottság a tanuk vallomása
álapján megállapította, hogy a város 80 százalékát akkor rombolták
le, amikor az amerikaiak kivonultak (fontos megjegyezni, hogy az
amerikaiak harc nélkül vonultak
Vissza és rendszeresen, tervszerűen
rombolták szét a városi). A rombolás m a már valóban 100 százalékos — s a várost mégis
tovább
bombázzák. Azon a napon, amelyen
íi Bizottság a városban tartózkodott,
ötfzben volt légiriadó. Ugyanezen a
napon, nem messze attól a helytől,
inhol a Bizottság tagjai a helyi szer.
Vezetek képviselőivel beszélgettek —

26. ülésén
zsákutcából

közös albizottság
alakult
való kivezetésére

demnrkációs vonalat a 38- szélességi körön állapítsák meg.
Az lij-Kina hírügynökség tudósítójának a koreai front
főhadiszállásáról szerzett értesülése szerint a koreai
fegyverszüneti tárgyalósok 2(1. ülése augusztus 10-án,
koreai időszámítás szerint 12 órakor kezdődött és 1
óra 20 perckor fejeződött be.
Az ENSz-haderők küldöttségének
javaslatára
az ülés folyamán mindkét fél
megegyezett abban, hogy közös
albizottságot
állítanak
fel, amely mindkét félnek
a
napirend 2. pontjára vonatkozó
álláspontját
megtárgyalja
és javnslalnknl tesz a tárgyalások zsákutcából való kllendíléséreMindkét fél kél
megbízottat
és
melléjük két kísérőt küld a közös
albizottságba. Az albizottság ülésezésének ideje alatt a fegyverszüneti tárgyalások szünetelnek, egészen
addig, amíg az albizottság javaslatai) és problémáit nem
terjeszti
megvitatás és döntés céljából
a
fegyverszüneti értekezlet ülése elé.
Nam Ir tábornok, a koreai néphadsereg és a kínai népi önkénteseik küldöttségének vezetője rámutatott arra, hogv bár a másik fél
ismételten kijelentette,
javaslatai

bármikor módosíthatók, a valóságb a n egész idő alatt ahhoz az elvéhez ragaszkodott, hogy a
katonai
demarkációs vonatat és a demilitarizált övezetet a 38- szélességi körtő! északra a mi állásaink mögött
jelöljék ki és a katonai demarkációs vonal úgynevezett módosítása
alatt a mi állásaink
módosítását
érti. Másrészt, bár a mi
javaslatunk arra irányul, hogy a 38. szélességi kör mentén rögzítsük a katonai demarkációs vonalat, az ezen
alapuló demilitarizált övezetre vonatkozó javaslatunk
módosítható,
ha szükséges és észszerű a terep
és a két fél közös érdekeinek szempontjából.
Nam Ir tábornok világosan rámutatott arra, hogy sn. albizottság
tárgyalásai
a demilitarizált övezetre vonatkozó kérdésben csak akkor lehetnek eredményesek, ha a másik fél véglegesen lemond Igazságtalan és esztelen javaslatáról
és koraolyan fontolóra veszi igazságos és
észszerű javaslatainkat,
amelyek arra irányulnak, hogy
a
38. szélességi kör legyen a demilitarizált övezel alapvonala.
Az albizottság első
ülését augusztus 17-én
délelőtt tíz órára
tűzték ki.

A koreai néphadsereg: főparancsnokságának
hadijelenfőse
Phenjan (TASzSz). A Koreai
Népi Domüfcratik-us
Köztártsasáig néphadseregének főparano.
nokeága közli, hogy a koreai
népi önkéntesek egységei
visz.
szaverték az amerikai-angol agresszorok és a Li Szin Man hadsereg csapatainak az arcvonal
egyes szakaszain indított heves
támadásait és emberben, valamint hadianyagban nagy veszteségeket okoztak az ellenségnek.
A
néphadsereg
légvédelmi
egységei éa az ellenséges repülőgépekre vadászó
lövéstzosz tagok lelőttek hat ellenséges renülogéDet.

A koreai csapatok és a kínai
Önkéntes egységek öt nap alatt
több, mint háromezer ellenséges
katonát semmisítettek meg.

Hazaérkezett
a Szovjetunióban járt
magyar orvosküldöttség
Csütörtökön délután hazaérkezett az a háromtagú magyar
orvosküldöttség, amely egy hónapon át tanulmányozta a-Szovjetunió egészségügyi
intézményeit.

Egy Petőfi-telepi ifjú békeharcos a VIT-ről
A világ minden békeszerető emberének gondolata ma a Világifjúsági Találkozó felé fordul. A béketábor hatalmas erejét, szilárdságát
jellemzi ez a
találkozó,
egyben
megmutatja az ifjúság harcos kiállását a Szovjetunió vezette béketábor mellett. Minden
békeszerető
ember keze ökölbeszorul,
amikor
arról hall, vagy olvas,
hogy a
nyugati imperialisták milyen barbár eszközökkel próbálják, megakadályozni a kapitalista országok ifjú békeharcosainak útját. Még
a
gyilkolástól sem
riadnak vissza,
hogy megakadályozzák az ifjúságnak a VIT-en való részvételét. Számtalan fiatal 14, 15 éves leányt,
vagy fiút a legaljasabb módon bánfal máznak vagy internáló
táborba
zárnak.

Az 1951 j a n u á r 3-i és 4-i légitámadások során elpusztult épülete';
között volt a várost kórházak többsége. E kórházak lapos tetején ott
volt a vöröskereszt
ismertetőjel,
amelyet 6000—8000 méter
magasságból is látni lehetett. Ennek ellenére minden egyes kórházát
legalább egy közvetlen telitalálat ért.
A Bizottság tagjai látták a megyei
kórház épületének romjait és megtekintették az épület közelében lévő
három bombatölcsért, amelyek közül kettő 4 méter, a harmadik pedig
7 méter mély. A lakosok elbeszélése
szerint a központi kórházat zuhanóbombáxék pusztították el 30 méter magasságból.
Említettük m á r — a városban
nem minden épület pusztult el a
bombázások következtében. Sok épü.
letet az amerikai csapatok robbantották fel, borították lángba visszavonulásuk során. í g y pusztították
el a . Kim-Ir-Szen egyetemet, a fiú

műtárgyak közül két híres. Buddhaszoibor volt a legértékesebb. A szobrok több mint kétezer évvel ezelőtt
készültek. Li Je.Szen műtörténész
megmutatta a Bizottság tagjainak
az elrabolt tárgyak jegyzékét.
Az
amerikaiak mindössze azoknak a
felbecsülhetetlen értékű falfestményeknei; a kézzel fostett másolatát
hagyták a muzeumban, amelyet az
utóbbi években Korea északi részén
30 ősrégi temetkezési helyen találtak. Hat ilyen sírboltot az amerikaiak a koreai nők kínzókamrájául
használtak fel és visszavonuláskor
felrobbantottak.
A lakosok többízben elmondták a
Bizottság tagjainak, hogy az anie.
rikai repülőgépek hogyan lövik a
békés polgári lakosságot. ( A Bizottság tagjai maguk is megfigyelték, miként lőtték az alncso.
nyan repülő amerikai gépek a mezőt ahol koreai parasztok dolgoztak. Ez töhbsxáz kilométerre . a
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Ezzel saemben a Szovjetunió fa
a népi demokratikus országok mindent elkövetnek,
bogy az ifjúság
útját a találkozóra miinél szebbé,
feledhteflenebbé tegyék'
Azok
a
levelek, melyeket a magyar fiatalok
írnak Berlinből,
mind azt bizonyítják, hogy Pártunk és Rákosi
elvtárs személyesen is mindent elkövetett, bogy a mi fiataljaink —
hasonlóan a töbhi népi demokratikus országok és a
Szovjetunió
fiataljaihoz — minél jobban érezzék magukat Berlinben.
Erről a szerető
gondoskodásról
beszél Doválv Erzsébetnek, a Petőfi-telep fiataljának a levele is,
amit a
Vtlágif jósági
Találkozó
színhelyéről a Petőfi-telepi
pártszervezetnek és édesanvjának írt.
Az MDP Petőfi-telepi III. alapszervezethez küldött levél szövege:

„Kedves elvtársak!
»
Harcos elvtársi üdvözletem küldöm minden elvtársnak is ígérem, hogy úgy harcolok itt a békéérthogy
az a Itare méltó legyen a
mi nagy Pártunkhoz. A Párt nevelt a nép szeretetére, as élvtársak tanítottak meg, hogy gyűlöljem a nép elenségeit. Előre a Pártért, a békéért, a szocializmusért, a népek barátságának
megszilárdításáért!
r
Kommunista
üdvözlettel:
Doi ály Erzsébet
Édesanyjáthoz írt levél:
,Édes anyukám! Nagyon jól érzem ma-gam. Mindennel
elláttak
bennünket. Rákosi elvtárs úgy gondoskodott a magyar
delegációról,
ahogy csak egy jó édesapa gondoskodhat gyermekeiről. Ezt
érezzük
minden lépésünknél. Magyar autóbuszok száUitanak
bennünket mindenhová, egy lépést sem megyük gyalog. Olyan szereieltel vesznek körül a német fiatalok és a többi külföldi fiúk, lányok, amit nem is lehet leírni. Rákosi elvtárs — mint gondos apa — még megfelelő zsebpénzről is gondoskodott,
Szerető kislányod:
Erzsi".
Ez a két levél arra figyelmeztet ket a Szovjetunió. Sztálin elvtárs,
minden békét és hazáját szerető a mi nagy Pártunk és Rákosi elv,
magyar embert, hogy tovább kell társ iráni.
fokoznunk békoharcunkat, még jobEiler
Márton,
ban el keH mélyítenünk szeretetünM D P Petőfi I I I .
párttitkár,

A kSnnvO- és élelnrezésipari üzemek értékelése
augusztus 1 - 1 0 - i g
a minisztertanács vándorziszlajáért folyó versenyben
1. Gizella Gőzmalom,
4. Békésmegyei Termén yforgate
2. Szegedi Textilművek.
Tervét mi Vállalat. Szállítási tervét az ér105.15 százalékra
teljesítette.
A tékelés időszakában 114.3 százalék,
versenylendület kiváló, különösen a ra exporttervét négy nappal h a m a .
fiataloknál.
rább teljesítette.
3. Ha r ai Fésűsfonó és Szövő5. Lágymányosi Dohánygyár.
gyár.
6. Táncsics Bőrgyár.

Az a m e r i k a i és l i s z i n m a n i s t a csapatok
koreai gaztetteinek kivizsgálására alakított
nemzetközi nőbizottság jelentése
10 perces időközben három, egy hét- középiskolákat, az Opera- és Batel azelőtt ledobott időzített bomiba lett színházat, a városi hivatalokat,
az élelmiszerüzemek többségét és az
robbant fel.
összes kormányhivatalokét.
A BiA lakosok elmondták a Bizottság zottságot
arról is
tájékoztatták,
tagjainak azt is, hogy miiyen mód- hogy amikor az USA-csapatok elszerekkel pusztították el az ameri- hagyták a várost, minden villamoskaiak Phenjant. A háború kezdete kocsit felgyújtottak, több hidat és
óta szüntelenül folynak a város el- viavezetékhálózatot felrobbantottak.
leni légitámadások. A január 3-i táA Bizottság megállapította, hogy
madás volt az ejprik leghevesebb és
megsemmisítették
legbarbárabb légiakció. Ezen a na- az amerikaiak
pon 80 amerikai „B-29"-ropülőerőd Korea híres történelmi műemlékét:
bombázta a várost. A repülőerődök a Jen Mien Sza buddhista templo15—20 percenként ismétlődő hullá- mot, amely 2000 évvel ezelőtt épült
mokban támadtak. A támadás ja- a várost uraló halmon. Szemtanúk
nuár 3-án este kezdődött és másnap szerint 1953 decemberében, amikor
délig tartott. A támadást
gyujtó. az amerikai csapatok Phenjanból
bombái; ledobása nyitotta meg. Utá- kivonultak, a templomnak még nem
na benzinnel töltött tartályokhoz ha- volf semmi oaja. Ámde 1951 január
sonló bombákat dobtak, majd* nehéz 3-án az amerkiai repülőgépek órirobbanóbombák
következtek. Ez- ási mennyiségű gyuj tó- és robbanóután ismét gyújtóbombákat szórtak, bombát, továbbá gyúlékony anyagidőzített bombákkal vegyesen. Azok gal töltött hordószerű bombát doba tüzek, amelyeket a gyújtóbombák tak rá. H a figyelembe vesszük,
és az időzített bombák robbanásai hogy a templom egy parkban állt,
okoztak, megakadályozták, hogy a alig hihető, hogy a bombázóknak
lakosság mentési munkálatokat vé- más céljuk lett volna, mint a tempgezhessen. Ezért rengeteg ember lom megsemmisítése.
pusztult el amiatt, hogy nem tudtak
A Bizottság tagjai megtekintették
kiszabadulni a romok alól. Sok holt- a város nevezetes muzeumát. A mútestet mind a mai napig som ás- zeum épségben maradt ugyan, de
tak hd.
teljesen kifosztották.
Az elrabolt

BERLINBŐL

front mögött történt, távol a vá.
rostói és bármiféle katonai célponttól.)
Amikor a Bizottság
Phenjan
romjai között járt. az épületromok
között sok géppuskatöltényt látott.
A Bizottság bizonyítékot talált arra is, hogy az
amerikaiak
új
pusztító fegyvereket
használnak.
Az ilyen fegyver "az úgynevezett
„napalm"_bomiba, amely miután a
földre, vagy épületre esett, robbanás nélkül szétnyílik és nagy tömeg gyúlékony anyagot lovei
ki
magából. Ez az anyag téglához,
fához és bármilyen tárgyhoz, amivel érintkezik, hozzátapad s azután lángralobban.
Az előbbiekben m á r említettük,
hogy az amerikaiak benzinnel telt
ballonokat alkalmaznak. A Bizottság tagjai megtekintették egy ilyen
ballon maradványait, A ballon körülbelül 3 méter hosszú, átmérője
egy méter ós az egyik végén 50
cm-ig keskenyedik, A megtekintett
ballonon csak részbein volt kiibetűzhető a gyári márka. A következőt
lehetett kibetűzni: P A R A contract
H D A F 33/5077—40—Oa NOT. 888.
A Bizottság tagjain
tájékoztatták
arról, hogy az amerikaiak nemcsak
Phenjanban és más városokiban
használtak ilyen bombákat, hanem
1950-ben, az aratás idején is használtak hasonló tipusú fegyvereket.
A lábon álló és a kévébe rakott gabonát felgyújtották és ilyenmódon
óriási kárt okoztak a lakosságnak.
A lakosok el{>eszélései alapján a
Bizottság tagjai úgy látják, hogy
az időzített bombák újtipusú bombák. Detonátorát nem lehet megtalálni és eltávolítani. A Bizottság
tagjai találtak egy bombatestet ezzel a felírással: „High Explosive,
GB 5143". Ilyen bombákkal rombolták szét a Mo Ran.Bon dombon
lévő templomot is.
Phenjan életben maradi
lakosai
kezdetleges módon összetákolt földkunyhókban, vagy óvóhelyeken élnek, amelyeket vagy
pincékben,
vagy pedig a szétbombázott épületek
épségben maradt falai alatt rendez-

lek he maguknak.

A Bizottság tagjai negy csoportra
oszolva, majdnem három órán át
járták Phenjan különböző kerületeit, de ezalatt senki nem látott
egyetlenegy házat sem
amelynek
falai és tetőzete épségben maradtak volna. A Bizottság megtekintet,
te Phenjanban több család lakását,
így például Kan Bon-Szen családja. mely öt főből áll — köztük egy
8 hónapos és egy 3 éves gyermek —
a phenjani demokratikus nőszervezet épületének romjai alatt
lakik
egy üregben. Hogy ebbe az 1 méter
széles, 2 métere hosszú odúba be le.
hcssen jutni, ahhoz előbb egy 3 mé.
ter hosszú szűk földalatti átjárón
kell átmászni. Ez az egyetlen hajléka a családnak. A földmennyezet
annyira alacsony, hogy egy felnőtt
föl sem tud benne egyenesedni. A z
ilyen szállás nem kivétel — sőt ellenkezőleg, ez a tipikus. Sok más
példát is lehetne felsorolni, melyek
mutatják, hogy a város lakossága
ugyanilyen körülmények között él.
Kan Bok-Szen leánya elmondta a
Bizottságnak, hogy az amerikaiak a
városi
operában és a szomszédos
romházak épen maradt szárnyaiban
bordélyházakat rendeztek be a hadsereg számára. Ezekbe
erőszakkal
hurcolták ar. asszonyokat és fiatal
lányokat, akikre az utcán vadásztak. A lány éppen ezért 40 napig
nem mert kimozdulni az odúból. Azt
is elmesélte, hogy Li Szan-Szent,
barátnőjének férjét azért verték el
az amerikaiak, mert elrejtette előlük feleségét.
Kvon Szon-Don 66 éves m u n k á d
aki Phenjannak egy másik városnegyedében lakik, .szintén megerősí.
tette, hogy a phenjani operát az
amerikaiak nyilvánosháznak használtál; fel.
Phenjan sok más lakosa beszélt
az amerikaiak vadállati kegyetlenségéről- í g y Kim Szun-Ok — egy
37 éves négygyermekes anya — elmondta, hogy az 1950 július 3-i
bombázás idején férje és gyermekei
elpusztultak, ő t aztán Szon SzahRi faluba telepítették. Látta, hogy
az amerikaiak hogyan öltek meg a
faluban 37 embert, köztük a helyi
nőszervezet titkárát is. Az amerikaiak a nőmozgalomnak ezt az aktív tagját meztelenre vetkőztetve
végighurcolták a falun, aztán úgy
gyilkolták meg, hogy hüvelyébe izzó
vasbotot dugtak. Kisfiát élve temet,
lék el.

A '-';rták a bizottság összes tagjai-.
AFoLyt, köxJ
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Cséplőgéptől

a

begyűjtőhelyre
.

Fokozódott a begyűjtési verseny lendülete
Szeged városrészei között Alkotmányunk ünnepére
Mind több dolgozó
paraszt
él azokkal
amelyeket
a C-vételi jegyre
beadott
Már csak két nap választ el benjiüaket augusztus 20-tól, Alkottná.
nyunk ünnepétől. A magyar dolgozók lázasan készülnek erre a napra, Üzemeinkben moat folyik az
Alkotmányunk tiszteletére
indult
inuakaverseny hajrája, de dolgozó
parasztságunk sem marad
el az
üzemi dolgozók mögött.
Beadási
kötelességük túlteljesítésével
ké.
szülnek Alkotmányunk
ünnepére
A beadáa üteme is meggyorsult
(ízekben a napokban s szinte megállás nélkül hordják a kocsik
a
gabonát a begyüjtőhelyekre. A z elmúlt nap is már reggel' negyed
ptkor ott álltak az első kocsik a
Bocsikay-utcai terményraktár előtt
t s a késő délutánig hordták a bú.
zát a cséplőgépek mellőL.

a
lehetőségekkel,
gabona
biztosít

| Az árán kívül gyorsbeadási juta mat kapok, szabad őrlést és még
kedvezményes iparcikk vásárlására
jogosító utalványt is.
i Császár István
Pálfi-utca 56
szám alatt lakó 4 éa fé holdas
kisparaszt sem akart kimaradni a
gyorsbeadásért
járó
jutalombó,
márcsak ezért is sietett
beadási
kötelességének még augusztus 20-a
előtt eleget tenni. De azért is, mert
tudja jól, hogy
a beadási kötelesség teljesítése,
sőt túlteljesítése minden magyar dolgozó
parasztnak ha.
zafias kötelessége
Beadási kötelezettségén felül 3 mázsa búzáit adott be C-vételi jegyre.
Alkotmányunk ünnepe hamarosan megérkezik. Szeged városré
szei egymásután tesznek eleget beadási köte ezettségüknek.
A z elmúlt két nap alatt tovább fokozórlott a begyűjtés lendülete és szép
eredményeket érnek el a beadás
teljesítésében.

menyükkel és ez az eredmény az
elmúlt két nap alatt sem változott-

A zab beadásban

Újszeged dolgozó parasztjai haladnak az élen, az elmúlt
két
nap
alatt 150 százalétliiról 197 százalékra teljesítették beadási kötelességüket. Ilyen eredményt még egyetlen
kerület dolgozó parasztjai sem értek el. A többi kerület
azonban
alaposan lemaradt. A második helyen haladó Rókus
teljesítménye
72 százalék. Ezután haladó Felsőváros teljesítménye már csak 30
százaléki. Alsóváros ezen a téren is
előre tört az elmúlt két nap alatt:
12 százalékról 22.6 százalékra emelték a beadást és a hatodik helyről
a negyedik helyre kerüllek. Belváros ötödik helyein áll 20 százalékos
teljesítménnyel- A hatodik helyre
Móraváros került, ahol 19
százalékra teljesítették még csak beadási kötelességüket.
Szentmihálytelek
A búza
beadás
még mindig az utolsó helyen hateljesítésével Alsóváros
dolgozó lad, mert zabbeadási kötelezettségüparasztjai járnak
az áien, ahoi (ktet csak 10 százalékra teljesítették.
nemcsak teljesítették beadási köte.
A városrészek közötti versenyt a
lezettségüket, hanem már túl is még hátralévő néhány nap beadási
teljesítették azt. A z elmúlt két nap teljesítménye dönti ek Ezért dol110 százalékról 119.5 százalékra gozó parasztjaink az élenjáró keemelkedett a beadásteljesítésrületekben és a lemaradókban egyAlsóvárost nyomon követi Újsze- aránt még tovább fokozzék a behogy
mennél
ged ahol már szintén túlteljesített, gyűjtés lendületét,
ték' a 100 százalékos beadást. I t t több kerület teljesítse túl előirány105 százalékról 111
százalékra zott beadási tervét! Dolgozó paemelkedett a beadás. A harmadik rasztjaink használják ki még 'a
helyre Szenttnihálytelek tört előre hátralévő napokat, hogy minél töbkormányunk
az eddigi Ötödik helyéről. Az el- ben részesülhessenek
múlt két nap alatt 67 százalékról által biztosított beadási jutalmak| i t> m •
89 százalékra
emelkedett a be- ben,
adást
A negyedik helyen
Móraváros
halad. I t t is szép eredményt értek
el az elmúlt két nap alatt. 70 százalékról 86 százalékra emelkedett
a begyűjtés eredménye.
Rókus
visszaesett az utóbbi két nap. 71
Orbán László
százalékról
csak
76
százalékig
emelkedtek, s így
a
harmadik
Pénteken délután két
órakor
helyről az ötödik helyre kerültek. kezdtek gyülekezni a Szegedi TexA hatodik helyen Felső város áll. tilművek „ A " műszakának dolgoItt is csak három százalékos emel- zói,
hogy meghallgassák
Orbán
kedést értek el a két n a p alatt. így László elvtársat, Pártunk Központi
most a beadási tervüket 50 szá- Vezetőségének tagját. A ragyogóan
zalékra teljesítették. A hetedik he. feldíszített kultúrteremben
vidám
lyen Belváros topog 42 százalékos hangulatban táncoltak, énekeltek a
eredménnyel. Ezzel a z eredménnyel dolgozók a gyűlés kezdete előtt. Viaz elmúlt héten a z elsőik között dámságuk, kacagásuk a munkájuhaladt és azóta leghátulra jutott.
kat jól végzett dolgozók örömét tük-

Dolgozó parasztjaink úgy köszöntik a dolgozó nép Alkotmányának ünnepét, mint Szél Ferenc 6
holdas kisparaszt aki a Sándorptcában lakik.
Beadási kötelességél 100 szá.
zalékra teljesítette és felesleges gabonájából 6 mázsa búzát
adott be C-vételi jegyre.
Csurgó Mihály 5 holdas kisipa.
laszt jól látta, mennyi előnyt biztosít kormányunk azoknak a dolgozó parasztoknak, akik
gabooá.
jukat egyenesen a cséplőgéptől viszik be a gabonaraktárakba, ö is
teljesítette beadási kötelességét s
ezenkívül C-vételi jegyre 7 mázsa
gabonát adott be. A búza rendes
árán kívül minden mázsa búzáért
4 forint gyorsbeadási jutalmat kapott.
Farkas István 6 holdas kisparaszt
|s beadási kötelességén túl 6 mázs a
búzát adott be C.vételi jegyre s
így
a gyorsbeadási jutalmon kívül
szabad őrlési engedélyt ts kap.
A szabadon őrölt lisztet jól tudja,
hogy szabadon árusíthatja a pia_
pen.
Cirok Elek tanácstag a Felsővárosi feketeföldek 204. szám aJatt
lakik. Hét hold földjét a népi demokráciától a földosztáskor kapta.
Most azzal hálája meg a földosztáskor kapót; földet hogy
beadási kötelességét 130 százalékra teljesítette és 598 kiló
búzát adott be C-vételi jegyre.
Özv. Papp Sándorné 4 holdas
kisparaszt is túlteljesítette beadási
kötelességét és 308 kiló búzát adott
be C-vételi jegyre.
örömmel adom be felesleges gagonámat — mondta — mert az
A rozs
beadásban
árán kívül sokszorosan visszakapom azt. A gyorsbeadási jutalmon még mindig Szemttnihálytelek dolgozó parasztjai haladnak az élen.
kívül
Beadási kötelességüket már eddig
minden mázsa C-vételre
be.
jóval a 100 százalék fölött. 143 száadott búza után 75 forintos
zalékra teljesítették. A második
utalványt kapok.
amire olcsó és jó minőségű ipar. helyre Alsóváros tört előre, ahol
cikkeket vásárolhatok. Válogatha- 94.4 százalékról 102.4 százalókra
tok majd a szebbnél-szebb ruha. emelkedett a begyűjtési terv teljesítése.
anyagokban.
Alsóvárost közvetlen nyomon köSzélpál András Pásztor-utca 47.
Gzám alatt lakó 2 és fél holdas veti Felsőváros, ahol 102 százalékisparaszt is beadási kötelességén kos a beadás teljesítése. Továbbra
fölül 444 kiló búzát adott be C. is fokozni kell az alsóvárosiaknak
a begyiijtéstelje-sítést, ha nem akaryételi jegyre.
— A felesleges gabonámat ott- ják, liogy a> felsővárosi dolgozó pahon elfeleztem — mondta a be- rasztok ismét eléjük ' kerüijenefc. A
adásnál. — Felét
az
államnak negyedik helyen Rókus áll 77 százalékos teljesítménnyel, de
igyeadom, a másik felére pedig az á l .
kezni kell nekik,
mert Újszeged
lam szabad őrlési engedéyt ad szá_ dolgozó parasztjai nagyon a nyo"jnomra.
mukban vannak. Újszeged beadási
Ugyanannyi
búzát
ftröihetek
teljesítménye 74 sizúzaték. A hatomeg szabadon, mint amennyit
dik helyen Belváros ált 53 százabeadtam C-vételi jegyre.
lékod teljesítményével. Ez az eredRévész József Petőfi-telep 237 mény már szintén napok óta nem
tzám alatt lakó 2 holdas kispa. változik és ha nem igyekszenek i.tt
raszft beadási kötelességét 230 szá. is az utolsó helyre kerülnek, mert
Móraváros
zalékra teljesítette és felesleges a hetedik helyen lévő
gabonájából 335 kilót
adott
be 52 százalékra teljesítette már beadás i kötelességét.
C.vételi jegyre..
— Én így harcolok a békéért
Az árpa
beadásban
— jelentette ki — . mert jöl
tudom, hogy minden kiló be.
is Alsóváros dolgozó parasztjai járnak az élen, példát mutatva a váadott gabonával
a
békénket
ros többi dolgozó
parasztjainak,
védjük cs felesleges gabonánk
mert már 115.2 százalékra teljesíbeadásával a háborús uszítóktettéül árpa beadási kötelességüket
nak válaszolunk provokációs kíis. Szentmihálvteiek a második- Itt
sérleteikre.
a beadási kötelességüket 105 százaVarga Istvánné
Szilléri-sugárút lékra teljesítették
Szentmihálvteiek
35 szám alatt lakó 3 holdas kispa. dolgozó parasztjai
Újszeged harraszt is egyenesen a cséplögéptő madik 79 százalékos teljesítményéhozta be gabonáját a
begyűjtő, vel. A negyedik helyen Rófklus áll
helyre.
70.5 százalékos teljesítménnyel, de
— Siettem behozni, nem akarok nekik is tovább kell fokozni a bekimaradni azokból
a kedvezmé- adás lendületét.
mert az
ötödik
nyekből. amelyeket számunkra kor- helyen álló Belváros 70 százalékos
Irányzatunk biztosít gyorsbeadási teljesítményt ért el. A hatodik helyen Móraváros halad. I1t 56 szájutalomként.
zalékra teljesítették
árpa beadási
Felesleges
gabonámból
335
kötelességüket.
A hetedik
helyen
kilót hoztam be C-vételi jegyre.
haladó Felsőváros alaposan
lema.
Busásan visszafizetik ezt ne.
yjpadt 33 százalékos beadási teljesítkem a dolgozók.

Holnap reggel kezdődnek Szegeden
az filkotmány-ünnepségek
Augusztus 19-én,

vasárnap:

Reggel
7 órakor
nagyszabású MHIÍ-próbázás a
szegedi
üzemek dolgozóinak az
Újszegedi P e t ő f i , és Textiles-pályán,
v a l a m i n t az újszegedi ligetben.
Délelőtt 9 órakor
könyvkikiállítás megnyitása a
Széchenyi-téren az M S Z T
rendezésében.
Délelőtt 10 órakor a szegcdi
termelőszövetkezeti
csoportok
kiállításának
megnyitása
az
MSZT-székház ( H o r v á t h Miliályutca) földszinti nagytermében.
Délelőtt
11 ó r a k o r
szegedi
képzőművészek
kiállításának
megnyitása a M ű s z a k i
Könyv,
t á r épületében.
D é l u t á n 4 órabor a
Szegcdi
Honvéd és Dorogi B á n y á s z N B
I. barátságos l a b d a r ú g ó
mérkőzést j á t s z a n a k
a
felsővárosi
Honvéd-pályán.
Délután 6 órabor
Budapesti
Vasas—Szegedi
Honvéd
SE
ökölvívó mérkőzés az Újszegedi
Szabadtéri Színpadon, u t á n a kultúrműsor.
E s t e 8 ó r a k o r tábortűz a Kolozsvári, téren,
Szabadság-téren.
Petőfi-telepen és
Újszegeden.
U g y a n a k k o r szórakoztató zene a
Széchenyi-téren.
Augusztus 20-án,

hétfőn:

t a g j a . a z M D P Csongrádmegyei
P á r t b i z o t t s á g á n a k első
titkára.
D é l u t á n S órakor az Újszegedi
Szabadtéri Színpadon a l e g j o b b
szegedi sportolók
bevonásával,
a Petőfi-, a Textiles- és S á g v á r i
pályán, valamint
az
újszegedi
uszodában
sportműsorokat rendeznek. A Széchenyi-téren
és
Újszegeden
bábszínliázelőadást
tartanak.
Este 7 órakor a
szabadtéri
színpadon díszelőadást
rendeznek a Szegedi Á l l a m i
Nemzeti
Színház művészei és a
legjobb
üzemi
színjátszók
közreműködésével. E z a l k a l o m m a l
kapják
meg d í j a i k a t a tavaszi
üzemi
kultúrvérseny megyei
döntőjé"
nek legjobb csoportjai.
Vasárn a p és hétfőn egésznapos kézil a b d a b a j n o k s á g keretében rendezik m e g az országos kézilabdab a j n o k s á g selejtezőit.
A l k o t m á n y u n k m á s o d i k évford u l ó j a a l k a l m á b ó l rendezett iin«
nepségek i s h ű e n tükrözik vjszsza. milyen n a g y értéket jelent
dolgozó
népünk
számára
az
Alkotmány.
Minden szegedi
dolgozó
az
ünnepségeken v a l ó
megjelenésével is vegye ki részét Alkotmányunk méltó
megünnepléséből, a nagygyűlésen v a l ó megjelenésünkkel
pedig
tegyünk
hitet P á r t u n k , népi
demokráciá n k és a Szovjetunió
vezette
bc'ketábor mellett.

Reggel fél 7 órakor zenés ébresztő.
Délelőtt fél
10
órakor
a
L o b o g ó z z u k fe! a h á z a k a t
Széchenyi-téren a M a g y a r
Dolgozók P á r t j a
rendezésében ünA városi tanács
végrehajtónepi nagygyűlés. A nagygyűlést bizottsága felkéri a város lakosaugusztus
20 -ra.
m e g n y i t j a Zombori J á n o s elv- ságát. hogy
latárs. a
szegedi
pártbizottság A l k o t m á n y u n k ünnepére a
első titkára, ünnepi
beszédet kóházak feldíszítéséről és fellos
m o n d J e g y i n á k J á n o s elvtárs, az bogózósáról legkésőbb a u g u t t " s
MDP
Központi
Vezetőségének 19-én gondoskodjanak.

„Küzdjenek úgy az elvtársak, hogy ismét elsők legyenek,
megnyerjék a versenyzászlót"
elvtárs beszámolója a Textílkombinátban

Szegedi Textilművek egyre jobban
termei, igen kiváló helyezéseket élei az augusztus 20 tiszteletére fo
lyó országos versenyben.
Fél háromkor kezdődött a gyűlés.
Az emelvényen helyet foglaltak az
üzem legjobb dolgozói, szlahánovistái, így például Balogh Ferencné
előfonó, Ocskó Erzsébet gyűrűsfonó és Weszeli Béla művezető. Klein
Sándor elvtárs, az üzemi pártszer.
vezet titkára nyitotta meg az ülést
rözte vissza. S valóban, ezek a job- és köszöntötte Orbán elvtársat, Párbára fiatal lányok állandóan ja- tunk Központi Vezetőségének tagját
vuló munkája teszi lehetővé, hogy a a dolgozók nevében.
4 , 6 0 0 . 0 0 0 forint é r t é k ű f e l a j á n l á s t t e t t e k a s z e g e d i

dolgozók

Ezután Orbán László elvtárs tardolgozóké, maguknak
építik,
totta meg beszámolóját. Ismertette a
s a több-jobb munkára való
bel- és külpolitikai helyzetet, vázoltörekvés mutatja a
dolgozók
ta hazánk és a Szovjetunió vezette
megváltozott viszonyát a m u n .
béketábor mérhetetlen megerősödékáhoa
sét és az imperialista halálgyároA
Gazda-mozgalom
évi 30 millió
sok hadi készülődéseit. Elmondotta
Orbán elvtárs, hogy milyen hatal- forint megtakarítást jelent, g éppen
mas méretekben szélesedett ki és ezért, nagy eredményeinél
fogva
fejlődött tovább hazánkban a szo-1 figyelmébe
ajánlotta
Szegedi
cialista munkaverseny most, Alkot, Textilművek, de a többi szegedi
mányunk
ünnepének
közeledtére. üzem dolgozóinak is.
Ismertette a 'szegedi általános eredA Szegedi Textilművek második
ményeket,
az országos versenyben
_ Négymillió 600 ezer forint
értékű felajánlást tettek a lelkes szegedi dolgozók, élükön a
példamutató kommunistákkal

Az eredmények mellett rátért *
hiányosságokra is, melyek
még
megtalálhatók a szegedi üzemek— mondotta Orbán elvtárs- — Szé- ben. így a Textilműveknél is. Ezek
pen kivették részüket ebből a Sze- között a hiányosságok között
gedi Textilművek dolgozói is, akik
kihangsúlyozta a munkafegyecsaknem kivétel nélkül
értékes
munkavállalásokkal fejezték ki szelem területén mutatkozó hiáretetüket és hálájukat a Párt iránt.
nyosságokat,
Elmondotta továbbá, hogy Szeged s a még ma ie gyakran
előfortöbbi üzemében is igen szépek az duló munkavándorlás káros jeleneredmények s általában Szeged és ségét.
a megye dolgozói, mind az ipari
munkások, mind pedig a dolgozó paBefejezésül félhívta Orbán elvrasztok egyre szorosabban zárkóz- társba Szegedi Textilművek 'dolgonak fel a Párt mögé a szocializmus zóit. hogy álljanak továbbra is jól
építésében. Felhozta példának erre helyt a békeharc rájukeső szakaazt is, hogy Csongrád megye a be- szán, vegyék ki részüket még ala.
gyűjtési versenyben a megtisztelő posabbain
szocialista
építőmunharmadik helyet foglalja el orszákánikbói, a végül bejelentette, hogy
gúé viszonylatban.
az üzem második helyen áll
Szegedi dolgozók!
a könnyűipari
és élelmezésCsatlakozzatok
ügyi minisztériumhoz
tartozó
a Gazda-mozgalomhoz!
üzemek augusztus 20 tiszteletére folyó országos versenyéMegvilágította a Szegedi Textilművek dolgozói elölt Orbán elvtárs
ben.
a most kibontakozó Gazda-mozga— Küzdjenek úgy az elvtársak,
lom lényegét és jelentőségét. Ki
hogy ismét elsők legyenek, meghansúlyozta, hogy
nyerjék a versenyzászlót! Még két
nap vam hátra, sokat lehet még ez
ez a mozgatom is újabb bizo.
Blatt az idő alatt is tenni! — fenyítéka, hogy az ország
a

jezte be beszédét
elvtárs.

Orbán

Láss, 4

A négy legjobb dolgozónak
átadják
a sztahanovista-jelvényt
Orbán elvtárs beszámolója utáu
F'rasszer Lászlóné elvtársnö. a 2.
számú Pamutipari Tröszt helyettes
vezérigazgatója
osztotta
ki
a?
üzem legkiválóbb dolgozóinak
a
sztahánovista jelvényeket
A kitüntetett dolgozók: Balogh Ferencné. Bakaity Vera,
Albert Mária és Káity Margit
megköszönték ezt » megtisztelő elismerést, s fogadalmat tettek. hogy a jövőben — a sztahanovista jelvényhez
méltóan
— még jobb munkát Igyekeznek végezni.
Bakaity Vera sztahánovista elő.
fonónö még
külön is vállalta,
hogy a szombati békeörségen 130
százalékra teljesíti normáját válaszul kitüntetésére.
A sztahánovista jelvények kiosztásával
befejeződött
a
Szeged;
Textil müvek
ünnepsége.
Klein
Sándor elvtárs megköszönte a dolgozók nevében Orbán László elvtárs szélesikörű leül- és belpolitikai
tájékoztatóját és felvilágosításait,
majd a gyűlés az Internacionálé
eléneklésével ért véget.

Terményhi
az

Alkotmány

állit

ások
ünnepén

Augusztus 20-án, az
Alkotmány
ünnepén, terménykiállítást
rendeznek a makói, szegedi és a szentesi
járásban lévő községeik mozijainak
előcsarnokaiban.
A szegedi járásban
Röszkén,
Kiskundorozsmán,
Kisteleken és Szőregen, a makói
járásban Földeákon és Kiszomboron, míg a szentesi járásban
a
mindszenti moziban
rendezik meg
a kiállítást. Ezekben a községekbem a helybeli termelőszövetkezeti
csoportok, valamint a környező állami gazdaságok az idei kimagasló
terméseredményeikről tartanak bemutatói:.
Kifüggesztik a helybeli
gépállomás dolgozóinak is arckéképét, akik a
cséplőgépek és a
traktorok mellett a cséplés mielőbbi befejezésével és a
tarlóhántás;
másodvetés elvégzésével
készültelt
«z Alkotmány ünnepére-
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ü M w i M t i tiwt- AUGUSZTUS IS.

„LANT

ES

KARD"

N A P I R E N D
Szombat, 1951. augusztus 18.
MOZI
Szabadság-mozi:
Fél 7, fél »:
„Kard és lant" (augusztus 21.ig).
Vörös Csillag: Fél 7, fél 9: „Élni akarunk" (augusztus 22-ig).
Fáklya: 6, 8: Cenlcrcsatár
(augusztus 19-ig).
Vasárnap délelőtt
fél 11 órai kezdettel
filmmatiné:
„Szerencsés hajózás."
•
SZÍNHÁZ
„Pillangókisasszony"
(Ujszegedi Szabadtéri Színpad)
•

Vasárnap lesz az MHK próbázások csúcspontja

kelésnél figyelembe veszik, hogy U
dolgozók hány százaléka próbázott
tézi, aki ellenzi a Grúziával köten
le és milyen eredményi ért el- A
dő szövetséget.
próbázások mielőbbi és eredményes
Dávidot m á r elindulásakor ellenteljesítésével a
dolgozók a béko
séges portyázó csapat foglyul ejti
melletti harcos kiállásúikról
leszés elhurcolja, csal? hosszú idő ulán
nek tanúbizonyságot. Ezek a pró6ikerül megszöknie éhesen és ronbázások azonban még nem jelentik
gyosan. A kozákok, köztük Jegor
azt, hogy Alkotmányunk
ünnepe
segítségével, aki később jó barátja
után az MHK-próbák ellanyhuihatés fegyvertársa lesz — jut el Vahnak. A dolgozók továbbra is folyalang cárhoz.
matosan végezneik
MHK-príbákat,
Keteván honfitársai megsegítéséhogy mindig
munkára és harcra
nek érdekében és abban a hiszem készek legyenek.
ben, hogy Dávid meghalt, férjhez
megy Volinszkij miniszter fiához,
kinek közbenjárására sikerül kiCsongrádmegyei
labdarugóbiajnok- I* Országos kézilabda középdöntők
eszközölnie Anna cárnő meghíváA Múzeum nyitva keddtől pénság állása:
Szegeden
sát Vahlang cár részére. A barát- tekig délelőtt
9-től délután S-ig,
ságos fogadáson igéri meg a cár- szombat és vasárnap délelőtt 9-lől
Az országos kispálya
kézilabda
1 Makói Lok.
19 68:20 30
nő, hogy a kaukázusi orosz csapat 1 óráig,
selejtező
küzdelmeit
Í9 57:18 30 középdöntő
2. Szegedi DózSa
a grúzok megsegítésére fog indulni.
20 69:36 30 vasárnap és hétfőn tartják meg a
•
3. Dorozsma
nyolc
csapat
20 46:22 29 Kálvin-téri pályán
Az Egyetemi-könyvtár augusztus- 4- Szeg. Honv. II.
19 69:37 29 részvételével. A küzdelmek vasár5- Szegedi Postás
ban szünetel.
19 45:18 26 nap reggel 9-től, hétfőn déli l-től
6. Hmv. Dózsa
•
7 Szeg. Petőfi Pl. 18 48:33 22 kezdődnekA Somogyi-könyvtár nyitva van
18 41:49 15
köznapokon délelőtt 10 órától 14 8." Szőreg
Elnökséget választolt a Szegedi
9. Szeg. VL- Kend. 20 31:50 15
óráig.
Épületszerelő SK
17 29:37 14
10. Csongrád
•
19 30:58 12
11. Mindszent
Leükies
hangulatban
választotta
IDŐJARASJELENTÉS:
A fel- 12. Szegedi Kinizsi
19 26:60 10
meg a Szegedi Épületszerelő az ön*
hőzet felszakadozik s kevesebb he- 13 Szentes
19 24:64
8
elnökségét
és
lyen lesz eső. Mérsékelt légáram- 14." Kistelek
19 20:61
8 álló sportkörének
lás,. helyenként élénk északi, észak, 15. Szeg- Lok- II.
Scheibcl
19 28:68
6 annak vezetőségét. Elnök
nyugati szél, a hőmérséklet emelkeJózsef, elnökhelyettes
Fodor
Jói
dik. — Várható hőmérsékleti érA déli NB II- őszi sorsolása
zsef, ellenőr Korom Dezső, MHKtékek az ország területére: szombaJózsef,
Katona
A Szegedi Lokomotív őszi mér- bizotlság: Mezei
ton reggel nyugaton 11—14 fok, kekőzései I. forduló: Sz. Lokomotív Antal és Stein Sándor. Az ú j veleten 15—18, délben nyugaton 21—
—Vörös Lobogó Keltex- II. forduló zetőségválasztás
újabb lendületei
24, keleten 22—25 fok között.
Sz. Lokomotív—Ceglédi Lokomotív adott Alkotmányunk évfordulójára!
III. forduló: Szolnoki Lokomotív—
sportvonalon tett felajánlásának.
Sz. Lokomotív.
IV. forduló: Bp.
Szikra—SzLokomotív.
V.
forduió:
Szegedlek vezetnek n megyei
Rossz esiél
Sz.
Lokomotív—Kiskunfélegyházi
sakkbajnokságban
Vasas.
VI. forduló:
Békéscsabai
szerzett a szegedi Hungária-szálló
Építők—Sz. Lokomotív.
VII. Tor
A
Makón
most
folyó
megyei
csütörtök esti műsora
azoknak
a
duló:
Sz.
Lokomotív—Szolnoki egyéni sakkbajnokság
döntő küzjampeceknek, akik esetleg betéved•
Szikra- VIII. forduló: V- Kerámia
tek oda. Saját szemükkel láthatták,
delmében a hetedik forduló trlén a
—Sz. Lokomotív. IX. forduló:
A
hogy milyen esztelenségek, nevetsé!A , Lant és kard" című szovjet film, egyik jelenele.
Sz. Lokomotív—Kecskeméti
Kini- szegediek vannak az élen. Mák 6-5,
ges rángatózások
az
ö kedvenc
zsi. X. forduló: Kinizsi Sörgyár— dr. Bakos 5.5, Konrád 5.5, Kallós
ba, útjukat halál és szenvedés kía divatos amerikai
A parancsot Dávidnak kellett vol- láncszámaik:
séri. V I . Vahtang, György herceget na elvinnie Vahlang cárhoz, Byron swingek, kariokák, szambák és egye. Sz. Lokomotív. XI- forduló: Sz. Lo- 4.5, Riger 4. (2 függő). Kárpáti 3 5,
forduló: (1 függő), Rédei 3, remélhetőleg a
bízza meg az ellenséges csapatok azonban ráveszi a cárnőí, hogy bek. Rick Jocker budapesti táncos- komotív—Bn. Eőre. XII.
MÁVAG—Sz.
Lokomotív.
feltartóztatásával és ő maga kísé- adott szavát másítáa meg és inkább komikus mutatta be kitűnő humor- Vasas
Xrií. forduló: Sz. Lokomotív—Gyu- verseny is Szegedi sikerekkel záretével elindul Péter cárhoz segít- ismerje el a perzsák jogát
gruz ral és ötletes kifigurázással ezeknek
• rul.
lai Építőkségért. György herceg az egyenlőt- földön.
a táncoknak az ,,eredetét". A kölen küzdelemben elesik, fia: Dávid,
Dávidot letartóztatják, csak hosz. zönség igen jól mulatott a táncparó- GYÜMÖLCSSZÁLLTTÓ kocsi el- C S E R E S Z N Y E F A
ruhásszekrény,
súlyosan megsebesül. Keteván édes- szas közbenjárásra engedik szaba- diákon, amelyek az amerikai
élet.
toalett-tükör, világvevő rádió eladó.
apja kastélyában ápolja. Ojt a fia- don. Szabadulása után újabb csapás forma egyik megnyilatkozását pel- adó. Kossuth Lajos-utca 21.
talok között kibontakozik a szere- éri. Meghal Vahtang gruz cár.
lengérezték ki. Hasonlóképpen nagy- ELADÓ horganyzott bádog, fürdő- Széchenyi-tér 8., földszint 3. ajtó.
kád, j ó állapotban- Polgar-u.
16, T A L Á L T A K egy ezüst nyakláncot.
lem.
Dávid Oroszországban él tovább, sikerű volt a közlekedési rendőr II., 6.
Igazolt tulajdonosa átveheti a kitáncparódia,
amely
egyrészt
az
belép
a
gruz
huszárezredbe,
ahol
Gyógyulása után Dávid megbíVESZÜNK fűrészporos kályhát, asz- adóban.
amerikai
közállapotokat
gúnyolta
zást kap, levelet kell vinnie Vah- hosszú éveken át nagy győzelmet
ki, (másrészt pedig a gyermekbarát talokat, íróasztalt, stelázsikat, szé- N A G Y A L A K Ú , modern, sokfiókog
tanghoz, aki egy Moszkva melletti arat a porosz csapatok felett, majd szovjet rendőrről festett igen meleg keiket. Címeket kérünk női szabó íróasztal, redőnyös iratszekrény, f i ó ,
Nagy Frigyes leverése után, 1760kis faluban várja Anna eárnőnek,
kos iratszekrény, kis asztal eladó.
szövetkezetnek, Hajnóczy-u. 8.
ban a berlini bevonuláson is részt- hangulat képet.
Nagy Péter utódjának meghívását. vesz.
ELADÓ háromhónapos, 7 drb jork- Megtekinthető 10 töl fél 2-ig és fél
A
nézők
jól
szórakoztak,
de
ne4-töl fél 6-ig. Kölcsey.utca 4, szám,
sire malac. Dobó-u. 16.
A segítségbe vetett reményei nem
Élete utolsó éveit a nagy költő velődtek is. Újból
bebizonyosodott ELADÓ 4—5 méteres gömbfa, 20— I. 1.
válnak valóra, mert
Nagy Péter Ukrajnában tölti a cárnótől kapott
tehát, hogy lehet,
sőt kell nevelgyorsíróiskola ú j
Alsótiszapart
186, M A J O R Akos
halála ulán az összes állami ügye- birtokon. Itt filozófiai tanulmányai, ni az úgynevezett könnyű, műfajjal 30. Újszeged,
tanévére a beiratások megkezdőd,
Csonka.
ket Byron, a cárnő kegyence in- nak és kedvenc költészetének él.
is• Ezért üdvözöljük
örömmel a,z HASZNÁLT bútort
veszek és el- tek. Booskai-utca 4.
ugyanazon esten, fellépő Hnllósi Ilo- adok- Singer Gyuláné, Török-u, 6., K A T O N A Lászlóné gyorsíróiskolád
na. énekesnőt, aki műsorát
főként kapuval szembenjába, Kölcsey.utca 10., az ú j tan*
Kétéves ápolónőképző tanfolyam kezdődik
népszerv, szép szovjet dalokból ál- OMEGA, Doxa,
Marvin kar- és évre a beiratások megkezdődtek.
lította össze és stílusos ízléssel adta zsebórát vásárolok. Jó árat. fize- E G Y fehér, mély, jóállapotban lévő
az ország négy városában
elő.
I
gyermekkocsi eladó. Szilléri-sugárúj
tek. Fischer órás.
Felemelt ötéves tervünk öt- és hatósági orvosi bizonyítványt
ELÖSZOBAFAL, tükrös, olcsón el- 42. szám.
S Ü R G Ő S E N keresünk
megvételre
adó. Sztálin-séliány 6., I. 2.
ezerrel növeli a kórházi ágyak arról, hogy az ápolónői pályára
RÁDIÓ MAI MŰSORA:
pALÓCZ Ernőné, Szeged, MaJom- üzleti állványt. Horizont, Kölcsey.u,
számát és új szakorvosi ren- alkalmas, s ha állásban volt,
Szombat, 1951. augusztus 18.
ulca 10- szám alatti lakos
jöjjön N A G Y kutyákat vásárol az Életdelőintézeteket,
kórházakat lé- erről saóló működési bizonyíttani Intézet, Dóm-tér 2/d.
Knssuth-RádiA
,
be
a
kiadóba
a
megtalált
irataiért.
tesít.
Betegellátásunk fejlesz- ványt is.
5 Falurádió. 5.30 Hírek. 5.40 Fú- NAGYOBB mennyiségű
szénái és E G Y gyéknéytáska iratokkal együtt
tése nagyszámú jólképzett, ú j
Marx-téren.
A pályázat határideje szep- vószene. 6 Reggéi hangverseny. 6 cékladarálót veszek.
Makkoserdő- elveszett pénteken a
ápolónő munkába állítását is tember 15.
Kérem a becsületes megtalálót, adja
óra 45 Versenyhíradó. 7.15 Dalelki. sor 36. rókusi temetőnél.
megköveteli. Ezért a® egészség7.45 Lapszemle- 8.05 Hanglemezek- SEZLON, tiszta, jó állapodban el- le a kiadóban.
ügyi
minisztérium a szombat11-30 Két elbeszélés. 12 Hírek. 12 adó. Sztálin-Haörút 37., házfelügye- P R Í M A Singer varrógép, négykerekű kézikocsi, 16-os autóbelsö el.
Elővételi
pénztárak
helyi. gyulai és debreceni Állaóra 30 Egy falu — egy nóta. 13 lőnél.
adók. Párizsi-lkrt 19/a.
óra
45
Dalok.
14.30
Elbeszélés.
14
mi Betegápolónőképző iskoláELVESZETT kedden egy női barna
a
fővárosi,
óra 50 Hanglemezek. 15.30
Ipari pénztárca az újszegedi villamoson. E G Y hold kender levágásra kiadó.
ban. továbbá Szegeden, a KosÉrd.: Szentháromság-utca 50. szám,
vidéki
pályaudvarokon
szaktanfolyam.
15.55
Kultúrhíradó.
suth Zsuzsanna bct'egapolnnőA megtaláló
jutalomban részesül- Nyári.
16-10 Szovjet napok — szovjet em- Ságvári-u. 3., I.
képző iskolában újabb
kétéves
MÁV augusztus 19. és 20-i berek. 16-20 A Rádió gyermekcirE G Y gyékénytáska iratokkal együtt
KISBABÁNAK való
fülbevaló el- N É G Y és 5 eves tehén és egy 6 éves
bentlakásos ápolónői
tanfolya- kettős
munkaszüneti
niappal kusza.' 17 Hírek.
17.10 Zeneikari adó- Hobiártbasa-u. 32.
mot indít.
kapcsolatban a Budapest déli, muzsika. 17.50 Szövetkezeti Híradó. KÉT ablak, ajtó, rakás ócska tégla kancaló eladó. Retek-utca 45.
A tanfolyamra 18—30 éves, keleti és nyugati pályaudvaron, 18.25 Népzene.
E R D E I Sándor jöjjön be a kiadó19 Tánczene. 20 eladó- Pásztor-u. 44.
e g fenséges. nők
p á 1 yázih a t n a'k.továbbá Debrecenben,
Miskol- Hangos Újság- 20-35 Versenyben az HASZNÁLT Gudlin-tűzhely. íróasz- ba a megtalált békekölcsön-kötvéakik mz általános iskola hat con, Pécsett, Szegeden és Szom- ország kenyeréért. 20.45 Hangver- tal, írógépasztal, látcső eladók. Zár- nyéért.
E L A D Ó Csepel férfikerékpár, telosztályát elvégezték. A felvételi bathelyen éjjel-nappal
működő seny. 21.30 Szovjet versek. 22 Hí- da-u. 21, Tiszai.
jesen ú j állapotban. Érdeklődni lekérvényhez saját
kezűleg
írt elővételi pénztárakat állít fel. reik! Sport. 22.25 Tánczene. 24 Hí- MINDENES főzőnőt
bentlakással het reggel 9 órától Alföldi utca 21.
részletes önéletrajzot kell csa- A MÁV felkéri az utaaóközönsé. rekfelveszek. Adler edénycsarnok, Klau- G Á Z T Ű Z H E L Y ' sütővel, függöny _
Petőfi-Rádió
tolni s azt az iskola vezetősé- get. hogy 50 kilométernél nazál-tér 7.
két ablakra eladó. Bajcsy Zsi5.30 Csárdások.
5.50 MHK-ne- VENNÉK használt 5 drb 2 méter linszky-utca 22- II. 20.
gének beküldeni. A beadott kér- gyobb távolságra szóló menetgvedóra.
6.05
Üzemi
lapok.
6.15
hosszú laecskelábas asztalt és
tíz Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő
vény alapján a pályázót saját jegyét saját érdekében már az
költségére felvételi vizsgára hív- utazás előtti napon váltsa meg Táncolk- 7.35 Filmdalok- 8 Operett, drb 4—5 ni hosszú fanadot vagy
Vállalat közli:
muzsika. 8.40 Színes muzsika. 9,45 50 drb kertiszéket. DÉMA, Moszkják he. A felvételi vizsgára az elővételi pénztárnál.
EMELETI
szoba-konyha, speizos
Előadás. 10 Hírek.
10.50 Román- va.i-körút 7.
páIvázénak magával kell vinnie:
cok- 15 Hanglemezek. 15-40 Irodal- ELADÓ használt1 aitó tokkal és kis- lakásom elcserélném bármilyen szeszületési anyakönyvi
kivonami riport.
16 Zenei Újság. 17.10 méretű ablak. Makai, Debreceni-u. rény magánházival. Pulch-utca 6.
Terhes.
tát. utolsó iskolai, továbbá haA városi tanács hírei
Tanuljunk énekszóra oroszul! Troj- 181.Népdalfel- KOVÁCSSEGÉDET azonnali belé- M A G Á N H Á Z eladó főútvonalon, a
tosági, vagyoni
bizonyítványát
Augusztus 17-től 2,7-ig bezárólag ka. 17.30 Hírek. 17.40
villamos megállónál.
Érdeklődni:
a 301-es alapjegyre 20 dkg hús, a dolgozások. 18.15 Operaár ák- 18.-10 nésre felveszek. Kovács, Török-u. 7Zenemű. 19.15 Sport. 19.",0 Kodály: ST'NGER varrógéo eladó. Ar.va-u. 23. Kígyó utca 1. I I I . 12.
310-cs
kiegészítő
jegyre
10
dkg
hús,
SZAKSZERVEZETI H I R E K
P E T Ő F I - T E L E P 10-es utca 641.
312-cs nchéztesti munkás jegyre 10 Székelyfonó. 21.30 Közvetítés Ber- l-ÉRFIRUHA, fekete, közéotermetre,
A Szakmaközi Bizottság értesíti az dkg hús és 10 dkg henlesár j . 313- linből.
legfinomabb szövetből, kitűnő álla. számú háztelek, gyümölcsfává] és
üzemek dolgozóit, hogy
Alkotmá- a>s kiemelt szellemi dolgozók jegyénothan eladó. Szent
Mihály-u- 9-, szőlővel, férfiruha eladó. Érd.: Csaba utca 5. szám.
nyunk ünnepén a következő rende- re 10 dkg hús és 10 dkg hentesT. 4. Délután.
MSZT-HIREK
lőintézeti szakrendelések
tartanak áru, a 314-es és a 315-ös pótjegyKOMBINÁLT szekrénv,
kisméretű K Ü L Ö N B É J Á R A T Ú bútorozott szobát keresek a belvárosban fürdőügyeletes
szolgálatot
az. SzTK- re 10—10 dkg hentesáru adható ki
Vasárnap. 19-én délelőtt 10 óra- eladó. Hajnóczy-u. 15, Bankov asz' szobahasználattal. Bocskai-utca 9.,
hon (OTI): Sebészeti Szakrendelés
kor az MSZT szegedi szervezetének ói'osa 2-cs számú kockára.
0—tői 10 óráig, gyermekgyógyászat
120-as, régebbi
tipusú földszint 4.
székházában (Horváth Mihály.ujea ELADÓ
0—10, orr-fül-géce 10—11. szemé3. szám alatt) a szegedi képzőmű- Pnch kismotor. Megtekinthető Sáti
szet 10—11,
nőgyógyászat II—12,
DfLMACYARŐK§zXa
A VB-elnök felhívja
azokat a vészek MSZT képzőművészeti sza- műszerésznél, Szent István-tér 6.
bőrgyógyászai
II —12.
fogászali gazdálkodókat,
oo'mkai napilap,
hálószoba elakik a cséplésscl badiskolájának képkiállítását és az MODERN politúros
szakrendelés 11 —12 óráig.
»*l.!«i nwlttltte «t kled*
már végeztek, hogy fel-eslegsza'mái- MSZT szegedi szervezete által Al- adó. Mőra-u. 25. szám.
ZOMBORI lANOS
órás,
Széehenvi-tér 9.
kat C-vételi jegyre szállítsák be .a kotmányunk ünnepére indított f-ali- T.ACZKÓ
Iz*rk*iz1t i 4 «z*rk*izl6bl(Oftl6f
meg.
A Zsóóér-ház- Jó árat fizetek karfö'.dművesszövellkiczet
gvüjtőle'.epc- uj ságversenyt nyitjuk
A
Délmagyarországi
Aram.
6z*rk»Rt4»6g, li.g.d l*nkvo. 11.
zseb- és ébresztőórákért és szerkere. Az átadott szalma C-vé!eIi je- nyertes üzemet díjazzuk.
szolgáltató Ví'la'at
szegedi
T.l.fon i 15-35 «t 40-8Q — fjtizokol inrlri „líi«4
gyes
hatósági
áro-n
kerül
kifizetésFelsőváros
I
,
IIMSZT
szerveilzemvezrlíksége közli, hog.v
Ul.fon Hl* 6-W 34-36
re- Azok a gazdálkodók, akik kii- zetének kultúrbrigádja
az Alkot- ELADÓ, nárna,
dunna,
használt
19-én, vasárnrp (i órától 14
Oadóhlvatd > 5z*g*<l t*nln-» •
lön
fe'hívást
kaptak
meghatározott
mány
ünnepére
19-én,
vasárnap
este
•rZiroV, Ko'ozsvár-tér 3. szám.
telefoni 31-14 4, 35-00.
óráig .Szeged-állomás, Tfszamennyiségű szalma beadására, kö- 7 órakor műsoros estet rendez Fel- J P ó A S Z T A L modern, politúron el.
páyaurlviir,
Paprikahwáitó
04!magyarortzdg
Nyomda, Szeg*d
relességüknek azonnal tegyenek «'-. sőváros I. Római körút 31. számú adó. Érdeklődni c é s z nap, Juhász
és környékén áramszünet lesz.
tl«l4» z.iolii Pmlda kdnda*
get,
helyiségében. Belépés díjtalan.
Gyula-utca 38,. földszint 3A „Lant és kard" citnű film —
amelyet mától kezdve mulat be Szegeden a Szabadság-mozi — az orosz
és grúz nép történetének egyik fejezetét, egyben a X V I I I . század
gruz költőjének, Dávid Guramisvilinek eseménydús életét mutatja meg.
VI. Vahlang gruz cár fogadást
rendez udvarában Nagy Péter orosz
cár követének, Tolsztojnak tiszteletére. A vidám ünnepélyen Keteván,
Eliszbár herceg leánya
táncol. A
király kívánsága, hogy költő énekelje meg Keteván fátyolát. A versengésben a jutalmat az i f j ú Guramisvili kapja meg, aki költői lendületét a gyönyörű Keteván iránt fel.
lobbant szerelemből merítette.
Grúziát nagy csapás éri, A török
és perzsa hadaik betörtek az ország.

*

*

A városi TSB rendezésében vasárnap reggel 7 órától az újszegedi ligetben, az újszegedi Petőfi és
Textiles sportpályán és az újszegedi versenyuszodában minden MIIKszámból eleget tudnak tenni próbázási kötelezettségeiknek
azok a
dolgozók, akik az Alkotmány ünnepére tetj próbázási felajánlásuk,
ról leniaradiak. Ezért
augusztus
19-e az MHK-próbázások
csúcspontja lesz. A VTSB az MHK-pröbákban győztes első három üzemet
díszzászlóval jutalmazza. A kiérté-

