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VESSÜNK VÉGET
GZ ÖNTELTSÉG KAROS H A N G U L A T A I K
Sokunknak
szivébe
nyilallott,
amikor a mult héten olvastuk a
Szabad Ncpben, hogy Csongrád
megye a begyűjtési versenyben a
hatodik. Elvesztettük a büszke első
helyet, elvesztettük a harmadik helyet is és leszorultunk a hatodik
helyre. Mi okozta elmaradásunkat?
Ideje, hogy megvizsgáljuk becsületes önkritikával elmaradásunk okát,
mert csalds hibáink nyílt és becsületes feltárásával, a hibák kiküszöbölésével javíthatjuk ki a már elkö
vetett hibát és szerezhetjük újból
vissza a megyék közötti elsőséget.
Egy sor község és város nem vette észre, hogy a gabonabegyüjtés
időszakának mai helyzetében már
nem érvényes az a jelszó, hogy a
cséplőgéptől a nép raktárába, mégpedig annál az egyszerű oknál fogva, hogy a cséplés már — mondhatni — befejeződött. A gabonafeleslegek jelentős része már a padláson van. Most azért kell folytatni
a harcot a népnevelöknek, hogy a
padlásra került felesleges gabona
lekerüljön és eljusson a nép raktárába. Ehelyett azonban jónéhány
helyen, amikor a községi tervet,
vagy városi tervet 100 százalékig
teljesítették, megtorpanás állott be a
begyűjtés munkájában és olyan
hangulat uralkodott ei elvtársainkon, hogy „befejeztük a cséplést,
100 százalékra teljesítettük a kötelező gabonabeadást, nekünk már
nincs semmiféle tennivalónk. Mi
már mindent megtettünk, amit csak
meg kell tenni".

a begyűjtési kötelezettség nemteljesitése. Ez a gabonamennyiség az
államé. A gépállomások elvégezték
a szántást és azt a mezőgazdasági
munkát, amelyre a dolgozó parasztság velük megállapodott. Igazság
talan és becstelen dolog lenne, ha a
gépállomásnak a dolgozó paraszt
ság nem fizetné meg a neki járó
gabonát. A gépállomás az állaimé, a
mi államunké, a nép államáé. S
ez a 800 vagon gabona az államé.
Erről mi nem mondhatunk le. Ezzel szembe® a pusztamérgesi gépállomás kintlévőségéből még csak
11.7 százalék, a szókkutasi gépállomásnál 14.4 százalék, a derekegyházinál és a hódmezővásárhelyi gépállomásnál csak 13.6
százaléka
gyűlt be annak a gabonamennyiség
nek, amit már ki kellett volna régen fizetni a gépállomások elvégzett munkájáért. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a népnevelöknek és
a tanácsoknál? erre a gabonatartozásra sokkal, de sokkal nagyobb
gondot kell fordítani. A községeknek nemcsak azt kell megnézniök,
hogy A , B- és C-vételi jegyre hogyan teljesítették tervüket, hanem
azt is, hogy hogyan áll a község
dolgozó parasztsága
becsületbeli
adósságával, a
gépállomásoknak
járó gabonával.
A kenyérgabona begyűjtésén túl
már ajtónkon kopog a kukoricabegyüjtés. Kényelmességre, megnyugvásra már csak ezért sincs ok. Januárban és februárban a pártszervezeteknél és a tanácsoknál azt
mondották az elvtársak: „Nem ilyenkor kell a kukorioabegyüjtést szor
galmazni,
hanem szeptemberben,
meg októberben, amikor annak ide.
je van". Nos, élvtársak itt az ideje.
I.,ássunk hozzá. Szeptember van,
annak is a végefeié járunk. Tőrük
a kukoricát. Valóban, most van az
ideje annak, hogy ezen a téren is
megfogjuk a munka végét. A kuko.
ricabegyüjtés csal? most kezdődött
meg, dé máris néhány veszélyes je.
lenség üti fel a fejét, amely mögött
az ellenség kezét kell keresnünk.
Sándorfalváról például azt jelen,
tették, hogy 6—7 mázsás átlagtermés várható. Komoly formában ja
vasoljuík a sándorfalvi tanácsnak,
nézze meg ezt az esetet, mert a fel.
sőbb ezervek becsapása, hazudás a
megyei tanácsnak annyi, mint hazudni a népnek. Az alacsony termésátlagról 'szóló mesét ma a kulá
kok terjesztik, azért, hogy hátráltassák a begyűjtés ütemét, ellenséges hangulatot teremtsenek a be
gyűjtés ellen. A helyi tanácsok
okuljanak tehát a sándorfalvi esetből és kemény kézzel, kommunista
éberséggel lépjenek fel az ilyen hamis termésátlagot kalkuláló szemé,
lyek ellen. A 6—7 mázsás holdanként! kukoricatermésről szóló mesét pedig minden dolgozó paraszt
megvető
mosolygással
fogadja
mert holdanként a fekete földeken
30 ós a sándorfalvi homokon is jő
17—18 mázsás lesz a termés.

Mig mi így sütkéreztünk a saját
magunk által saját magunk fejére
tett dicsfényben, addig más megyékben újabb lendületet adtak a
gabonabegyüjtésnek és elkerültek
bennünket.. Elmaradásunk oka tehát elsősorban saját önteltségünk
volt. Elbíztuk magunkat, kicsit fejünkbe szállt a gabonabegyüjtés
első szakaszának dicsősége. Amikor
elmaradásunk bekövetkezett, akkor
az önteltséget követte a másik hiba:
a szegedi járásban, amelyik pedig
Bokáig országszerte is az elsők között járt, egyszeriben számolgatni
kezdtek a járási tanácsnál is, a
járási pártbizottságnál is, mégpedig
azt számolgatták, hogy nálunk, az
ő járásukban már sehol sem található olyan gabona felesleg, amelynek a nép raktárában lenne a helye. Nyilvánvaló, hogy ez megalkuvó
álláspont. A szegedi járásban többszáz, ha nem többezer olyan dolgozó paraszt van még, akinek a
padlásán tetemes olyan gabonafelesleg van, melyet még beadhatna
C-vételi jegyre a nép raktárába.
Tehát egyfelől önteltség, másfelöl
megalkuvás gátolta
munkánkat.
Emiatt nem magyaráztuk meg elég.
gé a C-vételi jeggyel járó előnyöket az utóbbi időben és azt sem,
hogy a szeptember 20 a után beadott gabona után már nem 75 fo.
rintos, hanem csak 50 forintos iparcikkutalvány jár. Más hibák is gátolták a gabonabegyüjtés sikerét.
Néhány falusi tanácsnál, mint például Pitvaroson, nem akarták kiA kukorica- és gabonabegyüjtés
adni a dolgozó parasztoknak járó sel egyidőben megkezdődött a burszabadőrlést. Ha például egy öt hol. gonya begyűjtése is. Az idő most
das dolgozó paraszt 10 mázsát be- olyan kedvező, hogy burgonyából ls
adott C vételi jegyre, akkor ,,fél- • bőséges termésünk van, tehát a betek" számára kiadni a 10 mázsa gyűjtési tervet most minden nehéz
után járó szaibadörlési utalványt, ség nélkül, könnyedén lehet telje
holott a Párt számtalanszor fi- síteni.
gyelmeztette ezeket az elvtársakat,
A begyűjtéssel egyidőben meghogy a törvény — törvény, egyetlen tanácsnak sincs joga ahhoz, kezdődtek az őszi mezőgazdasági
hogy megváltoztassa a miniszterta- munkák. Ezen a téren is mutatko
nács rendeletét és kevesebb gabo- zik némi elmaradás. Az ösziárpr
nára adja ki a szabadőrlést, mint sokhelyen még a zsákban van, peamennyit a törvényes rendelet elő dig már régen a földiben lenne a he.
lye. Nagyobb figyelmet kell szer
írt a C-vételi jegy arányában.
telni • a mélyszántás kérdésének. A
Az, hogy ,,mi már megtettük a tavalyi és tavalyelőtti tapasztala
magunkét", maga után hozta azt a azt mutatja, hogy az a dolgozó pa
másik megalkuvó magatartást, hogy raszt járt jól, aki hallgatott a Pár
falusi tanácsaink egyrésze viszo- szavára és korán vetett. Az időjá
lyogva nyúl ahhoz a törvényes ren- rásunk most is olyan, hogy rövid
delethez, amely előírja, hogy akik száraz időre számíthatunk és aztán
nem teljesítik határidőre beadási az esős idők hátráltatni fogják az
kötelezettségüket, azoknak öt, vagy őszi mezőgazdasági munkákat. Tea mai időszakban 10 százalékkal hát a vetéssel se kell várni, vesfel kell emelni beadási kötelezettsé. sünk csal? nyugodtan porba, meg.
güket. A törvény itt is törvény, ame- jön az eső. Viszont, ha nem vetünk
lyet teljesíteni kell.
idejében, akkor összetorlódik a sokGépállomásaink komoly segítséget féle munka, hol ezzel, hol azzal manyújtottak a dolgozó parasztságnak. radunk el és mi nem akarunk még
Á mi államunk milliárdokat költött decemberben is szántani.
a gépállomásokra és dolgozó paA falusi pártszervezetek és tanárasztságunknak
gabonatartozása
van a gépállomásokkal szemben. csok előtt továbbra is a begyűjtés
Megyénk "területén mintegy 800 va- kérdése áll, mint főkérdés. Nincs
gon gabonával tartozik a dolgozó ok tehát a kényelmeskedésre, vagy
parasztság a gépállomásoknak. Ez a az önteltségre. Ellenkezőleg! A betartozás éppen olyan tartózásf mint gyűjtés munkája most sokrétűbbé,
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A cséplés befejezése nem jelenti a begyűjtés elvégzését

SZORGALMAZNI KELL TOVÁBB A BEGYŰJTÉST,
MEG KELL KEZDENI A KUKORICABEADÁST IS
A megyei tanács begyűjtési osztályának szombatesti
értékelése
szerint a megye járásainak és városainak begyűjtési teljesítésénél a
következő rangsor alakult ki:
1; Szeged város
2. Szentes varos
3. Makó város
4. Szentesi Járás
5. Makói járás
6. Hódmezővásárhely
7. Csongrád! járás
8. Csongrád város
9. Szegedi járás
A megye legjobban teljesítő községe Baks község; utána következik Nagylak. A megye leggyengébben teljesítő községei; Forráskút
és Csengele.
Az el-mult hét során a megye
területén mindössze 4.1 százalékos emelkedés volt a gabonabegyüjtés vonalán.
Ez az eüanyhulás azt eredményezte, hogy a megye még most
sem tudta visszaszerezni a begyűjtési versenyben elért régebbi
jó
helyét s jelenleg is a hatodik helyen van.
A járások és városok" kenyérgabonabegyüjté&i versenyében az elmúlt hé't során a legnagyobb lendület Hódmezővásárhelynél mutatkozott meg, azonban itt sem kielégítő mértékben, mert. a szeptember 8—15-i emelkedés
mindössze 6.1 százalékos. A begyűjtés
irama viszont a szegedi járásban
a leglassúbb, amit
mutat a 0-7
százalékos I' i emelkedés is.
A megyei gabonabegyüjtés
étlanyhulásának magyarázata, hogy
a megye különböző
részein
mindjobban kezd uralkodóvá
válni ez a hangntnt: „befejeztük már a cséplést, ezzel
befejeződött a gabona begyüj*
tése is". Ez a helytelen álláspont elsősorban hozzájárult ahhoz, hogy községeink
nem
megfelelő ütemben végzik a
gabonafeleslcgek begyűjtését.
Az elmúlt hétre általában jellemző volt, hogy helyi 'tanácsaink
ahelyett, hogy kiomoly munkát végeztek volna a még hátralévő felesleges gabonakészlet
begyűjtése

érdekében, csak számolgattak és
új ütemtervükön gondolkodtak. A
tettek viszont elmaradtak.
A szegedi járásnál hiba volt az
is, hogy a járási tanács elhanyagolta községei ellenőrzését és nem
vizsgálta meg, hogy a helyi 'tanácsok hogyan hajtják végre a
begyűjtés különböző feladatait. A
szegedi járási tanácsnál is sokszor
hallatszik az a siránkozás: „Nagy
a begyűjtési előirányzatunk, nem
lehet az előírt mennyiséget 'teljesíteni". A szegedi járási tanács így
siránkozva, lassan feladja a begyűjtési harcot, ahelyett, hogy még
nagyobb
lendülettel folytatná a
kenyércsatát, a még felesleges gabona magtárba szállítása érdekében.
Járásaink, községeink ezen a héten feltétlenül javítsák meg munkájukat, küszöböljék ki az utóbbi
hetekben tapasztalható
lazaságot
és induljanak végső harcra a ga*
bonabegyüjtési terv 100 százalékos
teljesítéséért. Vegyék figyelembe,
hogy szeptember 24-ig teljes egészében eleget kell tennünk a gab o naibe gyű j t ésnekt
Helyi tanácsaink feladata ugyanakkor az Is, hogy a begyüj' tési versenyt a gabonabegyüjtés mellett halndéktalanul terjesszék M a kapásnüvények
begyűjtésére Is. Különösen azok
a községi fanácsok ügyeljenek
nagy gonddal a kukorica, napraforgó begyűjtésének helyes
megszervezésére, ahol komoly
elmaradás mutatkozik a gabonabegy Uj lésnél.
Pontosan és szigorúan tartsák be a
begyűjtési rendeletet mind a jól
teljesítőknek biztosított kedvezmények, mind a hanyag termelőkkel
szemben alkalmazok büntetés tekintetében* Ugy szervezzék meg a
begyűjtést, hogy egy nappal sem
maradjanak el a törési, betakarító,
si munkáktól. Helyi tanácsaink el.
sősorban gondoskodjanak megfelelő
tárolóhelyek, górék biztosításáról.
A megyei tanács begyűjtési osztálya megállapította ugyanis, hogy
még számos község nem hajtotta végre a megyei operatfv

bizottság határozatát és nem
jelölt ki a kukorica begyűjtéséhez alkalmas lárolóhciycket.
Ezeket a mulasztó köszégi' tanácsokat ezért felelősség terheli.
A
kukoricabegyüjtés azonnali
megszervezése azért is fon'tos. mert
a rendelet értelmében
a törés
után számított 8 ' nap alatt minden
termelő köteles kukorica'iermésének
10 százalékát beadni.
Helyi tanácsaink feltétlenül gondoskodjanak átvevésre
alkalmas
helyrőlHasználják fel kukorica
'tárolására például a fűrésztelepek
kihasználatlan színjeit és törekedjenek arra, hogy a földművesszövetkezeteken keresztül időben igényeljék a nagyobb városi tárolóhelyekre való elszállításához szükséges vagonokat.
Népnevelőink agitációs munkájuk során a felesleges gabona,
készlet begyűjtésének
fontossága mellett magyarázzák meg
dolgozó parasztságunknak azt
ts, hogy a szállítási szerződésre lekötött kukorica után is
kedvezményben
részesíti kormányzatunk a termelőket.
A most megjelent rendelet értelmében ugyanis azok a termelőszövetkezetek. és egyénileg dolgozó parasztok,
akik
kukoricaszállítási
szerződést kötneka lekötött mennyiség minden
mázsája után 35 forint értékű, teljes egészében pamutáru vagy lábbeli vásárlására
jogosító utalványt ktapnak.
A szállítási szerződés nélkül „C"jegyre leadott kukorica u'tán mázsánként 25 forint értékű, ugyancsak teljes egészében pamutáru és
lábbeli vásárlására jogosító utalvány jár. Ezenfelül azok a dolgozó parasztok, akik beadási kötelezettségükön
túl
kukoricájukat
szállítási szerződésre lekötik- a „C".
jegyes áron
túlmenően minden
mázsa után 10 forint felárat kapnak előlegként a szerződés aláírásakor.
Ezen a héten megyénk minden
községe fokozza hát a gabonabegyüjtést és indítsa meg a csatát a
kukoricabegyüjtésért is.

A dán szentmiklósi állami gazdaság dolgozói
1952-re hosszúlejáratú versenyt indítottak
A pest megyei Dánszenfcmifclós valósítják,
C 300 hold silótengeri levágáállami gazdasága hosszúlejáratú
sát, behordását és silőzását
versenyt indított az 1951/52. évi
munkáikra. A dánszentmiklósiak 'a október 15-ig befejezik. A silőten.
kiskunsági állami gazdaságot hív- geri hordását gépekkei végzik és
ták ki versenyre, s egyben csatla- a földsilókat úgy építik meg, hogy
kozásra szólították fel az ország a legkevesebb fuvart kelljen altöbbi gazdaságát. A dánszentmik- kalmazni,
á 50 hold muharvetésük leka.
lósi állami gazdaság dolgozói válszálasát, begyűjtését, hordálalták:
"I 74 hold tavaszi vetésű szov- sát és cséplését szeptember 30-ig
jet burgonyát október 15-ig, géppel elvégzik.
H 20 hold gyümölcsös termését
öt hold nyári vetésű burgonyát pe* * október 20-ig leszedik, oszdig október 20-ig szednek ki.
O 35 hold takarmányrépát kor- tályozzák és gondosan tárolják az
mánylemez nélküli ekével ok- elszállításig.
O 850 hold őszi árpa és rozstóber 20-ig kiszednek.
vetésüket a minisztertanácsi
O 105 hold gyapotvetésük termését leszedik, osztályozzák, határozatban előírt határidő előtt
a szükséghez képest szárítják és két nappal, szeptember 28-ig elmegfelelő időben elszállítják. A végzik.
gyapottermést, amint a megfele.ő
Q 300 hold búzavetést öt nap.
érettségi fokot elérte, azonnal veszpal a határidő előtt, október
eségmentesen leszedik, vigyázva, 25-re elvégzik s az ősziek vetéséhogy ne szennyeződjék sem szár-, nél alkalmazzák a gépkapcsolást.
sem levélrészekkei. Háromzsebes 100 hold búzát keresztsorosan vetszedőkötény alkalmazásával azon- nek el. Vetés előtti tárcsázásaikat
nal osztályozzák I„ II., III. osz-; mindenütt kapcsolat fogasolással
á'ynak megfelelően. Minden dol- végzik a műtrágyaszórás után,
gozónak három ilyen kötényt ad- hogy a műtrágyát mindenütt jó!
nak, hogy ezzel is biztosítsák a i bedolgozzák.
munka folyamatosságát.
A talajmunkát mindenütt úgy kéA 33 hold dohány termését le- szítik el. hogy a legjobb morzsaszedik, felfűzik, lesimítják lékos szerkezetet érjék el.
november 30-ig. A dohámysímítás- " I A Az 1952. évi gyapottermés
magasabb terméseredményeihoz Balatoni János újítását meg-

nek elérésére, határidő előtt három
nappai; október 12-re felszántanak
200 hold gyapot területet. A műtrágyázást a gyapot alá géppel, a
szántást elöhántóekével 25 cm mélyen végzik.
"I "I 300 holdat december 15-ig
-1-* istállótrágyáznak — talajaik
tápanyagainak visszaadására.
1 O A jövöévi magasabb termése.redmények biztosítására a
tavaszi vetések alá az őszi mélyszántást 25 centiméter mélyein gépi
erővel november 22-re befejezik.
Gépeiket úgy tartják karban, hogy
gépkiesés ne legyen s betarthassák
a határidőket. Kettős műszakban
dolgoznak és gépeiket napi 22 6rán
át üzemeltetik.
Állattenyésztés terén is értékes
vállalásokat tettek a dánszentmiklósiak. 200 darabos tehenészetükben
70 százalékos szaporulat helyett 80
százalékost akarnak elérni az előírt szabályok betartásával. Tehenenként átlagosan 3200 liter tejhozamot vállalnak. 3 ezer süldőt nevelnek fel 40 kilós súlyra, 6 hónap atatt pedig ezer sertést hizlal,
nak fel 140 kilóra expresszhízlalás.
sal. A süldő nevelésben 21, a hizlalásban pedig 20 százalékos dara
értékesítést' érnek el a takarmányok
szakszerű összeállításával, pontos
adagolással és etetéssel.

adatai a falusi pártszervezeteket
terhelik. A falusi pártiszervezetek
kötelesek például ellenőrizni a tanácsot, hogy jól hajtja-e végre fel.
adatát, nem mutatkozik-e egyik,
vagy másak kérdésben elhajlás, például a C-vételi jegynél, vagy megalkuvás azokkal szemben, akflknem
teljesítették A- és B-vételi jegyre a
beadásukat, vagy azokkal szemben,
akik nem fizették meg tartozásukat
a nép

A Párt és az állaim előtt álló
összes feladatok jó megoldásának
kulcsa a begyűjtési terv teljesítése
és túlteljesítése. Mozgósítsunk tehát minden erőt a falun e cél végrehajtására. A Párt népnevelői számolják fel magukban a megelégedet teég megalkuvó hangulatát, lendüljenek új harcba és vigyék új
győzelmek felé a falu dolgozó parasztjait.

kiterjedtebbé vált. Tehát nagyobb
politikai munkát is igényel. Nem
szabad elfelejteni, hogy a begyűjtés kérdése nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdés is, most a begyűjtés időszakában kell megteremteni a dolgozó parasztok között azt
a „politikai hadsereget", amely
egyéb feladatok végrehajtásában is
szilárdan áll a hátunk mögött és
követi élcsapatát a szocializmus épíjésébem, A begyűjtés politikai fel-
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AMERIKAI
MEGSZÁLLÓK
A BÉKE ELLENSÉGEINEK

ARCULAT A
ARCA"

Fegyveres amerikai terrorista banda által Nyugatnémetorsxágba hurcolt
csehszlovákok levele Gottwald elvtárshoz
Prágából jelenti a CTK, hogy
amerikai ügynökök vezetése alatt
álló, pénzzel ég fegyverrel ellátott
terrorista csoport szeptember 11-én
egy csehszlovák gyorsvonatot
utasaival együtt
erőszakkal
, Nyugat-Németországba irányított.
A terroristák az utasokat és a
vonaton szolgálatot teljesítő alkalmazottakat fegyverrel kényszeritet.
ték, hogy ne akadályozzák a vonat
áthaladását a csehszlovák határon.
A határ túloldalán a vonatot az
amerikai titkos szolgálat, a CIC
ügynökei várták. Selb-ben, a határon túli legközelebbi nyugatnémet
vasútállomáson pedig már az amerikai hadsereg erősen felfegyverzett egységei sorakoztak fel és
géppuskákat szegezve az utasokra,
körülfogták a vonatot.
A vonat utasait erőszakos módon két nap és két éjtszaka
fogva tartották ós nem voltak
figyelemmel arra sem, hogy
gyermekek és Öregasszonyok Is
vannak közöl lük.
Kél napon keresztül igyekeztek az
amerikai hatóságok egyenruhás és
polgári ügynökei erőszakkal rábírni a csehszlovák utasokat arra,
hogy ne térjenek vissza hazájukba.
A terroristáktól eltekintve, akik az
emberrablást előkészítették,
egyetlen csehszlovák állampolgárt sem sikerült rábirniok,
hogy
Nyugat-Németországban
maradjon.
Miután az első két nap szüntelen
erőfeszítései
hiábavalónak bizonyultak, a csehszlovák állampolgárokat teherautóra rakták éa elhurcolták a Seibtöl. 120 kilométerre
fekvő grifenworthi katonai táborba, otel fabarakkban zsúfolták
össze őket, a legemfoertelemebb körülmények között. Itt egyenként
vették kihallgatás alá őket és küIonosén "'Ü kiskorúakra próbál iák
erőszakos nyomáét; gyakorolni.
A csehszlovák kormány azonnal
meglette a szükséges lépéseket, hogy megvédje a csehszlovák1 'állampolgárok érdekeit.
Csehszlovák diplomáciai képviselők
egy csoportja indult Németországba, de ezeknek nem engedték meg.
hogy luaglátogassák bebörtönzött
honfitáwmlkat. Egy amerikai tiszt
kijelentette, hogy nincs ideje tárgyalni a csehszlovák küldöttekké:,
mert siitfoWn teniszeznie kell.
1—
1 •
Szegede ti ünnepélyesen megkezdődött a Jhegyri filmhét. A Sza.
badrághareos Szövetség és a MOKÉP csangrádraegyel kirendeltségének ítWdezésóbrn a „Gyarmat a
föld alatt" című új magyar filmet
mutatta,
obből az alkalomból a
Szabad.sji;-filmszinház díszelőadásban. Az ünnepséget a Himnusz vezette be a„iTendőrzenekor játékában,
Varga Lehel karnatgy vezénylésével,
majd Misán Gusziúv elvlárs, a
szegedi városi tanács végrehaj lóbizottiságáaak lilkára mondott meg.
nyitó beszedet.
— A 4ojgozóknak mindig nagy
ünnep az — mondotta a többi között Misém elvtárs —, amikor olyan
újabb eredményről számolhatunk
be, amely szocialista hazánk erősödéséi, fejlődését mozdítja elő. Ilyen
eredmény kultúrforradalmunk terén a most bemutatásra kerülő
„Gyarmat a föld alatt" című film.
amely komoly tanulságot tesz arról, hogy a magyar filmgyártás
egészségesen halad előre. Filmgyártásunk valamennyi művének az a
törekvése, hogy megmutasaa nz embert munkájában, megmutassa jel.
lembeli tulajdonságait, elsősorban
azzal az újjal, ami most alakult ki
ben irt: az új szocialista embertípust. Ez az emiber harcot folytat a
réigi ellen, melyet 1® lehet, le akarunk és le is tudunk győzni.
— Olyan harcosokká kell válnunk, mint amilyenre a szovjet és
az új magyar filmek tanítanak.
Olyan harcosokká, hogy éberen őrködjünk elért eredményeink, jövőnk felett, hogy országunk ne válhasson az imperialisták gyarma.
tává.
— Lenin, Sztálin és Rákosi elvlárs szelleme és tanítása árad filmjeinkről. Tegyük a mai ünnepély
alkalmával kötelességünkké, hogy
az ő útmutatásai szerint építjük
jövőnket és. őrizzük elért eredményeinket. Fogadtuk meg, hogy tanítóink példamutatásai szerint vesz.
szük ki részünket a békéért folyó
harcból és Pártunkkal „s Rákosi elv.
társsal nz élen éberen őrködünk ha.
zánk szabadsága és függetlensége
felett 1

Majd közölték a csehszlovák küldöttséggel, hogy lépjen kapcsolatba a müncheni amerikai hatóságokkal, München előtt azonban
az országúti rendőrség feltartóztatta a bizottság tagjait és amerikai fegyveres rendőrök kísérték
őket az amerikai kivándorlási szolgálat
főnökének
irodájába. Itt
CIC-Ügynökök jelenlétében
órák hosszat tarló faggatásnak vetették őket alá, a kihallgatás után pedig a polgári
ruhás, fegyveres rendőrök kíséretében
kitoloncolták ftket
Nyugat-Németországból.
Az elrabolt csehszlovák állampolgároknak végül ig sikerült ki-

Magyar mílvészkilldötteínk

kényszeríieniök, hogy visszaengedjék őket hazájukba_ Visszaérkezésük után levelet irtok Gottwald
elnökhöz. ,,Az alatt a néhány nap
alatt — írják levelükben —, amit
akaratunkon kívül fogságban töltöttünk a z amerikai övezetiben,
megismertük az amerikaiak elképzeléseit a szabadságról. Megismer,
tük valódi arcukat ég azt a gyűlöletet, amelyet
minden
haladó
egzme iránt éreznek.
Az amerikai megszállók arculata a béke ellenségcinek arca,
azoké, akik gyilkolják a békeszerető koreai népet, akik gyarmatukká tették
Nyugat-Németországot."

meggyőződtek

róla:

Az albán nép kulturális színvonala
egyre emelkedik
Augusztus ó~e és szeptember 5-e
között 36 tagú magyar művészküidöttség járt Albániában. Kőrútjukról hazatérve a küldöttség tagjai
sajtófogadáson számoltak be útjuk
'tapasztalatairól. Részt vett
a beszámolón Petro Papi, az Albán Népköztársaság budapesti követe ls.
Elöazör Héy Gyula elvtárs, Kossuth-dljas iró, a küldöttség vezetője ismertette Albánia szocializmust épftö népének hősi küzdelmeit, nagyszerű alkotásait; a Leli in-vízi erő mű vet, a
Sztálin-textilkombinát és a mélityi cukorgyár
építkezéseit. Elmondo'rta, hogy az
albán nép
ezeknek a halaimasr
műveknek felépítésével ünnepli meg
1951 november
8-át, az Albán
Munkapárt megalakulásának tizedik
évfordulóját. Ezek az
alkotások
jelentős mértékben Járulnak hozzá
Albánia új arculatának kiaiakfiásához. Mindezekhez értékes segítséget nyújt a baráti Szovjetunió:

gépekkel,
szakemberekkel segíti
Albánia iparosításának nagy munkáját.
Az albán nép lestvéri barátsággal
viseltetik a Szovjetunió és a népi
demokratikus országok iránt. Ezt
a baráti és harco9társi szellemet
érezte a magyar müvészküldöttség
is. Előadásaik nagyrészét
8—10
ezer főnyi közönség nézte végig,
mindenült nagy szeretettel vették
körül őket. A magyar
művészek
meggyőződhettek arról, hogy az albán nép kulturális színvonala egyre emelkedik, az albán
dolgozók
tudásvágya és tanulniakarása nagyfokú. Háy Gyula elmondotta, hogy
az albán írók és költök a békeharc lelkes katonái, költeményeikben, most .készülő darabjaikban, az
albán dolgozók új "életének örömeit és a háborús nszttók aknamunkája ellen vívott harcát mutatják be.
Ezután a küldöttség többi tagja
tartotta meg beszámolóját.

A vietnámi
néphadsereg
nyolc ellenséges erőd
S»nghij (TASZSZ). A Vietnámi
Tájékoztató
Ügynökség Jelentése
szerint a néphadsereg Dél-Vietnámban harcoló egységei augusztus első felében szétverték nyolc ellenséges erőd helyőrségét és elsüllyesztettek hat ellenséges parira.

A „Gyarmat
bemutatójával

szállóhajót. A legnagyobb ütközeteit a Nga-Szou Negue nevű ellenséges erőd helyőrségének megsemmisítése során vívták. Ez az
erőd három erődítményből, két kaszárnyából. egy lőszerraktárból és
kilenc Őrtoronyból áll.

a föld

megkezdődött

A nagy tetszéssel fogadott beszéd
ulán megkezdődött a ..Gyarmat a
föld alatt" című film vetítése, ame.
lyet nagy lelkesedéssel nézett végig
a közönség.

•
A „Gyarmat a föld alatt" — az
olaj. Az olaj. amely a magyar föld
mélyében rejtőzik és amelynek kitermelését etgy amerikai vállalat
végzi. A Horthy rendszer potom
áron adta bérbe az amerikai tőkéseknek az olaj kitermelését. Az
1938-ban alakult amerikai vállalat
évi 800 ezer tonna olajat termelt ki
a háború alatt, hogy táplálja Hitler repülőgépeit és tunkjait. Az olaj
azonban a fölszabadulás után fogyni kezd és amikor teljesn a nép veszi kezébe a halaimat Magyarországon, az olaj eltűnik.
A vállalat amerikai vezetői és
magyarországi cinkosai az olaj ler.
mészelével magyarázzák a „tüneményt". De vannak emberek, akik
nem hisznek ebben a „tüneményben, nem hisznek az amerikai tudomány „csalhatatlanságában", amely,
lyel a vállalat vezetői alátámasztják
állításukat. Megindul tehát a harc.
Ez a harc, a gyarmatosítók elleni
küzdelem áll a film cselekményének központjában. A küzdelem hazánk függetlenségének megőrzésééri, a háborúra készülő imperialisták tervrinck meghiúsításáért fo.
lyik.
A FILM TÉMAVÁLASZTÁSÁNÁL
nagyon fontos szempontra kell felhívnunk a figyelmet. A magyar irodalom mindeddig nom alkotott egy
olyan hosszabb lélekzetű művet,
amely közvetlenül kapcsolódnék a
népek mai nagyszerű mozgalmához:
a békéért való harchoz. Ilyen művek
a szovjet irodalomban a „Kárhozottak összeesküvése", az „Idegen árnyéi;" és még más művek. A ,.Gyar.
niat a föld alatt" a többi irodalmi
műfajokat megelőzve nemcsak álla.
lánoaaágban, de 1 özvetlenül a békeharc kérdéseivel foglalkozik. Ez-

szétverte
helyőrségét

a filmhét

alatt"
Szegeden

zel hatékonyan segítséget nyújt békemozgalmunknak. Különös jelentősége vatn tehát annak, hogy nálunk
éppen a legszélesebb tömegekhez
eljutó művészet, a film lépett legtovább a békeharc kérdéseinek a
felvetésében.
A film témaválasztása egyébként
is igen nagy lehetőségeket nyújtott
a művészeknek, mert mai életünk
olyan anyagát ragadja meg, melyben az összeütközések egyrészt kiéiezéitek és szemléletesek, másrészt
az egyéni összeütközések is kapcsolódnak valamilyen formában a
nagy összeütközésekhez. Ez természetes is: uz olaj kérdése nem
egyszerű üzleti, vagy gazdasági,
hanem politikai — hadászati kérdés
i». De rendkívüli meggyőző erőt
ad a füm témájának az a tény,
hogy a film cselekménye megtörténi eseményeken alapszik. Megtörtént tény. hogy a felszabadulás
uáln a dunántúli olajtermés csökkenését nem a kutak kimerülése,
hanem az ellenséges ügynökök
tervszerű, „tudományosan megalapozott" kártevése okozta. Az is
bebizonyosodott, hogy a leleplezett
népellenes összeesküvések mindig
az amerikai követség támogat ásáva| és közvetlen irányításával jöttek létre. S tény az is, hogy az
ellenség fizetett ügynökeinek többsége a Peyer.féle jobboldali szoc,
dern. embereiből került ki.
AZ ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG
munkájának méltó ábrázolására is
lehetőséget ad a film helyesen
megragadott konfliktusa. Hűen tárja elénk az államvédelmi nyomozók. az államvédelmi tisztek önfeláldozó nehéz munkáját, ök azok
a hősök, akik az ellenség ügynökeit
nemcsak a filmben, hanem az életben is egymásután leleplezik, alj;!!;
eredményesen
húzzák
keresztül
azok gálád terveit. Államvédelmi
őreink
önfeláldozó,
eredményes

Rendelet egyes ipari növények termelési k&rzetelnek kijelöléséről
és termelési kötelezettségéről
A földművelésügyi miniszter rendeletileg határozta meg a dohány,
a fűszerpaprika, roslkender, rostién, seprőcirok és a hagyma termelési körzeteil. A hagyma termelési
körzetében vöröshagymából kizárólag a makói fnjlát szabad termelni- A rendele't függelékében . moghalározott
termelési
körzeteken
kívül más helyen az előbb felsorolt növényekel csak kivételes esetben, a termeltető vállala't javaslatára, a járási tanács végrehajtó bizottsága engedélyével lehet termelni.
A rendelet meghatározza, hogy
azok az egyénileg termelők, akiknek 5 kat. holdnál kisebb szántóterületük van, a szántóterület
8
százalékáig,. akiknek 5 kat. holdat
eléri, do a 15 kat. holdat nem haladja meg, 1? százalékáig, akiknek
15 kat. holdnál nagyobb, do a 25
kat- holdat nem haladja meg, 15
százalékáig, akiknek a 25 ka't. ho dat eléri vagy meghaladja, azok
szántóterületük 20 százalékáig kötelezhetők ipari növények termesz-

tésére. A fenti növényeken kívii. a
meghatározott vetésterületbe hfleszámít a gyapot, cukorrépa, szójabab- ricinus, kenaf vetésterülete iaA növénytermelési munkák íor-s
lódásának e kerülése érdekében ar
rendelet meghatározza azokat az
ipari növényekel, amelyek egymás
termelését kiegészítik és azoka'í Is,
amelyek nem termelhetök együtt,
így például dohányt és
rostlent
lehet termelni, de nem 'termelhető
együtt dohány
fűszerpaprikával,
gyapottal vagy hagymával.
Minden egyénileg termelő köteles október l-ig a községi tanács
végrehajtó bizottságának bejelenteni, hogy a rendeletben megállapított terme,ési kötelezettsége alapján milyen ipari növényeket, mekkora területen kiván termelni.
A termeltető vállalat az egyénileg termelőkkel csak a községi végrehajtó bizottság által a
községi
vetéselőirányzat kere'tében megá,lapított ipari növényekre köthet termelési szerződést.

Elítélték a r o m á n nép árulóit
Buka/rest

(Agerprese).

A buka. szigorított börtönre,

resti katonai bíróság hétfőn délben
hirdetett ítéletet az amerikai angol
imperializmus és a Vatikán szolgálatában álló kémei;, népárulók és
összeesküvők
csoportjának bűnügyében. A bíróság Eraldo Pintorit, Boros Bélét, Gheorghe Sandulescut é9 Lazar Siehanescut életfogytiglani kényszerimunkára, I.
Schubert vádlottal életfogytiglani

Pacha Ágostont 18 évi szigorított börtönre,
Cloment Galtit 15 évi szigorított
börtönre, Waltner Józsefet 15 évi
kényszermunkára. Héber Jánost 12
évi kényszermunkára, Petre Topa
vádlottat 10 évi szigorított börtönre
ítélte.
A bíróság ezenkívül elrendelte
valamennyi vádlott vagyonának elkobzását.

A ,VILLÁM" ÉS ,ELŐRE" BRIGÁD

példát mutat

A „Villám"
gipkés-esiszoló brigád eddig még mindig
élenjárt
a
termelésben. Büszkék rájuk a szegedi Késárúgyár
dolgozói is. Aw
gusztus hónapban
127
százalékra
teljesítették tervüket. Ezt az eredményt munkaversenyek
során vívták ki maguknak.
Apró
Jenő a
„Villám" brigád vezetője párosverApró Jenő egy röpke
pillantást
senyre hívta ki a Késárugyár fiatal
vet az elkészült
munkadarabokra.
sztahanovistáját, Unyi Ferenc kés110 százalék. Körülbelül
ennyinek csiszolót. Az elmúlt hónapi leértéállapítja meg eddig végzett munlcá- kelés azt bizonyítja, hogy a
ját. Letörli homlokáról a verejtékcseppeket, újra a gép fölé hajol. A
párosverseny
ji munka lelkesíti. De
brigádjának
valamennyi tagja hasonlóan dolgo- győztese Unyi Ferenc lett. 190 százik.
zalékra teljesítette tervéi Apró Jenő
142 százalékéval szemben. Érmek a
Percek alatt
párosverseny-kihívásnak
példáját a
többi tagjai is kökészítenek el egy-egy munkadara- „Villám"-brigád
bot. Sietnek, mert méltóak akarnak vették. Sejmes Károly 25 százalékmaradni a brigád nevéhez a „Vil- kal hagyta el versenytársát, Dékány
Lászlót, a „Szabads.ág"-brigád tagldm"-hoz.
ját. A párosversenyekel
még most
is folytatják.
munkájának reális ábrázolásával a
Már egy egész csomó elkészített
film mégjobbam összeforrasztja á;- munkadarab
szaporodott fel.
A
lamvédelmünket dolgozó népünkkel „Villám" brigád tagjai ma is jó
és megerősíti bizalmunkat, hogy munkát végeztek. Mielőtt azonban
hazánk határainak és belső biztonmunkadaraságának védelme jó kezekben van. átadnák, az elkészüli
bokat gondosan ellenőrzik, nehogy
A MŰVÉSZI MEGFORMÁLÁSRÓL minőségileg kifogás
merüljön fel.
megállapíthatjuk, hogy vaunak bi- Apró Jenő minden vágya az, hogy
zonyos fogyatékosságai. Igy a necsak mennyiségben, hanem a

Sapkáját mélyen homlokára húzva, szemét kissé összehunyorítva hajol a gép fölé Apró Jenő. Kezében
levő acéldarabot a csiszológéphez
Szorítja, mely élesen mar abba. Parányi vörös szikrák röpülnek szerteszét. Közben az acélvég élesedik.
Kész...

dramaturgiai felépítés itt-ott egyenetlen, a keret kissé megszokott,
egyes színészi alakítások szürkék,
egy-egy párbeszéd feltűnően lapon.
Meg ke|l azt is állapítanunk, hogy
számos olyan jelenete van a filmnek. amely az emberábrázolás színességével. a színészi játék, itt-ott
a párbeszéd és elsősorban n rendezői munka ötletességével nemcsak ebből a filmből emelkedik ki,
de az egész magyar filmművészet
legjobb eredményeihez számítható.
A filmnek ilyen részleteihez tartozik elsősorban Kristóf Vezérőrnagy
szobájában lejátszódó jelenetcsoport. Budai látogatása Pápainál.
B'arla főmérnök ..megbeszélése" az
amerikai vállalat vezetőivel.

A FILM SZÍNÉSZI ALAKÍTÁSAI
egyes jelenetekben kiemelkedően
színesek, ez a színészek mellett elsősorban
a
film rendezőjének,
Fábry Zoltánnak munkáját dicséri.
Fábrynak ez az első filmje, de
mumká.ia arról tanúskodik, hogy a
legkiválóbb magyar filmrendezők
közé sorolhatjuk.
Elmondhatjuk, hogy a magyar
filmművészet a „Gyarmait a föld
alatt" című filmmel értékes alkotással gazdagodott. A film mai
életünk új területét kutatta fel s
népünk mai legdöntőbb kérdését, a
béke s a békét fenyegető erők harcénak kérdését állította középpontjába. Ezzel sok szempontból új
munkát végzett. Ez a film nemcsak
izgalmas történetet tár elénk, hanem Jegyvert is ad a kezünkbe
abban a harcban, amelyet szabadságunkért, békénkért folytatunk az
amerikai halálgyárosok vezetése
alatt működő nagy összeesküvés
ellen.

minőségi munkákban
is az első legyen a „Villám"-brigád.
A kiértékelés szerint a szegedi
Késárugyár második
élenjáró brigádja a famegmunkáló „Előre" bri.
gád. Horváth József, Károlyi Sándor, Miklós Ferenc mindennap mielőtt munkába állnának, megbeszélik az előttük álló feladatokat. Közösen megszervezik, hogy ki melyik
munkálatot végzi aznap.
Horváth
János, a brigádvezelö nagy gondot
fordít arra, nogy a munkaidő minden perce ki legyen használva. Igy
tudták elérni azt, hogy már másfél
hónap előnyük van a terv teljesítése
terén.
De az újítások
terén is szép
eredményekkel büszkélkedhetnek. Az
Elöre-brigád tagjai a kések nyeleit,
különböző szerszámok faalkatrészeit
készítik el. A késnyél készítéséhez
több munkálatra van szükség. Léckészítés, formázás, végül a kiformázott nyelet a körfűrészen kettévágják. Ennél a műveletnél, már több
ízben történt baleset. Ugyanis
a
keskeny késnyeleket eddig kézzel
tolták a körfűrészhez. Horváth János, az Elöre.brigád
vezetője újítást vezetett be. Most már a, dolgozók meg se közelítik kézzel a fűrészt és a termelés menete is meggyorsul. 12.000 késnyél helyett ma
már

2 0 . 0 0 0 darabol
tudnak elkészíteni Az Elöre-brigád
tagjai legutóbbi 10 napon 127 százalékos eredményt értek el.
A szegedi Késárugyár
valamennyi
brigádja példát cehet a „Villám" és
az „Előre" brigád munkájáról. Kövessék lelkesedésüket, legyenek ők
is élharcosok a több és jobb termelésért vívott csatában.

KEDD. m i .
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Megalakult Újszegeden a „Szabadság'
termelőszövetkezeti csoport
V*;ámap délelőtt külsőségeiben
is ünnepélyes gyűlést tartott az új.
szegedi dolgozó
parasztság
a
DÉFOSZ főfasori épületében.
Az Ujszegedi KendeTgyár zene.
kara mozgalmi indulókkal fogadta
a gyűlésre érkezőket, tizenegy órakor pedig Sánta Mihály dolgozó
paraszt, mint korelnök, megnyitotta
a gyűlést. A Városi Közkórház
kulturcsoportja adott ezután jól sikerült műsort, majd Makra Mihály
elvtárs, a Szegedi Pártbizottság
küldötte tartotta meg beszámolóját.
Beszédének bevezet^ részében
ntalt
Rákosi
elvtársnak
1948
augusztus 20-án elmondott nagyjelentőségű kecskeméti beszédére,
amelyben megmutatta a dolgozó
parasztság boldogulásának egyetlen

útját és amelynek nyomán országos
mozgalom Indult meg a nagyüzemi
gazdálkodás megvalósítása felé.
Meggyőző erővel sorolta fel
Makra elvtárs mindazokat á Szem.
pontokat, amelyek azt bizonyítják,
hogy dolgozó parasztságunk csak
akkor képes felemelkedni, ha lépést tar! az ország gazdaságtörténelmi fejlődésével, majd ismertette
a különböző típusú termelőszövetkezeti csoportok alapszabályait és
az egyes, már meglévő környékbeli tszcsk eddig elért nagy eredményét. Példákat sorolt fel, hogy
egyes termelőcsoportban dolgozó
parasztok 6500-tól 14.000 forintig
terjedő készpénz osztalékot kaptak
és vázolta a természetbeni termény,
juttatások nagy előnyeit.

Honosak. 600 fauntat,

Nagy hatással volt a hallgatóságra a beszédnek
az a része,
amelyben Makra elviére ismertette
a minisztertanácsnak a tszcs-tagok
anyagi jóléte érdekében hozott határozatát, majd néhány — az alapszabályokkal
kapcsolatos kérdés
tisztázása után a jelenlévők kimondták az új első típusú tszcs
megalakulását. A „Szabadság" néven most életre hívott újabb szegedi tszcs legközelebb további két
taggal kiegészítendő vezetőségébe
elnöknek Godó Lajos, intézőbizottsági tagoknak pedig özv. Domokos
Istvánné, Bába István, Berta József éa Domokos József dolgozó
parasztot választották be.
így indult Újszeged dolgozó parasztságának újabb, lelkes csapata
a szebb és boldogabb jövő felé.

kanon

GAZDAGABB, BOLDOGABB ÉLETET NYERTEK
A TERVKÖLCSÖNNEL azfllkotmány-termelöcsoportdolgozói
1949 szeptember 10-én alakult
meg az Alkotmány-tszcs. Tagjai
szegény újgazdák, akiket a mult.
ban a kulák kizsákmányolt kényekedve szerint. Ekkor ősszel indult
az ötéves tervünk alapját biztosító
tervkölcsön jegyzése ls. A csoporttagok szomorúan mondogatták egy.
másnak, hogy ők bizony még nem
tudnak olyan öaszeget jegyezni,
amilyet szerettek volna. Éa hogy
mégis kivegyék részüket a jegyzésből, ötezer forintot jegyzett a csoport közösen. Ebből az összegből
most a sorsolásnál már 800 forintot visszanyertek.

baromfit, szekrényeket, székeket,
meg ki tudná felsorolni a sok apróságot.
A vásárlás mellett építettek is a
csoportban.
Modern baromfiólat
keltetöszofoával s vettek kel időgépet is. Épült egy tároló is, amelynek elkészítése 3 ezer forintba került. De vásároltak 3 tehenet is.
Ezenfelül a kertészet számára 90
darab melegágyablakot hosszúlejáratú hitelre. Most az ősszel még
200 darab ablakot rendelnek, hogy

IGY VÉDI ÖTÉVES TERVÜNK
A DOLGOZOK EGÉSZSÉGÉT
Népi demokráciánk
igen nagy
gondot fordít a dolgozók egészség
védelmére
Az ötéves terv során
már eddig is felépült új egészségügyi intézmények, kórházak, klinikák, egészségházak ' bizonyítják,

Korszerű

hogy nép! demokráciánkban „leg
főbb érték az ember". Az
ötéves
terv beruházásai
további nagy
eredményekét hozunk majd egészségügyi léién

szülőotthon

modellje

Az ötéves terv során a falvak- lyeit tiszta szülőotthonok álljanak
ban, bányavidékeken egyre több az anyák rendelkezésérc. 1938 ban
ágyszáma 457,
szülőotthon létesül. Kormányzatunk a szülőotthonok
ezzel is gondoskodni kíván a dol- 1949-ben 480 volt, 1951-ben pedig
A szülőotthonok ágyszáma
gozók egészségi állapotáról, bizto- 733.
sítva, hogy az otthoni szülés he- 1954-ben ezer lesz.

neta, amelyhez nagyban hozzájárult
a Tervkötcsön-jegyzés sikere. De,
hogy ez a fejlődés tovább folytatódjék, békére van szükségünk s
ezt az AlkOlmány-tszcs dolgozói is
jól tudják. Ezért, amikor a Békekölcsön-jegyzés megindult, mindannyian jegyeztek, kötvényt, sőt a
csoportban most is jegyeztek közösen is 6 ezer forintot. így adták
kölcsön az
államnak pénzüket,
hogy azután sokszorosan.
visszakapják különféle segítség formájában-

továbbfejlesszék
a kertészetet is.

Most nagy izgalommal készülnek'
a 20-án meginduló sorsolásra, kíIgen, visszanyerték pénzűk egyA csoport fejlődése egyik leg- váncsiak, a kötvények közül vájrészéit, de azon felül a jegyzett szebb bizonyítéka szocialista fejlő, jon melyiket húzzák ki, ki lesz a
összeget már sokszorosan vissza- déslinknek, ötéves tervünk sikeré- csoportban a boldog nyerő.
kapták a csoportban. A megalakuláskor 136 hold földjük volt, egy
pár üres épülettel, nem volt se
KOREAI MŰVÉSZEGYÜTTES ÉRKEZETT
iga, se igavonó, se egyeden ekéje
MAGYARORSZÁGRA
a csoportnak.
De a dolgozók állama segítségére
Hétfőn reggel megérkezett Buda- Koreai Népi Demokratikus KöztárSietett az új tszcsnek,
pestre a Berlini Világifjúságí Ta- saság budapesti követe.
álkozóan nagy sikerrel szerepelt,
A művészegyüttes először kedden
hosszúlejáratú kölcsönnel.
18 tagú koreai művészegyüttes. Fo- este lép fel a margitszigeti SzabadMindjárt veitek egy pár lovat, ko- gadásukon ott volt Kvon O Dlk. a tért Színpadon.
csit, ekét, boronát és kéziszerszámokat is: kiapát, gereblyéket, ásókat, hogy
hozzáfoghassanak a
munkához. A gépállomás traktora
felszántotta a földet hitelbe s be is
vetette a kölcsönkapott vetőmaggal.
Megindult a kukorica begyűjtése mondja az átvevő s visszaadja a
A nehézségek leküzdésével sike- Szegeden.
Dolgozó
parasztjaink kiskönyvet.
resen elvégezték az őszi munkát s egymással versenyeznek a beadás
— Majd beviszek 3
mázsát —
ezért 10 ezer forint jutalmat ka. mielőbbi teljesítéséért. A Vásárhe- válaszolja Hódlné mosolyogva. —
pott a csoport. Majd egy húsz főből lyi-sugárúton a begyüjtőhely előtt inkább még löbbe't, egy keveset
álló sertéstörzset kaptak hosszúle- legalább 10 kocsi várakozikC-Jegyre is.
járatú hitelre.
A mázsára most rakják az egyik
— Lehet — felel rá vissza az
Kös1950-ben aztán tovább erősödtek. megrakott kocsiról a kukoricával fiivevőhely egyik dolgozója
sön C-vételi szerződé^, a C-jcgyre
Húsz darab tehéntörzsei kaplak az 'telt zsákokat.
58 forintot
— Tizenkél zsák 562 kiló — beadott kukoricáért
államtól. Jó munkájuk eredményekap.
hangzik a mázsától.
kép
Hódiné olvassa a
lapot s azt
— Ez a 8 zsák 427 kiló —
mondja:
hangzik újra.
jó termést takarítottak be
A kukorica Stumpf Imre 9 hol— Egv mázsá't írjon be nékien
ősszel és most már négy lovat, das középparaszié,
aki a Tol- is, annyi biztosan lesz
felesleg,
három kocsit, két ekét, két boro- buchiii sugárút 77- Szám alatt la- még abból a kicsiből is, ami nekik.
A
gazda
segít
a
zsákokat
adonát, hengert és három ekekapát
künk termelt — s határozott begatni, hogy gyorsabban menjen a lükkel aínlrja a nevét a szerződés
vásároltak.
A csoporttagok is megkaplak munka. A felesége pedig az asz- aláel-ag évi fizetésüket. Bebizonyoso- talnál számolgatja, hogy mennyi is
Most özv. Ve,ró Mihályné két és
dott ismét, hogy a nagyüzemi gaz- a beadásuk, mert 682 kiló mor- félholdas' Oncsa-'ielepi lakos kukozsolt
az
előirányzatuk
és
ók
csődálkodás jobb életet biztosít a dolricáját mérik.
gozóknak. A csoporttagok állagke. veskukoricát hozlak be.
— Élenjártunk a búzabeadlásban,
—
Olyan
11
mázsa
körül
van
resete 6 ezer forint kőiül volt. Az — mondja az átvevő — s ki is hát evvel sem akarunk lemaradni
eredmények láttára még fokozot- mérik a lt mázsa kukoricát— mondja a fia mérés közben. —
tabb lendülettel kezditek az 1951.
— Még egy zsákot mérjenek meg A búzából is az elsők között vitévi munkához s ez meg is hozta a — kéri Stumpfné —, így azián tük be a feleslegünket. Több. mint
várt eredményeket.
biztos, hogy kifutja. Nem szeret- 5 mázsát adtunk be C-jegyre, de
kukoricát is hozuniki be, ebben is
Ebben a z évben már 6 lovat vet- nék adós maradlni.
Közben fiatalasszony jön és ér- élen akarunk hatadni.
tek a hozzá való szerszámokkal
Sie'tnek dolgozó parasztjaink a
együtt. Ezenkívül egy nagy lapos deklődik, hogv mennyi csöves kukocsit, amely 4 ezer forintba ke- korica jár cgv mázsa morzsolt he- beadással, mert tudják, hogy evvel hazafias kötelességüket teljesírült, meg egy igáflkocsit is. Pony- lyettAz érdeklődő Hódi Jánosné. Kál- tik. Még ezentúl fűti őktet az is,
vákat, mázsát, mérleget, 200 darab
lay-fasor 70. szám ' alatti kispa- hogv kormányunk az október l-ig
raszt felesége. Mindössze 1581 négy. beadott kukorica minden mázsája
a földjük. 270 kiló csöves tt'tán 5 forint többletet ad gvorsA Néphadsereg
Napja szögöl
kukoricát kell beadni utána — beadási jutalomként.

Í

GYŰLIK MAR II KUKORICA IS
A SZEGEDI BEGYÜJTŰHELYEKEN

alkalmából Budapeslre érkeztek a
Csehszlovák Köztársaság és a Bolgár Népköztársaság hadseregeinek
kulturális és sportküLdöttségei.
A Néphadsereg Napja alkalmából vasárnap éjjel Budapeslre érkezett a Csehszlovák Köztársaság
hadseregének kulturális sporlküldöttsége. A vendégeket a magyar
néphadsereg és dolgozó népünk nevében Hazai Jenő ezredes üdvözölte.
Az üdvözlésre, a küldöttség- nevében Karel Muzikar - ezredes válaszolt. A Bolgár Népköztársaság
hadserege kulturális és sporlküldöttsége hétfőn reggel érdekezelt
meg Budapestre. A küldöttség fogadásán megjeleni Marko Jotov
Terrenjalov, a Bolgár Népköztársaság budapesti követe.

MÁV orvosok háromnapos értekezlete
Miskolcon
Elismerésben részesültek a szegedi kerület orvosai
A MÁV központi egészségügyi hí.
vaiala a MÁV igazgatósági főorvosok és területi orvosok részére tapasztalatcserével egybekötött há
romnapos
értekezletet
rendezett
Miskolcon. Azértekezleten —amelyre az ország minden részéről őszszegyül tek a MÁV orvosok — főként a vasútegészségügy lovábbfej.
ilesztés'étvel foglalkoztak. Az értekez.
lel igen hasznos eredményekkel zárult vasárnap.
A központi egészségügyi hivatal
a szegedi területi orvosok munkáját

példaképül állította a többiek elé
és a kiértékelés során kitűnt, hogy
a MÁV szegedi területének orvosai, dr. Zápari Dezső elvtárs, igazgatósági főorvos vezelésével az elsők között látják el fontos egészségügyi feladatukat. Sikerek mun.
kájuikkal érdemelték ki, hogy a főorvosi hivatal részére külön slnautót biztosítottak a még eredményesebb munka, a vasutas dolgozók egészségének még jobb védelme
érdekébein.

A Kazinczy-utcai

bölcsőde

Szegeden is az ötéves terv során számos új egészségügyi intézmény létesül. Ebben az évben kor.
szerüsftették a Kazinczy.utcai József Attila bölcsödét. Ugyanakkor
ki is bővítették, mert ma már az
eddigi 2ő helyett
35 férőhellyel
rendelkezik a bölcsőde. Könnyítettek a dolgozó nők helyzetén azáltal is, hogy amíg ezelőtt 8 órán,
"most 1? órán át gondoskodnak itt
a csecsemők gondozásáról és ellálásáról. Az átalakítás során külön
kis szobákat építettek. Elkészült
az úgynevezett átvevő rész is, ahol
az orvos naponta megvizsgálja a
csecsemőkét,
amikor a szülőktől
átveszik. A bölcsőde személyzetéről
is gondoskodott tervünk. Zuhanyozót. öltözőt és étkezőhelyiséget készítettek Számukra.
Népi
demokráciánk
fokozod
egészségvédelme
eredményeképpen
egyre
nagyobb
eredményeket
érünk el a tüdővész elleni küzdelemben is. Az elmuit rendszerben
ezrével halták meg tüdővészben a
dolgozók Csongrád megyében
is,

egyik résziele

mert a Horthy-rendszer ítépelnyo.
mó politikája nemhogy
gátolta
volna, hanem egyehesen elő£vg,te,.o
ennek a be.egségnek terjedését. A
tüdőgondozók, a tüdőszanatiíriumok
helyett vizes, Ínséges
lakásoknl,
rossz táplálkozást jutta,otfJa dol-

tuooqmwck
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"ttí
gozóknak. 1938-ban Csonkád megyében mindössze két tüdőgondozó
volt, ma már a megye hét tüdőgondozója szolgálja a
tbé. elleni
eredményes küzdelmet.

Elkészültek a Békekölcsön sorsolás számié jé^kéi

A lervkölcsönJtölvények harmadik
sorsolásánál használt szerencsekerekeket lepecséltelték és tavaszig —
a tervkölcsön negyedik sorsolásáig
— az OTP pénztártermében őrzik.
A békekölcsönkiötvények első sorsolására most négy új szerencsekereket készttettek.
Az
Országos
Takarékpénztár
központjának páncéltermében napok óta 12 dolgozó végezte nagy
gondossággal és figyelemmel a köt.
vények számait tartalmazó számlovéllöék elkészítéséi.
A négy sorsolási kerékbe, különféle színű számkvélkék kerülnek
majd. Rózsaszínű papírszelelekre
írták a sorozatszámokat, sárgaszínű
számievél'kékre pedig a sorszámokat, ezeket az 1, illelve a 2-es számú kerekékben helyezik el. Ezekből a kerekekből egyenkénti húzás-

sal sorsolják ki a nagyobb nyereményeket. Kékszínű számlevólkéken
tüntetik fel a 25, 10 és 5 ezer forintos nyeremények összegét, amelyek a 3-as számú kerékbe kerülnek. A negyedik kerékben fehárszí.
nű számlevélkéket helyeznek el,
amelyekre egymás mellé írták fel
a kötvények áorozal szárnál és sor.
számvégzödéseit. Ebből a kerékből
húzzák ki sorozathúzással az ezer
forintos és az önnél kisebb nyereményeket.
Az OTP, dolgozói a számlevélkék
összesodrását elvégezték ós ezeket
ezerdarabonként rendező táblákra
raklak. így könnyen ellenőrizhették
azt, hogy minden számlevélke megvan e. A számlevélkékei a sorsolási
bizottság tagjai mégegyeszer ellenőrzik majd.

A helyszínen
is
a kisorsolt
Békekölcsön
A Békekölcsön-kötvények nyere.
ményeit az Országos Takarékpénztár — ugyanúgy, mint a Tervkölcsönikötvéiiyek sorsolásain — a
helyszínen is kifizeti. A nyertesek
— ha a kötvény náluk van —
közvetlenül a húzás uián a helyszínen átvehetik
kisorsolt nyereményeiket.
A Zeneakadémián felállított ideiglenes pénztárakon kívül szepiember
21-től az Országos Takarékpénziár
központjában és
budapesti fiókjaiban is álveheli a nyeremény!
minden kisorsolt kötvény tulajdonosa- Szeptember 24-én a hivatalos
nyereményjegyzék megjelenése ulán
pedig már a vidéki OTP-fiókok és

kifizetik
kötvényeket

az ország összes postahivatala is
megkezdi a nyeremények kifizetését.
A százezer
forintos
főnyereményt és az 50 ezer forintos nagynyereményeket csak az
Országos
Takarékpénziár központjában (V.,
József Atti!a-u. 2—4.) vehetik át a
nyerők. A 25 ezer, 10 ezer és 5
ezer forintos nyereményeket
az
OTP központjában és fiókjaiban
fizetik ki- Az ezer forintos és ennél kisebb nyereményekei az OTP
központja és fiókjai mellet, szeptember 24 tő! nz
ország összes
postahivatalában megkaphatják a
nyertesek.

KEDD,

Beszélgetés a „Csínom
a szegedi
A karmester int, a zene belevág,
népünk dalos kedvének, erdők, mezők kiapadhatatlan forrásának daL
lamai csendülnek fel. Nem idegen
melódiák, legjobb barátunk, fáj dal.
munk, örömünk kifejezője, a
ma.
gyar népdal csendül, száll felénk.
Dal és játék, de nemcsak dal és
játék a „Csinom Palkó". Hősi korról szól az ének. A bátor
magyar
vitézek, kuruc harcosok tömegéből,
mint erdő mélyén a napsugár foltocska, kivillan egy-egy szines, emberi ábrázat: Rézangyal,
Tyukodi
pajtás. A magyar nép bővérű humora úgy bugyog fel a pillanatban,
mint kövek között csörgedező patakocska. S a közönség gondját.bajdt
kintfelejtve, hálásan simul bele a
simogató, erőt adó muzsika
karjaiba,
Bchunyorgok
a reflektorba
és
kinézek a nézőtérre. A csillogó sze.
mű, forrószivű fiatalok és kipirult
arcú, bólogató öregek
egyformán
lángoló szívvel néznek fel a szinpadra. Mindenkit magával ragad a
muzsika. Mindenki együtt él, együtt
szeret, együtt harcol a kuruc katonákkal. Mindenki akarja a győzelemet, mindenki kineveti Piperecz
bárót és az egész ostoba császári
ármádiát és mindenki győz, amikor
Vak Bottyán
vitézei győzelmesen
térnek vissza a zsákmányolt feketesárga lobogókkal. Mindenki — de
leginkább egy szemüveges férfi. A
nggyedik sorbagi ül. Sugárzik szeméből az élet, a nép szeretete. Szin.
te elmerül a zenében. A hangokkal
egtfült száll át a nézőtéren, belopja
mag fit a hallgatók szivébe: Farkas
Ferenc Kossuth-díjas, a „Csinom
Palkó" zeneszerzője.
A szünetben mellésodródom s a
sok kérdés közé — melyekkel megrohanják — én is belopok egyeli

Palkó"
szerzőjével
bemutatón
— Hogyan szülelelt meg a ,Csinom Palkó 1'?
— A rádió felkérésére
fogtam
hozzá a megírásához. Csak jóval a
rádióbeli bemutatója után írtam dal.
játékot belőle. A „Csinom Palkó-'
magyar zenei tradíciókon,
a magyar népzene haladó hagyományain
épült fel. Zenéjét nagyrészben régi
kurucdalokból állítottam össze. Cé.
lom volt, hogy a magyar nép hősi
szabadságharcát
méltó
keretben
mutassam be és a darabon keresztül Tyukodi, Csinom Palkó,, Jankó
élő, hús-vér emberekké váljanak a
nép szivében. Azt hiszem, a közönség megismerte és megszerette őketI
— mondja és sugárzó arccal néz
körül a kavargó
emberáradatban.
— Most milyen munkán dolgozik?
— Szimfóniát írok a SZOT
mű.
vészegyüttes felkérésére, de közben
befejezem a ,£eng az erdő" című
daljátélcomat,
amelyet a szegedi
színház is műsorra tűzött. Favágók
életéről szól. Egy erdőipari
iskola
növendékei nyáron
fakitermelésnél
dolgoznak a Tisza
felsőfolyásánál.
A Tiszalöki Erőműhöz szállítják a
fát. Rengeteg mókán, kacagáson, bátor, elszánt fiatalok munkáján
ke.
resztül ér a fa a rendeltetési helyére, de odaér! Nagyon sok új, ér.
dekes színfolt van a darabban. Az
utolsó felvonás például egy úszó tutajon játszódik.

N A P I R E N D

„HISZEKEGY" A MÉRKŐZÉSEN?

Kedd, 1961. szeptember 18.
MOZI
Szabadság miozi; Fél 7, fél 9:
„Gyarmat a föld alatt" (szeptember 21-ig).
Vörös Csillag-mozi: Fél 7, fél
9: „Muszorgszkij" (szeptember 19ig)Fáklya-mozi: 6, 8: Honvéd műsor; „Május 1 díszszemle", „Gavrilov táncegyüttes", „Honvéd sportverseny" (szeptember 19-ig).
•
SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Csínom Palkó- Adybérle't (1).

— vagy az OTSB hogyan gondolja az ellanfirzO jelentősek megírását

A múzeum nyitva keddtől péntekig délelőtt 9.től délután 3-ig,
szombat és vasárnap délelőtt 9-től
l-ig.
•

A Somoj^yi-könyvtár nyitva köznapokon delelőtt 10 órától délután
5 óráig,

Holnap általános sztrájkot kezdenek
a z olasz vasutasok

LEÁNYOK! JERTEK K Ö Z É N K ! . . .

ken történik. Egyidejűleg felhívják
a város lakossági?, hogy — amenvnviben kedd estig jegyeit nem kap.
ná kézhez — házmegbízotiját személyesen keresse fel annak átvétele végett. Az üzemi, hivatali pótAZ O. K. J. FELHÍVJA a Sze- jegyek igénylését
legkésőbb 23-ig
ged városi körzeti megbízottakat, lehe? benyújtani a városi O. K- J.
hogy akik a hétfői napon az élel- aikirendeltségnél.
miszer jegyeiket nem
vették
át,
kedden feltétlenül jelenjenek meg
Felhívás a békebizottságot
a körzeti jegyfiókban, mert a kititkáraihoz!
osztás? 20-án délig be kell fejezni. Különösen felhívják erre
a
18-án, (kedden) d. u. 6 órai
Petőfi-telep körzeti
megbízottait, kezdettel Kálvin-tér 6. sz. alatt
ahol a hétfői napon nagy lematitkári
értekezletet
radás mutatkozott. A Küisö-bak- összevont
elv?óiak részére a jegykiosztás csü- tartunk. Kérjük a titkár
törtök délelőtt ar iskolában, Szent- társak feltétlen és pontos megmihálytelek részére ugyancsak csü- jelenését
törtökön, 20 án a szokott helyeVárosi Békebizottság

A vasárnapi labdarugómérközés.
re „Ellenőrző jelentés" megírására
nyomtatványt adott ki a Testnevelési és Sport Bizottság hódmezővásárhelyi kerülete. Ez még nem lenne bajt hiszen a mérkőzések bírpát
helyes, ha ellenőrzik. Az is rendben
van, hogy 24 kérdést írlak rá,
melyre az ellenőrnek kell válaszolni.
Az azonban egyáltalán nem helyes,
hoigy a fejlécen imég ez áll: ,,MLSz
Játékvezető Testülete Alföldi
Kerülete". Ez még nem is minden
Hiszen csupán a betűket kellene
már kijavítani OTSB.re. Ha már
a fejlécet megnéztük, nézzük csak
meg az alját is! „Corvin-nyomda,
Szeged" — hirdeti a jelentés alja,
ezzel még mindig emlékeztetve a
hirhedt reakciós nyomdára. Azt
csak oda kell írni, hogy ki nyomtatta? Nem igaz? Most már megnéztük a fejlécet, megnéztük az alját, nem árt, ha megnézzük a je-

lentés belsejét is, hogy mit is kell
megfigyelnie az ellenőrnek? És itlj
olyat lát az ember, hogy nem tudja, hogy álmodik-e, vagy ébren
van! Mert a 4. pontban ez áll: „Figyelmessége terjedjen ki: A pálya,
felszerelés és jelzésekre.
Hiszeke g y. Sportszerűtlenségekre.
Partdobásra". Igen, az ellenőrnek meg
kell nézni, hogy a bíró elmondatja-e
a hiszekegy-et a mérkőzés előtt a
játékosokkal. Ha nem mondatja el,
mit ír be vájjon az ellenőr? Mert
abban biztosak vagyunk, hogy a
játékvezetők, a játékosok, de még az
ellenőrök sem hajlandók felidézni
az átkos multat, még ha ezt az ellenőrző jelentésen fel is tüntették!
Azt hisszük, hogy felszabadulásunk
utón több mint hat évvel már ideje
lenne másik nyomtatványt forgalomba hozni!
j
Dáni
Mihály,

*.

Egyetemi könyvtár nyitva minden munkanapon reggel 9 órátó1
este 7 óráig. Könyvkölcsönzés reggel 9 órátó! délután 1 óráig.
.
IDŐJÁRÁS JELENTÉS.
Várható
időjárás kedd estig:
Felhőátvonulások, több helyen eső, valamivel
élénkebb északnyugati-északi
szél.
A hőmérséklet tovább csökken. —
Várható hőmérsékleti
értékek az
ország területére:
kedden reggel
19—21,
a páho- 12—15, délben nyugaton
keleten 21—24 fok között.

Szemével körülsímogalja
lyok vörösbársonyát:
•
— Remélem, a „Zengő erdő" szegedi bemutatóján
megint itt leheRÁDIÓ MAI MŰSORA:
lek. Soha nem fogom elfelejteni ezt
Kedd, 1951. szeptember 18.
a meleg fogadtatást és úgy is búKossuth-rádló
csúzom a szegedi dolgozóktól, hogy
5 Falurádió. 5.20 Zenés percek.
„viszontlátásra l"
5 30 Hfrek. 5.40 Női szemmel...
6 48-as indulók. 6.20 Dalok. 6.45
Váradi Zsuzsa,
a Szegedi Nemzeti Színház tagja. Hírek- 7 Hanglemezek. 7.20 Dalok.
8.05 Hanglemezek. 11.30 Elbeszélés. 11-50 Hanglemezek. 12 Hírek.
Hangos újság. 12.30 Énekkar. 13.15
Szórakoztató zene. 14
Időjárásjelentés. 14.10 Könnyű zene. 15.30
Dalok. 15.55 Hanglemezek. 16.20
óriási méretű
sztrájkmozgalom órás általános sztrájkot tartanak. Iskolások rádiója. 17 Hfrek. 17.10
van kibontakozóban
Olaszország- A vasutasok 24 órára beszüntetik Vasu'taSok, műsora. 17.25 Uj kínai
ban is, ahol az Általános Oiasz a vasúti közlekedést az egész or- ajándéklemezek. 17.45 Termelési
Szakszervezeti Szövetség, az Olasz szágban- A sztrájk tiltakozás
a híradó. 18 Előadás. 19 Zenekar. 20
Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsé. kormánynak az új állami alkal- Hangos újság. 20.35 Versenyben az
Színházi
ge és az Olasz
Munkásszövetség kalmazotti fizetésekre
vonatkozó ország kenyeréért. 20.45
közvetítés 23-20 Hanglemezek.
titkárai az állami
alkalmazottak elfogadhatatlan javaslata ellen.
független szakszervezeteinek képviPetőfi-rádió
Ez lesz ebben az évben az olasz
selőivel tartott együttes ülésükön állami alkalmazottak harmadik ál5.30 Népzene. 5.50 MHK negyedelhatárolták, hogy az állami alóra- 6.05 Termelési
hírek.
6.15
kalmazottak, a posta, a telefon és talános sztrájkja gazdasági követe- Színház- és moziműsor. 6.20 Szóa távíró dolgozói valamint az ál. léseik kielégítéséért folytatott küz- rakoztató zene. 7 Jó reggelt, gyelumvasutgk dolgozói
szerdán 24 delmük során.
rekek! 7.35 Népdalok- 8 Balettzene. 8.30 Szórakoztató zene. 9-20 Is.
kolások rádiója. 10 Hírek. 10-10
TIegedű. 10.40 Zenekar. 11.10 Hanglemezek. 15 Zenekari muzsika. 15
óra 40 Mai magyar szerzők dalaiKEDVES SZÜLÖK! KEDVES LEÁNYOK!
16.10 Hangversenyzenekar. 17.15 A
ötéves 'tervünk sikeres megvalósításához egyre több gép, szerferv győzelméért." 17.30 Hírek. 17
szám, közlekedési eszköz, ezernyi vas- és acélgyártmány kell. A vaóra 40 Tánczene. 18 Dolgozóknak
sas szakmunkások lelkesedéssel, munikaversenyben készítik ezeket, mizenéről. 18.40 Társadalmi Szemle
közben tanítanak és nevelnek bennünket, vasipari tanulókat is, mert
ismertetése- 18.55 Egy falu — egv
hazánknak sok 'tízezer jólképzetr vasas szakmunkásra van szüksége.
nóta. 19.15 Sportneevedóra. 19.30
ötéves tervünk megvalósítása érdekében, ezért a Rákosi Mátyás
Tánczene. 21.30
Előadás.
21.45
Művekben dolgozó vasipari tanulóleányok felhívják a 14—18 éves
Hanglemezek. 22.35 Hegedű.
korban lévő leánytársaikat: jelentkezzenek vasipari tanulónak!
Mi, vasipari tanulóleányok, büszkék vagyunk, hogy most mint
tanulók, rövid idő múlva, mint szakmunkások rész'ivehetiink
ötéves
MNDSZ-hírek.
tervünk megvalósításában. Tanműhelyeinben versenyben dolgozunk a
MNDSZ iizemi és kerületi ügyfiúkkal, az iskolában is jól megálljuk helyünket. Képzett oktatók
vezetők részére kedden délután 5
és nevelök, kitűnő szaktanárok felügyelete alatt sajátítjuk el mesterórakor rövid megbeszélés.
ségünket. öröm és büszkeség ma ipari tanulónak lenni. Munkánkat
anyagilag Is megbecsülik, jó fizetést, munka- és egyenruhát, évente
MSZT-HIREK
28 nap fizetett szabadságot kapunk
és szabadságidőnk egyrészét az
A
Magyar-Szovjet
Társaság tnóország legszebb üdülőiben tölthetjük el. Mindezt azzal igyekszünk
ravárosii szervezete 'kettéosztott és
meghálálni dolgozó népünknek és Pártunknnk: megfogadjuk, hogy munMóra II. szervezet új helyiségében
kánkat mindig erőnk és tehetségünk szerint, a legjobban fogjuk elPetőfi Sándor-sugárút 81/a- ala'it
végezni.
21-én este 7 órakor vezetőségváEzért fordulunk most hozzátok is,
fiatal
leánytérsainkhoz.
lasztó taggyűlést tart. A tagtársak
Gyertek közénk, tanuljátok velünk együtt a vasipari szakmákat; lemegjelenését elvárják.
gyetek lakatosok, esztergályosok, motorszerelök, vagy villanyszerelők;
A Magyar-Szovjet
Társaság
építsétek velünk egyiitt hazánkat.
Szegedi szervezetének székházáMegfogad juk, hogv minden támogatást megadunk nektek; ha közénk jöttök dolgozni, átsegítünk benneteket a kezdet nehézségein.
ban (Horváth M.-u. 3. t-z.) alatt
Felhívjuk azokat a szülőkét, akiknek 14—18 éves leánygyerfolyó hó 18-án, kedden délután
mekeik vannak: kii'djék leányaikat közénk vasipari
tanulóműhelyek6 órai kezdettel
kul túrpropahe, vasipari tanulóiskolákba, hogy velünk együtt, becsületes, jó vasas
ganda értekezletet tartunk.
Szakmunkátokká váljanakA Magyar-Szovjet
Társaság
A vidéki leányokat budapesti otthonokban helyezik el. Fiatal
Szegedi szervezetének
székhálányok, fia'tal lányok szülői! A vas és gépgyártás nemzeti ügvzában (Horváth M.-u. 3. sz.)
Va'nmennvi vasipari tanuló nevében kérünk benneteket, jöjjön miné!
alatt 18-án, este 6 órai
keztöbb fiatal lány tanu'óműheiveinkbe. Jöjjenek közénk fiatal leánvdettel íraervező értekezletet tartársaink, reljesltsük közösen hazafias kötelességünket. Szakmánk elsajátításával váliunk jó szakmunkássá, adjunk több gépet az országnak
tunk. Az elvtársak
megjelenéa béke védelmére, a szocializmus énftésére.
sére feltétlen számítunk.
Rákosi Művek vasipari
lamilálányai

A körzeti megbízottak
ma feltétlenül vegyék át
az élelmiszerjegyeket

1951. SZEPTEMBER J A

A SZEGEDI Kossuth Zsuzsanna
Állami Ápolónőképző Iskola szeptember végén kétéves ápolónőképző
tanfolyamot indít. Jelentkezhetnek
azok a munkás, paraszt és értelmiségi dolgozók gyermekei, akik hivatást éreznek az ápolónői pályára- Jelentkezés 17—30 éves korig.
Lakás és ellátás az iskolában ingyenes. Egyenruháról és tanköny.
vekről szintén az iskola gondoskodik. A kérvényeket és a felvételhez szükséges iratokat szeptember
20-ig lehet
beküldeni az iskola
igazgatóságának Szeged, Totbuchin.
út 1. (volt Kálvária^u-).
JÓ állapotban lévő használt konyhabútor sürgősen eladó. Lchel-u.
3. szám.
.
i

S z e g e d i Petőfi—Bp. V a s a s 0 : 0
A Szegedi. Petőfi izgalmas játéi;
és nagy küzdelem után döntetlent
ért el a Bp. Vasas ellen. A szegedi
csapat lelkesen és jól játszott és
sokkal többet támadott, mint ellenfele, azonban a sok gólhelyzetet a
csatárok nem tudták értékesíteni. A
Vasas csak szórványos támadásokkal veszélyeztette a szegedi kaput.
Az első félidő változatos küzdelme
után a Szegedi Petőfi a II. félidőben nagy fölénybe került, de fölényét nem sikerült gólokra váltania.
Győri

Cserhalmi bravúrosan védett. A
védelemnek Szabó volt az oszlopa.
De Bénák és Kerekes is jól működtek. A fedezetek között Gyurik
\olt a jobb, de Reiter is megfelelt.
A csatársorból a feltartóztathatatlan Csáki volt a legjobb. Ladányi
solwt dolgozott, Bánáti igyekezett,
Kanásznak is volt egy-két jó húzása, Törkölynek is volt egy-két jő
lefutása. A Sz. Petőfi győzelme}
érdemelt volna.

Vasas—Szegedi Honvéd

1:0

(0:0)

A Szegedi Honvéd nagy küzdelem
után szenvedett vereséget Győrött,
Kertesinek a II. félidő 20. percében
lőtt szerencsés góljával. A szegedi
csapatból a védelem kitűnően játszott Palotaival és Mednyánszkival

az élén. A fedezetek közül Fodor
volt a jobb. A csatársor vezetett
ugyan jó támadásokat, de a lövéseket nem kísérte szerencse. A támad ósonból Kotász és Böjtös tűntek ki.

Az NB /-es eredmények:
Bp.
Bástya—Salgótarjáni Bányász 4:1,
Bp. Honvéd—Vörös Lobogó Sortex
1:0, Szombathelyi Lok.—Di. Vasas
3:1, Bp. Kinizsi—"Csepeli Vasas 1:0.

250-es 1. Noel V. (Sz. Honvéd) 12
•kör 12:28, 350.es 1. Kiss (Kecskeméti Dózsa) 15 kör 14:24, 500-as
1. Kiss (K. D.) 14:13. Oldalkocsis
1. Bazsik (Sz. Lok.) 6 kör 5:31.
Meghívásos 100—125 ös 1. Dombegyházi (Sz. Honvéd) 6 kör 7:13.

Jól sikerült a gyorsasági
mostorosverseny
Vasárnap délelőtt a Széchenyitéren 50 indulóval nagy érdeklődés
mellett tartották meg az országos
motorosversenyt, a terménybegyüjtésiben élenjáró dolgozó parasztok
tiszteletére. Eredmények: 100-as
sport 1. Csákós (Sz. Honvéd) 7 kör
7:19.4. 100 as széria 1. Horváth
(Szentes) 8 kör 8:28. 125-ös sport
1. Csikós (Sz. Honvéd) 1 kör 10:19,
125-ös 1, Horváth (Szentes) 8.25,
GYERMEKSZERETŐ föznitudó mindenest azonnal felveszek. Katonautca 5. II. eim. 6. ajtóÓCSKA cégtáblákat magas áron
vesizck- Ajánlatokat kérek. Szabó
Pál, . feliráskészftőBékéscsaba.
Haán-utca 1.
EGY fehér mély
gyermekkocsi,
tűzhely eladó. Pátfy-utca 79. Érd.:
vasárnap.
JÓ állapotban lévő női kabát el
adó- Szent István-tér 11/a. II- 5.
Délután 3 órától;
HÁROM daraib háromhónapos malac eladó. Szatymazi-utca 19.
KÉTKEREKŰ erős kiskocsi, 1)0 W.
ventillátor,
kerettel,
boreresztő
kötél eladó. Szivárvány-utca 2RUHÁSSZEKRÉNY, ágy, tükör eladó- Somogyi-utca 14.
TŰZHELY, kályha, bőrfotel, bri.
kettpor eladó. Gutenberg (Margit)
utca 14.
PHILIPS tőrpeszuper rádRó eladó.
Toibuchin, sugárút 50.
15 KÖVES Svájci
Zenit a karóra
és 2+lt-es közép, rövid, hosszú
hullámú rádió eladó. Gál-utca 17.
Felsöváros.
ÉPÜLET- gerendák •
ebédlőszőnyeg
2x3 .méteres, ebédlő asztalok és
székek eladók- Hóbíártbasa-utea
13/b.
GYAKORLOTT tisztviselő, evetet
könyvelő és efjy gyakorlott gvors
és gépírónő
állás? keres. Cím:
Keck Antal, Fet támadás-utca 5/a.
RÉGIFAJTA bú-orok,
almárium,
divány, ágv- székek eladók. Kecskeméti utca 12.
SZARV\S kalapültetét átheteerte
Nagy Jenő-utca 6. sz. alá- (Vott
Csekonie«-utca.)
KARÓRÁT, zsebórát. óraszerkezetet magas áron vásárol Fisch'er
órás. Szeged, Klauzál-tér.
BŐRKABÁTJÁT most festesse, javíttassa
Csordás
bőrruhakészítő
mesternél. Szent Miklós utca 7.
HASZNÁLT bőrkabátot
bármilyen
rossz állapotban
vesizekl Szent
Miklós-utca 7.
KEMÉNYYFA 'tükrös nagvszekrény
eladó. Hajnóczi-utca 13- Udvarban,
balra.
MEGBÍZHATÓ középkorú főzőntfndenie.vt 'azonnal felveszek. Érdeklő dini déliután 4 után. Demeterné.
Újszeged, Középfasor 309. sz.

Bp. Szikra—Szegedi Lokomotív
2 KI (1:0) NB I I .
A Szegedi Lokomotív gólképtélen
csatársora miatt szenvedett vereséget Budapesten. Sz. Honvéd II.—
Sz. Dózsa 6:1 (1:1) megyei bajnoki.
Totó-eredmények:
Dorog—Bp. Dózsa tarolva L 2,
1. x. 1, 1, 2, 2, 1, 2, x, 1.

Békekölcsön sorsolási tanácsadó
A tervkölcsönsorsolási
adáshoz hasonlóan Szegeden megszervezik a békekölcsönsorsolási tanácsadást is. A szegedi városi tanács az állami hirdető vállalat Széchenyi-téri irodájában rendez be
ilyen tanácsadód helyet. Itt minden
érdeklődőnek megadják a szükséges
felvilágosítást a békekölcsönoorso.
lással kapcsolatban.
EGY pár uj férfi bakancs kukoricáért elcserélhető. Hóbiártbasa-u.
53.
i
LACZKÓ órás,
Széchenyi-tér 9.
Zsótér-ház. Jó árat fizetek kar.,
zseb és ébresztő órákért, és szerkezetekértELADÓ egy asztal, négy szék.
Hajós-utca 8. szám.
PRÍMA 100-as Csepel motor eJndó. Katona-utca 11. szám.
SERTÉSHIZLALÁST vállalok. Kukorica darálót veszek. Szekerest ta36. sz.
HASZNÁLT búforoka? veszek és
eladok. Singer Gyuiáné. Török-u.
6- Kapuval szemben
ÜVEGEZETT ajtók, ablakok, tokkal együtt e'adók. Francia-utca
7. szám-

MEGBÍZHATÓ
sízoiid
mindenest
keres orvos-család vidékre, főzni
m m kell. Sztálin-kőrút 12. I- 4.
KIS csónakos varrógép eladó. KálIvária-.utca 42. sz.
i FEKETE férfiruha
karcsú alakra
'eladó. Érdeklődni
Török. Dózsa
Gvörgv-utca 11.
MODERN új konyhabútor és kettő
darab hathónapos malac
eladókSzahadsajtó-utca 64.
EGY kukorica morzsoló eladó. Pá.
risi-körút 43/b., emeled
DÉLMAGYARORSZÁG
po'ltlkaí napilap.
F . I . I 6 I s i . r k . l z t 6 4 i klóitól

ZOMBORI JAKOS

9z«rk«uft; a «z#rk.szl6blrofti6g
Szorkotztóség? 5tagod, L.nin-u. 11,
Ulafon i 35-35 4 i 40-80. — f jtizakal i i a r k o i i t ó i ó g
tolefon alt. 6 tó' 34-38,
Kiadóhivatal: Szagod, tanln-u. 5.
falaton: 31-15 «s 35-00.
Délmogvarorzzgg Nyomda, Szagod
F.IMs vozotó: Prtskln Sdndas.

