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Nem lehet elégszer hangsúlyozni azonban, hogy a hiányosságok
valóságai eltörpülnek az elért ered
menyek mellett. Ezt mulatja az a
tény is, hogy Csongrád megye legnagyobb ipari városában, Szegeden, az augusztusi globális tervteljesítés 105.8 százalék. Szegeden a
textilipari üzemek összesítve 106 8
százalékra teljesítették tervüket, a
fémipari üzemek 104 százalékra, a
bőripari üzemek 107.1 százalékra,
az élelmezásipari üzemek 94-3 százalékra, az építőipari üzemek pedig 113.5 százalékra. Különösen figyelemreméltó ez a legutolsó ered
mény, az építőipar tervleljesítése.
Az eddigiek során ugyanis az építőipar nem, vagy éppen csak eleget
tudott tenni azolmak a feladatoknak, melyek előtte álltak. Most
majdnem 14 százalékkal túlteljesítette a tervét, ami azt bizonyítja,
hogy az építőipar dolgozói megértették Pártunk kongresszusának figyelmeztetését, megértették, hogy
tervünk sikerének egyik pillére az,
hogy az építőipar jól oldja meg az
elölte álló feladatokat.
A negyedik terv negyedév és egyben. az ötéves terv második éve si-
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A NEGYEDIK 1ERVNEGYEDÉV
KÜSZÖBÉN
Eddig soha nem látott eredményekkel, sikerekkel zárult le a mai
nappal az ötéves terv másodilk éve
harmadik tervnegyede s holnaptól
kezdve az üzemeik dolgozói a negyedek tervnegyedév és egyben az ötéves terv második éves sikeréért
harcolnak a termelési eredményeik
növelésével, terveik teljesítésével,
illetve túlteljesítésével. Eddigi tapasztalataink azt mutatták, hogy
csak úgy tudunk megfelelően eleget teni az előttünk álló feladatoknak ha felkészülünk azokra.
Legdöntőbb eredményünk
az,
hogy a csongrádmegyei üzemek
döntő többsége általában teljesítette tervét a második tervévből eltelt
három negyedév során. Az elmúlt
évhez képest jelentős mértékben
növekedett a verseny lendülete, jóval többen tekintik üzemeinkben
életük elválaszthatatlan részének a
szocialista munkaversenyt, mint ta.
valy. A verseny lendületének fokozódásához igen nagymértékben hoz
zájárultak a versenynek azon szakaszai, amikor a magyar dolgozók
— köztük a csongrádmegyei üzemek dolgozói is — egy-egy ünnepünk tiszteletére jelentős mértékben túlszárnyalták átlagos eredményeiket. Ilyen volt a diadalmas
kongresszusi verseny, az április 4-e
tiszteletére indult verseny és most
legutóbb Alkotmányunk évfordulójának tiszteletére megindult vetélkedés. Dolgozóink jelenleg a Nagy
Októberi Szocialista
Forradalom
megünneplésére készülnek. A Ganz
Vagongyár példája nyomán megyénkiben elsőnek a Vásárhelyi
IVIérleggyár tett szocialista kötelezettségvállalást a nagy ünnep tiszteletére, a Rákosi elvtárshoz intézett levélben. Ezeknek a versenyszakaszoknak a során az új kezdeményezésekkel együtt a nrunka új
hősei, új élenjárók, sztahánovisták
százai születtek meg, sőt most
augusztusban elindult diadalmas út.
jára az első magyar önálló kezdeményezés,
a
Gazda mozgalom,
melynek célja a hulladékanyagok
gazdaságos és észszerű felhasználása. A versenynek nagy lendületet
adott, hogy az üzemekben a versenyirodák biztosították a verseny
folyamatos kiértékelését és az. hogy
a műszakiak az eddigieknél sokkal
aktívabban bekapcsolódlak nemcsak
a verseny szervezésébe, hanem a
vc rsenyefckel kapcsolatos felvilágosító munkába is. A Szegedi Kenderfonógyárban például Juszt József, Szabó Viktor és Balogh István művezetők ma is a verseny
igen lelkes és alapos szaktudással
rendelkező agitátorai.
Bár az elmúlt hónapok folyamán
sikerült jelentős eredményeket elérni a munkafegyelem megszilárdítása területén is, mégis a munkafegyelem igen sok helyen megmutatkozó lazaságát úgy kell értékelni, mint tervünk további teljesítésé,
nek egyik akadályát. Csak pár példa arra vonatkozóan, milyen súlyos
károkat tud okozni a munkafegyelem lazasága- Az öntödék júliusban
105-4 százalékra teljesítették tervüket, de teljesíthették volna 106 százalékra is akkor, ha nem lettek
volna igazolatlan hiányzások. Az
Újszegedi Kender-szövőgyárban 131
ezer, a Ruhagyárban 73.500, a Szegedi Texlilkombinátbnn pedig 64
ezer 500 forint ér lékkiesést jelentettek az igazolalLan hiányzások.

LAPJA

keréért a csongrádmegyei üzemel?
megerősödve indulnak harcba. A
iervnegyodév a Második Békekölcsön jegyzése nagy csatája köze
pén indul meg, annak a munkának
közepén, mely mintegy választóvízként megmutatja, hogy a dolgozók
milyen mértékben tudnak és akarna!? tettekkel kiállni a béke megvédésének nagy ügye mellett. A tapasztalat a megye valamennyi üzentében azt mulatja, hogy a Békekölcsön jegyzés első három napja a
felvilágosító munka mennyiségének
és minőségének komoly javulását
hozta m-agával. Márpedig a tervév
sikerének egyik biztosítéka a felvi
lágosító munka megjavítása. A
DÉMA Cipőgyárban, a Roslkikészí tőben és még egész sor más
üzemben egyes hónapokban azért
nem tudtál? teljesíteni a tervet az
objektív nehézségek mellett, mert a
felvilágosító munka úgyszólván hiányzott.
Küzdeni kell az elbizakodottság
ellen, mely élesen most a Békekölcsön-jegyzés
idején mutatkozott
meg a megye legjobb üzemiéiben, a
Szegedi Textilkombinátban. A Kom
binát az Alkotmány tiszteletére folyó verseny során megnyerte a minisztertanács vándorzászlaját, ami
úgylátszik azt az érzést keltette az
üzem népnevelőiben, hogy „eleget
dolgoztunk, mostmár ráérünk egy
kicsit pihenni is!" Nem arról van
szó, hogy nem érnek el szép eredményeket ennek az üzeminek a
dolgozói, de arról igenis szó van
l.ogy fokozni kell a felvilágosító
munkát, mert a többi üzemek is
állandóan fejlődnek.
Az üzemekben kezeljék döntő feladatként a terv sikeréért folytatott
harc során a Gazda-mozgalmat.
Általában azt lehet elmondani, hogy
minden üzemben lelkesen igyekeznek sikarrevinini ezt a kezdeményezéstv de ügyelni kell arra, hogy a
kezdeti lendület ne csökikenjék. Kü
lünösen a pártszervezetek figyelme
kell felhívni arra, hogy a Gazdamozgalom nem • csupán gazdasági
kérdés és nem elsősorban az.
Mik tehát a feladatok a negyedik tervnegyedév küszöbén? Minden
üzemben meg kell mérni az eddig
elért eredményeket és a jó tapasztalatokat fel kell használni a to
vábbi sikerek érdekében. Az eredményekkel együtt mérlegre kell
lenni a hibákat, hiányosságokat is
és meg kell találni kiküszöbölésük
módját. Az üzemek pártszervezetei,
szakszervezeted, vállalatvezetőségci
egy pillanatra se hagyják abba a
harcot, amely a munkafegyelem
megszilárdításáért folyik- Használ,
ják fel ezen a téren is a jó tapasz,
talatokat, a szemléltető agitáció különböző jó módszereit. Szilárdítsák
meg a tervfegyelmet, küzdjenek a
fegyelmezetlenségek ellen, küszöböljék ki az üzemel? közötti együttműködésben megmutatkozó helytelenségeket. Fejlesszék tovább és tegyék minden dolgozónál? szívügyé
vé a Gazda-mozgalmat s most, a
Békekölcsön-jegyzés során fellendült népnevelő munkát ne engedjék
visszaesni. A népnevelők használják fel az eddig szerzett jó tapasztaltokat egyrészt a jegyzés sdkerrevilelére, másrészt
pedág ezzel
együtt a termelés további fokozása. a verseny továbblendítése érdekében. Igen fonTos a negyedik terv
negyedév sikerrevitele érdekében a
kommunistáik további példarnuta
tása, mely a dolgozók tömegeiben
elmélyíti a szeretetet fejlődésünk,
motorja: Pártunk iránt.
Üzemeink előtt a negyedik negyedév során még az eddigieknél
is fokozottabb feladatok állanak, de
olyan feladatok, melyeket becsületes, odaadó, áldozatkész munkával
sikerre lehet vinni. Ugyanúgy, mint
eddig, ezután is ott áll minden
üzem mellett, minden dolgozó mellett kimeríthetetlen tapasztalatainak
gnzdaig
tárházával a hatalmaSzovjetunió, ott áll állandó segítségével a Párt. A siker a dolgozók
jó munkáján, áldozatoeságán, öntudatán múlik. Csongrád megye üzemeinek dolgozói eddigi munkájukkal igen sokszor bebizonyította:
már. hogy jól állanak őrt déli hn
tárainkon, közvetlenül a Tito-banda
szomszédságában s bizonyos, hogy a
jövőben sem akarnak elmaradni ed.
digi eredményeik mögött, sőt fokozni akarják azokat. Ezt várja tőlük az egész magyar dolgozó nép
Pártunk, a Szovjetunió vezette béketábor. Ezért: Előre a negyedik
tervnegyedév és egyben az ötéves
terv második éve sikeréért !

Mindenütt
a% országban
a békekölcsön jegyzés
A kölcsönjegyzés népi mozgalma
tovább fokozódó lendülettel órárólórára újabb és újabb nagyszerű
győzelmeket arat. Szocialista üzemeinkből és a legtávolabbi tanya,
világból ts sorra érkeznek a győzelmi jelentések: népünk szilám
egységben, hatalmas lelkesedéssel
szavaz boldog, szabad ielenünk és
nagyszerű jövőnk, ötéves tervünk,
a béke terve mellett. Az üzemek
példamutató jegyzései nyomán felsorakoznak
falvaink, községeink
ielkes dolgozói is, hogy kivegyék
részüket a hatalmas népszavazásból A gépállomások, állami gazdaságok, termelőszövetkezetek dol-

fokozódik
lendülete

gozóival vállvetve jegyeznek egyénileg dolgozó kis- és középparaszljaink saját maguk, családjuk, virágzó hazánk javára, míg az üzemek dolgozóinak többsége már példamutató módon megtette jegyzését
é3 egyes üzemek, mint például a
salgótarjáni
acélárugyár, magas
jegyzési átlaggal már a jegyzés.
gyüités befejezéséhez közeledik, addig falun még csak most bontakozik tetjes lendületével a Békekölcsön jegyzése.
A kölcsönjegyzés első három
napjának értékelései
alapján a
megyék sorrendje a következőképpen alakult: elöl vannak Zala, Nóg-

rád. Veszprém. Baranya. Vas mei
gyék. A megyék közötti versenyben viszonylag leggyengébb eredményt Somogy, Szolnok. Bács, Békés, Tolna érték el.
A megyék kialakult rangsorában
még jelentős változásokra lehet
számítani, mivel az ország minden
részéből kivétel nélkül arról számolnak be. hogy a vasárnapi nap
jegyzésgyüjtésl munkájára foko.
zolt lendülettel készülnek a pártszervezetek. a iegyzésgyüjtők, népnevelők. békebizotfságok arra, hogy
felkeressenek minden falusi dolgozót.

A MEGYÉK HELYI TANÁCSAINAK
JELENLEGI MUNKAÜTEME MELLETT ELLANYHUL
A GABONABEGYÜJTÉS
Csongrád

megye

szilárdan

tartja

a harmadik

helyet

Az elmúlt héten a megyék nagyobb részében nem emelkedett a
gabonabegyüjtés üteme, sőt egyes
helyeken jelentős mértékben csökkent a begyűjtött gabona mennyisége. Ez a csökkenés a megyékben
veszélyezteti az évi begyűjtési tervek teljesítését.
Az elmaradás egyik oka. hogy
a helyi tanácsol? — megalkuvásból — a hátralékosokkal
szemben számos helyen még
mindig nem szereznek érvényt
kellő eréllyel a törvényes rendelkezéseknek.
Továbbá — bizonyos javulás ellenére — a községekben még mindig
nem folyik elég széleskörű felvilágosító munka a szabad gabona
felvásárlása érdekében.

het elérni a gaibonafelesíeg begyűjtésében is!
A megyék gabonabe gyűjtési versenyében szilárdan tartja Békés
megye továbbra is az első helyet. A
megyék rangsora a szeptember
27-i állapotnak megfelelően a következő:
1. Békés. 2. Hajdú-Bihar, 3.
Csongrád, 4. Szolnok. 5. Pest, 6.
Baranya, 7. Bács-Kiskun, 8. Heves,
9. Tolna. 10 Borsód, 11. Zala. 12.
Fejér, 13. Vas, 14. Nógrád, 15.
Szabolcs-Szatmár, 16. Győr-Sopron.
17. Komároim, 18. Veszprém. 19.
Somogy.
A kukoricabegynjtésben — a
megindult versenymozgaiom eredményeként — az elmúlt héten komoly fellendülés következeit be a
főbb kukoricatermelő megyében.
Sok olyan község van például,
Békés,
Csongrád,
Hajdú-Bihar,
ahol a kötelezettségek teljesíBács-Kiskun Szolnok megyében
tése terén elért ió eredmény
a napi begyűjtött mennyiség a
mellett nagy visszamaradás mumnlt héten általában mindig
tatkozik a terv teljesítésében.
meghaladta a száz vagont.
Pedig az idei jó termés következtében még mindig igen komoly
A kukoricabegyiijtésben
felvásárolható
gabonafeleslegek
vannak ezekben a községekben. A kibontakozó versenymozgalomban a
kommunisták, tanácstagok, tömeg- megyek sorrendje a héten így alaszervezeti vezetők jó példamutatá- kult:
sával, nem utolsó sorban pedig a
1. Pest 23.7, 2. Heves 22.6. 3.
túlteljesítő dolgozó parasztok tömeges bevonásával a felvilágosító Csongrád 22.5. 4. Békés 22.3, 5.
munkába — gyökeres javulást le- Szolnok 21, 6. Szabolcs-Szatmár

a

versenyben

19, 7. Nógrád 17.6. 8. Hajdú-Bihar
15.4. 9. Vas 12.4, 10. Zala 11.7, 11.
Bács-Kiskun 11.2. 12. Borsód 10.
13. Veszprém 9.2, 14. Somogy 7,
15. Baranya 6.1, 16. Győr-Sopron 5f
17. Tolna 3.8. 18. Komárom 3.3,
19. Fejér 1.9 százalék.
Elmaradás mutatkozik a szállL
tási szerződések kötése terén. A
kukoricafeleslegek
felvásárlására
irányuló szállítási szerződéskötésben
legnagyobb mérvű elmaradás éppen
a főbb kukoricatermő megyékben
van, így Fejér, Hajdú-Bihar, Békés,
Bács-Kiskun megyékben.
A tanácsok ezen a téren Is
segítsék a föidraüvcsszövetkezetek munkáját.
Ahol a föidmüvesszövetkezetek és
a helyi tanácsok a legszélesebb
körben jól. megmagyarázzál? a termelőknek a szállítási szerződés
anyagi előnyeit — megvan az ered.
mény.
Helyi tanácsaink, a földműves,
szövetkezetek a szállítási szerződéskötés előnyének jobb népszerűsítésével. a begyűjtési verseny fokozásával javítsák meg munkájukat a kukoricabegyüjtésben is. vi.
gyék sikerre ezen a téren is a törvényerejű rendelet végrehajtását.
A burgonyabegyüjtésben
40.3
százalékos teljesítéssel SzabolcsSzatmár megye halad a z élen.

Szeged minden becsületes dolgozója kiveszi részét
a Békekölcsön jegyzésből
még boldogabb jövője, békénk megvédése érdekében
Szegeden a Békekölcsön jegyzés
harmadik napján továbbfolytatódott
a lelkes népszavazás a béke mellett. Uj nevek, új számok sorakoztak az ívekre a népnevelök lelkes
jó munkája és a dolgozók öntudata
eredményeképpen. „Szívesen adjuk
nélkülözhető forintjainkat a haza
javára és a magunk hasznára" —
mondották a jegyzők a igen sokan
kiemelték: a békét csak az kívánja
igazán, aki áldozatot is tud érte
hozni.
A Lemezgyárban

vasút kapott a néipi demokráciától.
A tiszapályaudvari raktárt kibővítik, ugyancsak itt fürdő épül hamarosan a dolgozók szániára, a Fűtőháznál háromemeletes szertárt építenek, a Rendező-pályaudvaron új
kútat fúrnak, a fiatal kajauznöket
ruhával látják el.
A Kenyérgyárban
150 dolgozó jegyzett eddüg 77.350
forintot. Az üzemekben a népnevelők ismertetik, népszerűsítik a kiemelkedő jegyzőket. Krectkai Jánost. aki 1500 forintot, Buharin
Antalt, aki 1800 forintot, Kálmán
Józsefet és Ambrus István sztaihánovistákat, akik 1000—1000 forintos jegyzéssel járnak az élen. A
jegyzési átlag azt mutatja, hogy a
Kenyérgyár dolgozói követik az
élenjárók példamutatását.

már lejegyzett a dolgozóknak mintegy 85 százaléka A példamutatás
során szép eredmények születnek
meg. Sefcck Károly ipari tanuló például 500 forintot jegyzett, Othics
Emma 800 forintos jegyzését jó
agitációs munkával támasztja alá.
Elmondja do'gozótáraainak, hogy
A Szegedi Kiskereskedelmi
a népi demokrácia mindenki száVállalatnál
mára biztosítja a tanulás, a felemelkedés lehetőségét, s ha mi en.
nek érdekében á'dozatokat hozunk, is igen jó munkát végeznek a népa jövőben még fokozottabban tudja nevelők. Munkájuk különösen nehéz, mert igen nagy területeke'
*zt biztosítani államunk.
kell bejárniok. hogy a szétszór,
árudáfcban
meglátogathassák
a
A vasútnál
dolgozókat és elbeszélgessenek vea dolgozók 90 százaléka jegyzett lük. Jó példát mutattak a jegyzés
Békekölcsönt. Különösein példát mu- során a vállalat gazdasági vezetői
tattak Herceg András és Bugyi Trebitsch Józsefné, Székely Miklós
Sándor 1000—1C00 forint jegyzés- és a többiek, akik fizetésük 140—
sel.
A népnevelők
felvilágosító 150 százalékát jegyezték. De élenmunkájukban felhasználják mind- járnak a jegyzésben az egyszerű
azokat a juttatásokat, melyeket a dolgozók is, mint például Bödó

Szilveszter, Kakuszi Jánosné. Ku.
rucz Lajoa. Kaposvári Istvánné. A
népnevelőknek a nagy terület jelentette nehézségen kívül még az
ellenséges agjtárióval is meg ke!i
küzdeni. Az ellenség igyekszik
megakadályozni a jó munkát és
mint más területeken, itt is megtévesztett néhány öntudatlan doi.
gozót, akik klikket szervezve igyekeztek gátat vetni a jó munka elé.
A népnevelök az öntudatos dolgozók segítségével azonban le'eplez.
tők azokat, akiket az ellenség befolyása alá hajtott, mint például
Szabó Lórántot, Dura Dezsőnél,
Markó Sándort Raráth Évát. Bárányi Pétert. Bebizonyították a többi
do'gozók előtt is, miért ágálnak a
Békekölcsön-jegyzés el'en. Egyes"k
kiterjedt kulíkrokonsággai rendelkeznek, mások pedig volt kapitalisták. akik ezt a munkát is a kapitalista szemüvegen keresztül nézik.
A G é p i p a r i Technikumban
Iíricsin János tanár, akinek fizetése
960 forint, 1500 forintot jegyzett
3 igen jól végzi a felvilágosító munkát. Saját életéve] győzi meg diákjait és dolgozótársait. Elmondja,
hogy egyszerű gépállomási dolgozó
volt. Jól végezte munkáját s élmunkás lett. A népi demokrácia
tette lehetővé, hogy Műszaki Egye.
temre kerülhessen s tanár váljék
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belőle, nevelhesse iparunk számára Első Békekölcsön
sorsolásán és nagyobb fizetésű dolgozóinak egyia technikusokat.
megkérdezte Suszter Jánost, máért ke, szintén nem veszi ki részét a
rendezte akkor államunk ezeket a minden becsületes dolgozóra váró
Az egyetem
sorsolásokat, ha nem akarná visz- közös áldozatvállalásból, éppúgy,
szafizelni a jegyzett
összeget? mint Károlyi István sem. akinek
és a p e d a g ó g i a i főiskola
Suszter János persze nem tudott pedig szép fizetése mailéit Kenéz
tudományos és fizikai dolgozói kö- válaszolni. Balogh elvtárs orre oda- Ernővel
—- a kiemelt szellemi
zös lelkesedéssel jegyzik továbbra hívta az egyik legrégibb dolgozó! munkásokat megillető külön élelmiis a Békekölcsönt. Temesvári Antul ós megkérdezte tőle, hogy a feísza szeri ej adagokai is biztosított népi
főiskolai hivatalsegéd, akinek 5 badulás előtt az üzemiben hány hó- demokráciánk- Magatartásuk jónédolgoztak egy évben. A régi hány társukkal esrvütt enyhén szólgyermeke van, 400 forintot jegy- napot
dolgozó megmondta: ,.Hét-nyolczett. Csamangó Bál né idegklimkai hőnapot összesen!" — „És a többi va hálátlanrág Pártunkkal, népi
szemben és nagy
ápolónő 750 forint fizetése meltctí idő aíatl?" — „Éheztünk, nyomo. demokráciánkkal
feladat vár a szinház népnevelőire,
1200 forintot jegyzett.
roglunk munka nélkül" — volt a hegy olyan öntudatos dolgozókká
— A multíbán — mondofta — válasz. Erre odafordult a népne- neveljék őket, akiket népünk a színmég a szüleimnek sem volt bútora velő ismét Suszter Jánoshoz cs padon szivesen lát.
és amikor én férjhez menteni, ak- megkérdezte: ,.Hát érdemes e kölkor is bútorozott szobáért kelleti csönadni nélkülözhető forintjainkat
Az öntudatos
dolgozók
busás árat fizetnünk. Most ezze'. annak az államnak, aimely állanvisszaverik
dóan
biztosítja
a
mi
becsületes
megszemben szépen berendezett lakáélhetésünket, nem kell munka nélaz ellenség
támadásait
sunk vain, amit megváltozott, szép kül
szaladgálnunk, nyomorognunk?"
életünkkel együtt a népi demokrá- Suszter János erre elszégyelte maA dolgozók döntő többsége minciának köszönhetek. Ezért jegyez- gát és azt mondta: „Ha nekem
den üzemben lelkesen jegyez Béketem Békekölcsönt.
azonnal így megmagyarázták vol- kölcsönt. Az ellenség azonban tud
Igen szépen jegyzett Bajog And- na, nklcor rögtön jegyeztem volna!" ja, milyen hatalmas jelentőségű ez
500 forintot jegyzett.
rásiné takarítónő is: 420 forintos fia mur.ka és mindent megtesz, liogy
zetése melleit 700 forintot. Kapás
akadályozza a sikert. A BékekölMihály clmeklinikai ápoló 750 fo- A szegedi Nemzeti Színházban csön-jegyzés fel ingerli az üzemekben azokat az ellenséges elemeket,
rint fizetése mellett 1200 forintot.
Szaibó Gézáné pedagógiai főiskolai te akadnak még öntudatlan dolgo- akik cddiig megbújva lapultak s
hivatalsegéd tavalyi 200 forintos zók — elsősorban a színészek so- támadásra készteti őket, aminek
jegyzését az idén 400 forintra raiban — akik csak népi demokrá- eredménye az, hogy a dolgozók
emelte, mert — amint mondotta — ciánktól várják, sőt megkövetelik a megismerik, kilk ezek az elemik.
Az Újszeged! Kenderszövőgyár.
úgy érzi, hogy a béketábor erősí- legkülönfélébb támogatási a maguk
részére, de ök mem hajlandók hoz- ban például igen szép összegeket
tése, gyermekei jövője érdekéiben ez zájárulni
a dolgozók állama terved- jegyeznek a dolgozók. A vezetőka kötelessége.
nek megvalósításához- Legalábbis or!: azonban feltűnt, hogy egyes
Tettamar.ti Béla. a bölcsészkar ezt bizonyították be az olyan cse- művezetők jegyzése nem áil aránydékánja, 5000 forintot jegyzett s kély jegyzésakíleel, amelyeket öntu- ban anyagi tehetségükkel. Keresni
ugyanakkor a Békekölcsön-jegyzés datos dolgozók szégyeínéroek fel- kc-zdfék az okot ós meg iis találták
tiszteletére felajánlotta, hogy in- ajánlana. A szinház dolgozóinak két jobboldali szociáldemokrata műtézete dolgozóival együtt határidő többsége a kölcsönjegyzósben való vezető: Királyházi József és Patai
előtt elkészíti a Tudományos Aka- szép, sőt sokon példamutató részvé- József személyéiben. Ezeknek a mód.
démia megbízásából most készülő tcllei fejezték ki hálájukat azért, szere az volt, hogv igyekeztek gúnyt
összehasonlíthatatlanul űzni a népnevelők munkájából, leTedagógiai Olvasókönyvet Különö. hogy ma
ecn példamutató volt a bölcsészka- jobb körülmények közölt végezhe- járatni azt. Maguk köré gyűjtötték
tik munkájukat, mint a múltban. a hozzájuk hasonló jobboldali eleron Bánkuti Imrének, a történeti A
szinház fizikai dolgozói különöintézet gyakornokának jegyzése, sen példát mutattak, így többi kö- meket: Halasi Lászlónét, Gombos
Györgynél ós még párat, úgyhogy
aki 900 forintos fizetése melleit zötf Ruzicsha László, aki fizetése valóságos
klikket alakítottak. Ne2000 forintot jegyzett.
másfélszeresét jegyezte, vagy Fö- vetséges összegű jegyzéseiket —
vényi Gyula, Kulcity Mihály, akik melyeknek szintén az volt a céljuk,
A Szegedi Cipőgyárban
szintén jóval túljegyezték fizetésü- hogy lejárassák a Békekölcsön,
ket. De az öntudatos művéczek is jegyzést — természetesen nem fon jegyzés kezdetén passzív hangu- csatlakoztak
hozzájuk. Herezegh gadlák el a jegyzésgyüilők. A néplatot teremtettek egyes önludallan Vilmos például közel kétszeresét je- nevelők az öntudatos dolgozók sedolgozok. A többi üzemek felé ta- gyezte fizetésének, Bálint György gítségével leleplezték Palái-ókat és
rulságul érdemes megemlíteni a igazgató 4000 forintot. Hortobágyi megmutatták a dolgozóknak, hogy
következő esetet:
Margit segéd rendező és Ba/rsy Béla kik ezek. Palai például még mindig
Suszter János, az iizem egyik dol- színész fizetése másfélszeresét je- a Szociáldemokrata Párt jobbszárgozója ogy óvvel ezelőtt még önálló gyezte, hogy csak néhányat említ- nyát sírja vissza s nem egyszer kikisiparos" volt. A népnevelőnek, sünk a pénteki számunkban már jelenti, milyen jó is volt még akamikor elsőízben odament hozzá, mogírtakon kivül. Ezzel szemben kor, amikor viszálykodott a két
azt mondotta, hogy ő necn jegyez, például Ambrus Edit, akinek az párt. Az öntudatos dolgozók válamert úgysem kapja vissza ezt a idén jóval nagyobb fizetést ad népi szolnak az ellenségnek: Apró Istkölcsönt. Az üzem egyik legjobb demokráciánk, mint az elmúlt esz- vánné szövőnő, amikor hallott ezeknépnevelője, Balogh János ment tendőben, alig felét jegyezte havi ről a mosterkedésekről, 1000 forinoda hozzá és a felvilágosító mun- fizetésének. Laidcy József, Kenéz tot jegyzett. Krasznavölgyi Jánosné
kát azzal kezdte, hogy megírni falta Ernő sem hálás a fizetésemelésért, szintén 1000 forintot jegyzett és a
Suszter Jánosnak a maga 1000 fo- mert alig felét, három negyed részét férje is ennyit írt az ívre. Az Újrinlos jegyzését- Sorban elsorolta |jegyezték ök is havi fizetésüknek szegedi Kcnderszövőben vereséget
azoknak a neveit, akdk az üzemből
szenvedett az ellenség.
nyertek a Tervkölcsönön, majd az I Szabadi István, aki a szinház leg-

A Néphadsereg Napján ünnepélyes keretek között leplezték le
a pákozdi csatatér színhelyén felállított emlékművet
Pákozd. A Néphadsereg Napján
ünnepélyes keretek között leplezték
le a pákozdi csatatér színhelyén felállított emlékművet.
Pákozidtól néhány kilométerre, ott,
ahol 1848 szeptember 29-én Répáasy ezredes vitéz honvédéi védték Jcllasich rabló hordái ellen _ a
fővárosba vezető országutat, mészkösziklán, dom'etojén 13 méter
magas karcsú obeliszk áll- Tetejébor vörös márványból faragott koc
kán négy világtáj felé csillog az
évszám: 1848. Többszörös lépcsősor vezet az emlékoszlophoz, amelynek vörösmárvány talapzatát a pákozdi csata egyik jelenete díszíti.
Az emlékmű kő!oldalán 48-as Kossuth-címeres lobogók és nemzetiszínű zászlók lengcnol:.
Az emlékmű előtt a néphadisereg
különböző

fegyvernemeinek,

az

ál-

lamvédelmi hatóságnak és a rendőrségnek alakulataiból álló díszezred sorakozott fel. Az ezred melleit
hat zászlóvivő büszke kegyelettel
emel magárra hat sokiszáz csatát
látott lobogót, négy 48-us és két
19-es zászlót — régi, diosö harcok
drága ereklyéit. A dombtetőt sokezres sokaság veszi körül.
Mogjétont az ünnepségen Rónai
Sándor elvlárs, a Népköztársaság
Elnöki Tanácsának elnöke, Dobi
István, n minisztertanács elnöke,
Parkos Mihály elvtárs vezérezredes, honvédelmi miniszter. Nógrádi
Sándor elvlárs, al tábornagy, a
honvédelmi miniszter első helyeilese, Szabó István elvtárs, altábornagy és Janza Károly elvlárs, ve
r.érőrr.agy, honvédelmi miniszterhelycttesdk" Bata István és Pé'.er GáJjor elvtársak, allábornngyok, Dénes István elvtárs, a DISZ főtitkára, a néphadsereg tábornoki karának számos tagja és a magyar politikai élet több más kiválósága. Jelen volt az ünnepségen A• T. Saper
talov elvlárs, alezredes, a budapesti rzcvjct nagykövetség katonai
attaséjának helyettese, valamint a
többi baráti ország Budapestre
f.kredilált katonai attaséi és a Néphadsereg Napja alkalmával Ma-

gyarországra érkezett külföldi ka- tette a győzelmes pákozdi csata
tonai művészegyüttesek vesetői.
körülményeit, majd hangsúlyozta,
hogy a szabadságért küzdő emberiSznbn István
elvtárs:
ség történetéiben a Nagy Októberi
Szocialista forradalom nyitott fordulatot.
Ezután példaképnek állította ifjúságunk elé a pákozdi hősöket s
Az ünnepségen Szabó István elv. a dicső szovjet hősöket.
társ, altábornagy, honvédelmi miMajd Dénes István elvtárs, a
niszterhelyettes mondott ezután ün- DISZ főtitkára mondott beszédet.
nepi beszédet.
Az ifjúság szivesen vállalja
a kemény katonaéletet — mon— Bajtársak!
d o t t a a több! között —, mert a
— Kedves ifjú bará'iaiml
néphadsereg segíti az ifjak
— Az 1848 szeptember 29-én
tehetségének, tudásának kibondélelőtt fél 10-től többórás ütkötakozását,
zetben vérével öntözte ezt a szent
földet s vívta meg diadalmas csa- fejleszti a legnemesebb jellemvonátáját a fiata. forrndá.om védelmé- sokat: a férfias bátorságot, acélos
re létrehozott magyar szabadság- akaratot, erőssé, harcra edz etilé
harcos honvédsereg — melyet a j neveli és magasra szítja a minden
legszélesebb népnömegek támogat- nehézségen diadalmaskodó hazaszetak — az osztrák
császár által retet tüzét.
felbérelt Jellasich horvát bán rab— Száz év alatt nagyot fordult
lóbandája ellen, akik vérbe akarták fojtani a dicső márciusi for- a világ — folytatta. — A szovjet
radalom által kivívott nemzeti füg- hadsereg világtörténelmi győzelme,
getlenséget és szabadságot.
Pártunk vezetése eredményeként
nta szabad, függetien hazában épít— Ez az emlékmű figyelmezhetjük ragyogó jövőnket, a szotetés a jelenkor jellaslehnlnak.
hogy a nép ügyéért küzdő hadcializmust.
sereg halált megvető bátorságBeszéde befejező részében hanggal és hősiességgel harcol a
súlyozta:
betolakodók elten és n jövő— ügyünk legyőzhetetlen. mert
ben sem lehet más a sorsa a
részese a 800 milliós béketáhódító, a nép függetlensége,
•bor harcának, amelynek é'én a
szabadsága ás békéje el'cn táSzovjetunió halad s amelyet a
rnádét hadseregnek, mint Jetlahaladó
emberiség vezére, a
sichnnk vott és nmtt n tőrténagy Sztálin vezet!
Icm sokszor Igazolt.
Dénes István elvtárs nagy tapsSzabó István elvtárs, altábornagy sal fogadott szavai után megkoszoa továbbiakban résstetesen ismer- rúzták az emb'kművet.

Ez az emlékmű figyelmeztetés
e jelenkor ieilasíchainak...

Ridgway

időhúzásból

más
javasol

tárgyalási

helyet

Tokió. Az United Press Hír- vasolta. hogy a koreai fegyverügynökség
tokiói
tudósítója szüneti tárgyalások
színhelyét
jelenti, hogy Ridgway tábornok helyezzék át
Keszonból Szon.
Kim Ir Szen és Peng Teh Huai
tábornokokhoz intézett üzene- goniba, hat mérfölddel keletre,
F-'Itében. amelyet a rádió
szep- a tárgyalások jelenlegi
tember 26-án közvetített,
ja- 1 helyétől.

üdvözlő táviratok Farkas Mihály vezérezredes,
honvédelmi miniszternek, a Néphadsereg Napja
aika'mábói
Vasziijevszkij marsall távirata Farkas Mihály vezérezredes,
honvédelmi miniszterhez.
„Farkas Mihály vezérezredes, n Magyar Népköztársaság honvédelmi mln'.sztercnek.
Kérem, fogadja üdvözletemet a Magyar Néphadsereg Napja alkalmából.
VASZILJEVSZKIJ,
a Szovjetunió marsallja, a Szovjetunió fegyveres erői minisztere".
•
„Farkas Mihály vezérezredesnek, a Magyar Népköztársaság hon.
védelmi miniszterének.
A magyar néphadsereg nagy ünnepe alkalmából, kérem, fogadja szívből jövő jókívánságaimat a kinai felszabadító néphadsereg
és a magam nevébenCSU TE,
a kínai fe'szabadüó néphadsereg
főparancsnoka".

•

„Farkas Mihály vezérezredes bajtársnak, a Magyar Népköztársaság honvédelmi mln'szlerénck, Budapest.
Kérem, engedje meg, hogy a Magyar Néphadsereg Napja alkalmából a bolgár néphadsereg, valamint a magam szívből fakadó harcos üdvözletét átadjam a magyar néphadsereg harcosainak és pa.
rancsnoka'.nak. Kívánjuk, hogy a legyőzhetetlen szovjet hadsereg tapasztalatai alapján a magyar testvéri hadsereg érjen cl újabb sikereket s kívánjuk, hogy a Magyar Népköztársaság még crősebb bástyája legyen a bC * szocialista építősnek, hogy meghiúsítsa az r-.
gol-amerikai imperialisták és európai bérencclk terveit.
Éljen a magyar és liotgár néphadsereg harcos egysége!
Éljen a magyar nép és vezére, Rákosi Mátyás!
Éljen az egész haladó emberiség nagy vezére és őre, Sztálin
generalisszimusz!
A honvédelmi miniszter nevében:
ASZEN GREKOV".

MEGNYÍLT

A magyar katona a szabadságért" kiállítás
Szombaton délelőtt a
Fővárosi Képtár helyiségeibea
ünnepélyes keretek között
nyilt
meg „A magyar katona a szabadságért" kiállítás. A
meg.
nyitón jelen volt Rónai Sándor elvtárs, az Elnöki
Tanács
elnöke. Farkas Mihály elvtárs,
vezérezredes, honvédelmi
miniszter, Kiss Károly
elvtárs
külügyminiszter, Horváth Márton elvtárs, Szabó István elv.
társ, altábornagy, honvédelmi
miniszterhelyettes, a
Magyar
Dolgozók Pártja politikai bizottságának
tagjai.
Továbbá

A. T. Sapovalov elvtárs, a budapesti szovjet nagykövetség katonai attaséjának helyettese, a
baráti államok hazánkban" tar.
tózkodó katonai sport- é? kulturális együtteseinek több tagja
és művészeti életünk
számos
kiválósága.
A
megnyitóbeszédet
Ilku
Pál elvtárs, vezérőrnagy nagy
beszédben méltatta a kiállítás
anyagát,
amelynek középpontjában a magyar katona áll.
A lelkes tapssal fogadott beszéd után az egybegyűltek megtekintették a kiállítást.

A Békekölcsönjegyzss harmadik

napján:

R Eegyzésgyiijtési verseny állása
A Békekölcsön jegyzés harmadik
napján továbbfolytatódott a jegyzési verseny a szegedi üzemek, hivatalok, intézmények, kereskedelmi
vállalatok között. Szombaton, lapzártakor érkezett értékelés szerint
a verseny állása a következő:
IPARI VALLALATOK:
1. Közraktárak
878 Ft átlag
2. Igazságügyi ip. Váll.
739 Ft átlag
3. Hűtőipari Váll. 670 Ft átlag
4. Délmagyar-nyomda
631 FI átlag
5. Finommechanikai V.
605 Ft állag
6. Szálloda V.
597 Ft átlag
7. Teherfuvar
588 Ft átlag
8. Szalámigyár
581 Ft átlag
9. Szegedi Bőrgyár 533 Ft átlag
10. Melléktermék V. 512 Ft átlag
Az élenjáró üzemek közé tartozik
még a Homokértékesítő. Az Ecsetgyár 421 forintos átlagával kihullott az élenjárók soréiból.
HIVATALOK:
1. Építőipart tröszt 1430 Ft átlag
2. Malomipari ES
1231 Fiailag
3. Nyomdaipari ES 1158Ftáflag
4. Téglagyári ES
1108 Fi átlag
5. Féminari ES
961 Ft átlag
A hivata'ok között lavulás mutatkozik a Ros'lkikészítő közp. állagán, visszaesés van az Igazságügyi GH-nál. a Színhá-nál, a Mező"azdasá<rí Ki-órleti Infézetnél.
INTÉZMÉNYEK:
1. Csm Tanács. Rend. Int.
1040 Fl áltág
2. Tudományegyetem GH
1009 Ft étiag
3. Igazságügyi GH 723 Et állag
4. Orvo8tod. Egyetem GH
676 Ft á'lag
5. Városi Közkérbáz 537 Ft átlag
KERESKEDELMI VALLALA.
TOK:
1. Déimagyarország lonkiadó
816 Fl átlag
?. Cipőnagyker. V.
735 F« á'tág
3. Pövlltöt ragyker 700 Ft átlag
4. Texlllnngykcr V. 687 Ft állag
5. Ruházati Bolt
601 Ft átlag

A kereskedelmi vállalatok közül
erősen romlott a Kiskeresked/elmi
Vállalat átlaga 658-ról 556-ra. s
ugyancsak kiestek
a z élenjárók
sorából a Műszaki k;sgép., Egyenruházati és a TÜZÉP.
AKIK LEMARADTAK:
A versenyben a legutolsó helyet
még mindig a Mezőgazdasági Kisérteti Intézet Gazdasága tartja
160 forintos átlaggal. A harmadik
napon azonban szorosam ..felzárkózott' melléjük a Rost NV újszegedi
telepe 191 forintos átlaggal. A
harmadik legrosszabb eredményt e!_
érő üzem a Takarító Vállalat 216
forintos átlaggal A Köztisztasági
Telep valamit javított az átlagún,
a többi lemaradottak eredménye
alig változott, ellenben bővült ez
a lista az Erdőgazdasággal ég a
Tiszamenti Fűrészekkel. A lemaradót! üzemek még mindig nem tanultak az élenjáróktól, nem vették
át a felvilágosító munka módszereit. s így nyilvánvalóan nem javulhatott az átlageredmény sem.
Azt várják tőliik a szegedi dolgozók, hogy sürgősen küszöböljék W
a hiányosságokat.
Felvéfe! az ápolónőképző

iskolába
A szegedi Kossuth Zsuzsanna állami ápolónőképző iskola szeptember hó végén kétéves ápolónőképző 'tanfolyamot indít.
Jelentkezzenek azok a munkás,
paraszl és
érte'miségi dolgozók
gyermekei, akik hivatást
éreznek
az ápolónői pályára. Jelentkezés
17—30 éves korig. Lakás és ellátás
az iskolában ingyenes. Egyenruháról és
tankönyvekről színién az
iskola gondoskodik.
A kérvényeket és a
felvételhez
szükséges iratoka'i szeptember 20-ig
lehet beküldeni áz iskola igazgatóságának Szeged, Tolbuchih-s-ugárút 1. (volt Kálvária u.)

Építsd a nép országát, védd a magyar tüggetlenséget, oltalmazd a békét: jegyezz békekölcsönt!
A KINAI NÉP NAGY ÜNNEPE

Néphadseregünk
és a dolgozó nép szoros
kapcsolatának
újabb bizonyítékát
nyújtották

A HONVÉDNAP
' Dolgozó népünk szombaton m'intteruütj az országba® nagy lelkesedéssel, szeretet oel ünnepelte Néphadseregünket a honvédnap alkalmából.
A honvédnap ünnepségei Szegeiden a szovjet hősök iránti
hála
kifejezésével kezdődtek. A Széchenyi-téri szovjet hősi emlékműveknél reglgel 9 óra előtt felsorakoztak
fegyveres alakulataink: a honvédség, államvédelmi hatéság és rendőrség díszszakaszai, hogy részivé-

gyenek a koszorúzási ünnepségen.
Az ünnepség kezdetén rendőrzenc.
kar játszotta et a szovjet és magyar himnuszt, majd mindkét emlékművet sorra megkoszorúzta
a
Szegedi Pártbizottság, a fegyveres
alakulatok
és
tömegszervezetek
küldöttsége. Igen szép látvánnyal
fejeződött be a
rövid ünnepség:
fegyveres alakulataink fegyelmezett,
szép díszmenelben vonultak el az
emlékművek és az ünneplő közönség sorai előtt.

,Fegyverrel a szabadságért"
-Délelőtt nyílt meg ugyancsak a
honvédnap alkalmából a
szegedi
helyőrség tiszti kVubjában a „Fegy.
verrel a szabadságért" című kiállítás. A
megnyitón a nagyszámú
honvéd résztvevőn kívül megjelentek az üzemek küldöttei is. Molnár Győző főhadnagy, politikai
tiszt nyitotta
meg a
kiállítást.
Megnyitó beszédében rámutatott ar.
ra, hogy ez a kiállítás a nép és
hadsereg közötti eltépheteden kapcsolat egyik megnyilvánulása.
— A magyar
dolgozók az új,
£zebb és fejlettebb társadalmi életet formáló munkája fölött a magyar néphadsereg á'.l őrt, — jelentette ki a Vöbbi között. —
A nép adta kezünkbe a fegyvert, mert a nép és a hadsereg céljai azonosak. Mindnyájan a niagnnk frontján annak
a haladó gondolatnak és cselekvésnek vagyunk a harcos katonái, amely a békét védi és
amelynek éién a dicső Sztálin
elvtárs halad.
Molnár főhadnagy nagy tetszésse', fogadott beszéde után Dávid
Kata, a népművelésügyi minisztérium kiküldötte tárlatvezetésével
tekintették meg a megjelenték a
kiállítást. A kiállítás első részében
a Nagy Honvédő Háború és ennek
keretében a partizán-mozgalom hősi tetteit 'láthatjuk szovjet festők
képeinek művészi reprodukciójában. Mindegyik képben
előtérben
áll Sztálin elvtárs
alakja,
aki
gyakran megjelent a hős szovjet
harcosok között, de minden szovjet katona ott érezte maga mellett akkor is, ha rohamra indult,
-vagy megsebesült vagy va'.ami pebéz feladatot kellett megoldania. A

Élenjáró

dolgozók

SZEGEDI

kiállítás

megnyitása

képek mindegyike a szovjet haza,
Sztálin elvtárs iránta szereletet, bizalmat tükrözi. A következő rész a
kínai felszabadító háborút mutatja
be s ezen belül is kidomborodik —
kft/önösen Tu Ke színes grafikájában — a népi hadsereg és a dolgozók szoros kapcsolata. Láthatjuk, hogy a felszabadító kínai szabadságharcosok mindenben segítenek a dolgozóknak, még napi munkájuk végzésében is. Igen. érdekes
része a kiállításnak a koreai szabadságharcot és a kínai önkéntesek
hősi segítségét bemutató alkotások.
Különösen kitűnik közülük Bencze
László képe, amelyen azt láthatjuk, hogy a koreai anyák olyan
Szeretettel fogadják a kínai
önkénteseket, mint saját gyermekeiket. Külön rész foglalkozik a magyar szabadságharcok művészi bemutatásával a Dózsa forradalomtól
a Rákóczi és az 1848-as szabadságharcon keresztül 1919-ig. Kurucz Dezső vásárhelyi festőművész
képét is láthatjuk az e részben ki.
állított reprodukciók között. Ez a
kép Szántó Kovács Jánost ábrázolja
a Horthy-rendszer oszlálybSrósága
c'.őtt. Rendkívül derűs képei a kiállításnak a Néphadseregünk
mai
éleoét bemutató alkotások,
amelyek gyakorlaton, szabad időben,
szórakozásai közepette és népnevelő
munkáiukon egyaránt bemutatják
honvédeteket. Ezek között szerepelnek a Szegedről a honvédséghez
került Imre István őrnagy alkotásaik: „Olvasó hoínvéd". „Parancskiadás", „Díszszemle" címűek.
A kiállítás igen értékesen járul
hozzá néphadseregünk cs a dotgozók kapcsolatának még további elmélyüléséhez .

ESEMÉNYEI
káját és adta meg a tatá/kozó hangulatos keretét, majd Szaiai Sándor százados, politikai tiszt szólalt
fel.
— Jelenkorunkban cflök úgy
lehet egész az ország — mondotta a többi között—, ha hadseregünk egybeforr a dolgozó
néppel.
Néphadseregünk
a
Szovjet Hadsereg dicső harcai
nyomán olyan haditudomanynyal rendelkezik, amely biztosítéka és feltétele békénk védelmének. Ezt a célt: a béke
védelmét soha nem is tévesztjük szemétől.
Péter János elvtárs, a Szegedi
Pártbizottság agit.-prop. titkára
mondott ezután beszédet.
— Néphadseregük tevékenységét, életét Pártunk irányítja —
hangoztatta — és ezért támogatja dolgozó népünk ls a hadseregét. mert tudja, hogy ma
már erős Néphadsereg őrködik
a kemény munkával elért eredmények felelt.
Néphadseregünk tagjai a nyár folyamán is több alkalommal nyújtottak segítséget közvetlenül dolgozó népünknek az aratás és cséplés munkájában. Amig Néphadseregünk tagjai fegyverrel a kézben
készen állmaik békénk és függetlenségünk megvédésére, addig az üzemek, tormelócsoport ok és hivatalok
dolgozói kiváló eredményekkei készültek a homvédnapra A. Textilművekben a honvédnap tiszteletére
honvédműszakot tartottak, ezzel is
kifejezve, hogy a dolgozó nép és
hadserege egy.
A termelésben élenjárók pedig
olyan harcosai a békefrontnak,
mint Néphadseregünk katonát.
Hatalmas taps jelezte a megjelentek egyetértését, majd Péter
elvtárs felolvasta azoknak a kiváló
honvédeknek a névsorát, akik a
dolgozók könyvajándékaiban részesülnek. (A legkiválóbbak egyébként
már előző este a házi ünnepségek
keretében megkapták a honvédségtől a kiváló jelvényeket és számos
értékes ajándékot, órát, cigarettatárcát, töltőtollakat.) A könyveket
Balogh Ferencné, a Textílkombinát
többszörösen kitüntetett dolgozója
rövid beszéd kíséretében nyújtotta
ét, majd az Lnternacionáléval ért
véget a bensőséges ünnepség.

fogadása

Szombaton délután a szegedi üzemek legjobbjai, sztahánovislák, élmunkások,
a hivatalok élenjáró
(dolgozói jeleutek meg a Felőfi- és
a Kossulh-Vaklanyában. A honvédség szegedi helyőrsége rendezett itt
/számukra fogadást. A Szegedi Pártbizottságot a Petőfi-laktanyában
Péter János elvlárs, a Kossu'.hlaktanyában Bán Ferenc elvtárs
kénviselte.
Honvédőink és a dolgozók szoros kapcsolatának Igen kedves megnyilatkozását mutatta az a hangulatos kén. amelyet ezalkalommal a
Pctőfi-laklanva liszti és tiszthelyettesi közös klubja nvujtolt. A
Ikénye'mes fotelekkel,
könyvtárral
berendezett világos szép helyiségben
Imosolygó arccal beszélgettek egvknással tisztjeink és a doísrozók
kiír,dőltei. Az egyik asztalnál Hollósi Hajnalka a MÁV sztahánovista
(Jelvénnyel kitünrelett forgaltnis'tája,
Cibere Mihály dolgozó parasztból
Jelt százados, politikai liszt, Adók
'Juha, a Szegedi Jutafonógyár két
gépen dolgoző fonónője, Földesi
Károly
egorcsohi
bányászból
leit haduagv, Sebők Hona, a MÁV
most felállított információs irodájának veze'ője. Fala János hadnagy
és Szabó Ferencné, a Szegcdi Juta.
fonógyár élmunkás szövőnője beszélgettek.
j — Ma honvéd-müsznkct tartót,
tnnk a MAV-nál — mesélte
Hollósi Hajnalka
fe a kérdésekre szerényen, de büsz.
kén mondotta el. hogy ez alkalommal 247 százalékos munkateljesítményt ért el.
Adok Júlia pedig arról br1
szélt, hogy már novembert
) tervénél tart munkájában, mert
ő ezzel akarja minél tevékc.
'
nyebben védeni a békéi.
Boldogan neveitek egymásra a
szemek: közös a cél laktanyában
és üzemben, mindenült a béke, a
dolgozók békéjének megvédése ad
lendületet a munkához, a harchoz.

a
laktanyában
Találkozók az üzemekben
Érdeklődéssel vonultak át vezeté- Este valamennyi szegedi üzemben
sével a dolgozók a gyönyörű kul-' szines kulturműsor fejezte be a
túrterembe s közben még megmutatta a legénységi klubhelyiséget is, honvédnapot, amely után meleg
ahol a honvédek Szabadidejüket ;á- baráti találkozón maradtak együtt
d i óh Iga lássa!, olvasással, társas- az üzem dolgozói a megjelent honvéd és honvédtiszt vendégekkel.
játékkal tölthetik.
Igen szép ünnepséget rendeztek az
üzemekből, hivatalokból meghívott
A hatalmas, gyönyörű színpaddal felszerelt kultúrtermet ün.
legkiválóbb dolgozók részére a sze.
ncplö honvédek és honvédtiszgedi tiszti klulbban is.
tek sokasága töltötte meg.
Itt a Szegedi Pártbizottság réViharszerüen zúgott a lelkes, sze- széről Péter János elvtára beszélt,
retetteljes kiállítás, amikor a do'go- ezenkívül felszólalt Molnár Győző
zók küldöttei beléptek a terembe: főhadnagy, politikai tiszt és dr.
Drégely József rendőrezredes. Á
— Éljenek a dolgozók!
A kedves fogadtatásra
szívből megjelenteket színes kulturműsor
szórakoztatta, amelyen a VIT-en
jöVt a felcsattanó válasz:
járt tápai népi együttes és a rend— Éljen a népi hadsereg!
Harmonikaszó, vidám csaszlus- őrség kulturcsoportja szerepelt a
kák és harcos szavalat bizonyítot- Szegedi Nemzeti Színház több tag_
ta ezután honvédetek kultúrmun- jávai.

Október elsején ünnepli a sok- daság újjáépítését éa további fejmilliós kínai nép a Kínai Népköz- lődését tűzte ki.
Kína népe, új, szabad országának
társaság megalakulásának másotámogatást
dik évfordulóját. A kínai néppel építésében hatalmas
együtt a hatalmas Szovjetunió, a kap a nagy Szovjetunió és az
népi demokráciák, az egész világ egész haladó emberiség részéről.
haladó emberisége megemlékezik] Az 1950 február 14-én megkötött
erről a világtörténelmi jelentőségű szovjet-kínai barátsági, szövetségi
évfordulóról.
és kölcsönös segélynyújtási egyez,
Kína népe a Nagy Októberi mény megszilárdította a SzovjetSzocialista Forradalom győzelmén unió és Kína 700 millió lelket
fellelkesülve döntő harcot indított számláló népeinek testvéri barátimperialista és feudális rabtartói ságát és hatalmas akadályt állított
ellen. A nép nagy harcának élére a háborús gyújtogatok útjába.
a Kínai Kommunista Párt állt,
A kínai nép győzelme veszett
amely felvértezve Lenin és Sztálin dühöt váltott ki a nemzetközi retanításaival Mao Ce Tung vezeté- akció táborában. Az amerikai vezesével hosszú évek elkeseredett haj-, tő körök nem ismerték el a sokmilca után győzelemre vitte a kínai liós kínai nép akaratából megtenépet.
remtett Kínai Népköztársaságot és
A kínai népi forradalom győzel- széleskörű agressziós
kampányt
me súlyos csapást jelentett a vi- indítottak ellene. Ennek az agreszlág-imperializmus égése rendsze- sziós hadjáratnak egyik legbarbá.
rére. A kínai nép tagja lett a de- rabb megnyilatkozása a Korea elmokratikus békeszerető népek test- len indított támadás, amellyel az
véri családjának, melynek élén a amerikaiak Kínát is lángba akar.
nagy Szovjetunió áll. Ez a tény ták borítani. A hős kínai nép azon.
mérhetetlenül megerősítette a béke, ban felkelt országának védelmére
a demokrácia és szocializmus tábo- és a kínai önkéntesek a korea;
rát és jelentősen meggyengítette a néphadsereggel vállvetve harcolnak
háborús gyújtogatok sorait.
a koreai n ép szabadságáért és fügA népi forradalom győzelme getlenségéért.
Országszerte megalakultak a he.
megdöntötte Kínában az imperiademokratikus
államhatalmi
listák, földesurak és monopoltőkés lyi
nagyburzsoázia hatalmát. A Kinai szervek, az egész országban befeNépköztársaság, amelynek végső jezték a nép ellenségeinek tulajcélja a szocializmus felépítése, donában lévő pénzügyi, ipari és
legközelebbi feladatául az antiim- kereskedelmi vállalatok államosíperiaijsta és amtifeudális forrada- tását, Befejezéshez közeledik a
lom befejezését: az ország egyesí- földreform, amelyet 1952 tavaszáig
végrehajtanak.
tését, az imperialista támadásoktól maradéktalanul
való megvédését az imperialisták, Eddig mintegy 280 millió földnélföldesurak és a tőke uralmának, küli és kevés földdel rendelkező
valamint befolyásának teljes fel- parasztot juttattak ingyen földtuszámolását. az elpusztult népgaz- lajdonhoz.

Csongrád megyébe érkezik
a szovjet parasztküldöttség
A Magyarországon tartózkodó szovjet panasztküldöttség kedden
délelőtt Csongrád megyébe érkezik. Kedden, október 2-án, a makói
Uttörö-lszt, 3-án az óföldeáki gépállomást, 4"én a derckegyházt állami gazdaságot, 5-én a szentesi Alkotmány-tcrmelöcsoportot ' látogatják
meg. Október 6-án, szombaton Hódmezővásárhelyen megyei értekezletet tartanak a mezőgazdaság! osztályok vezetőivel, a megye legjobb és a hódmezővásárhelyi tszesék elnökeivel. Október 7-én búcsúzik el megyénktől a szovjet pa rasztknldöttség.
A szovjet parasztküldöttség látogatása sok ériékes tapasztalattal
Segíti Csongrád megye őszt mnnkáját, a tszesék, állami gazdaságok
és gépállomások további fejlődését.

őszi

Csongrád
megye élen
mezőgazdasági
munkák
versenyében

A földművelésügyi
minisztérium jelenti: Az őszi betakarítási és szántás-vetési munkáknál a szeptember 20.ig elvégzett munkákhoz képest, szeptember 25-ig az összteljesítményeket
figyejembevéve, az orHadseregünk egybeforr
szág egész területén előrehaladás
mutatkozik.
Jelentősebb
a dolgozó néppel
eredményeket
azonban
csak
Fiatal hadnagy szakította meg a egyes megyék értek el. s a nie.
beszélgetést: Brunszvik Páli,
aki
diósgyőri kohász volt, mielőtt
a
hadseregbe kerü'.c.
Bejelentelte,
hogy kezdődik az ünnepség a lakmértékben le is m a r a d t
Na.
tanya kuttúrtevméfae®.
Sjyobb fokú lemaradás van ar

halad
as
megyék
kősötti

ősziárpa,
őszi
takarmány-keverék és lucerna vetésében. De
a rozs és az őszibúza
vetése
sem folyik kellő ütemben.
A földművelésügyi
minisztérium a szeptember 25-i állapotnak
megfelelően
végzett
munkákat
figyelembevéve n
megyék sorrendjét
a
következőképpen állapította meg:
Az őszi mezőgazdasági mun-

JStóT'auí'fttt fű- fr""
I el« z te Szolnok megyet
íaléfcos teljesítésével.
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Egy boldoggá tett, földhözjut tátott kínai dolgozó paraszt. Szerszáma mellett vitt táblájának ftáuata büszkén hirdeti: „Ju Cin Ju öt
mu földet kapott a központi népi kormánytői".
A Népköztársaságban végeit vetettek az imperialisták évszázados
gazdasági uralmának. Megszüntették előjogaikat és kiváltságaikat,
felszámolták a pénzügyek, a külke.
reskedelem és más gazdasági ágak
felejt gyakorolt ellenőrzésüket.
Ezek a reformok felszabadították az ország termelőerőit és lerakták Kína iparosításának szé
les útját. A vasútvonalaknak már
több, mint 91 százalékát helyreállították és ugyancsak helyreállították az iparvállalatok többségét is
Az ország fejlődésével együt
emelkedik a néptömegek jóléte és
kulturális színvonala. A földre,
form megmonti a parasztok száz
millióit a z éhezéstől és nyomorúságtól. Emelkedett a munkások és
tisztviselők munkabére. Az ipari
munkások munkaidejét 14—16 órá.
ról máris 8—10 órára csökkentették. Bevezették a társadalombiztosításit.
A forradalom győzelme megnyitotta a dolgozók százmilliói előtt
a tudás és felvilágosodás kapuját.
Az ország iskoláiban 1951-ben
már több, mint 31 millió — 11
millióval több gyermek és fiatal
— tanult, mint az elmúlt évben.
Mintegy 22 millió munkás, és pan w » tanult az analfabéta iskolák-

ban. Tízmillió dolgozó termelőmunkája mellett esti és elemi is.
kólákban tanult.
A kínai nép az elmúlt két évben
még szorosabban sorakozott fel
kipróbált vezetője, a Kommunista
Párt mögé, amely ragyogó jövő
felé vezeti az egész népet. Kína
népének, — amely tagja a Szovjetunió által vezetett demokratikus
béketábornak — eltökélt szándéka,
hogy megőrzi és megszilárdítja a
békét. Ezt az elhatározását bizonyítja az a tény, hogy az országban 223 millió felnőtt írla alá a
Stockholmi Békefelhívást és 344
millió a Béke Világlanácsnak az öt
nagyhatalom Békeegyezményét követelő felhívását.
Az imperialisták neim akarnak
belenyugodni Kína sikereibe, nem
akarnak belenyugodni
történelmi
jelentőségű győzelmébe és folytatják a Kínai Népköztársaság ellen
irányuló ellenséges cselekményeiket Erre egyik példa a nemrégiben megkötőit sanfranciscói japán „békeszerződés" is.
De hiába az imperialisták minden ármánykodása. Nem forgathatják vissza a történelem kerekét. A
kínai nép a Kommunista Párt vezetésével magabiztosan építi az új,
szabad Kínát,
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ELMÉLETI TAJNACSADO

A

békekölcsön

jegyzés
a

munkáidban

bolsevik

I M a g y a r D o l g o z ó k P á r t j a marxista-leninista párt, példaképe a
Szovjetunió nagy Bolsevik Pártja,
araedy vezeti a szovjet nép harcát
a kommunizmus győzelméért. A
Párt vezetéséről Sztálin elviárs a
következőket mondja: „Mit jelent
a vezetés, ha a Párt politikája helyes és az élcsapat ós az osztály
közti helyes viszony zavartalan? A
vezetés ilyen feltételek mellett azt
jeleníti, hogy meg tudjuk győzni a
tömegeket a Párt politikájának he.
lyességéröl, olyan jelszavakat tudunk kiadni és megvalósítani, amelyek a tömegeket elviszik a Párt
álláspontjához és megkönnyítik nekik azt, hogy saját tapasztalatuk
alapján felismerjék a Párt politikájának helyességét, azt jelenti,
hogy a tömegeket a Párt öntudatának színvonaláig tudjuk emelni,
ekként biztosítjuk a tömegek támogatását, készségüket a döntő harc
na. Ezért a meggyőzés módszere a
főmódezone annak, hogy a Párt az
pszláJyt vezesse".

agitátorok

népnevelőink

kövessék

példáját

külnek, másrészt megtorpan a ne. a szemévej lát, hanem mindennapi
bezebb feladatok e'.ött.
életéiben is érzi. tapaattajja előnyeit.
A z eddig elmondottakból i3
De nemcsak igazak ezek az érlágosOn kitűnik, hogy népnevelőinknek ahhoz, hogy emeljék az agitá- velések, hanem célirányosak, konis,
mert
ció eszmei szinvonalat, mindenek, krétek és hatékonyak
arra
előtt szüntelenül képezniük kell amellett, hogy rámutatnak
magukat, állandóan tanulniok kell. mit jelentenek ötéves tervünk eredEl kell sajátítaniuk minél többet a ményei helyi viszonylatban az egyes
marxizmus-leninizmus
elméletéből. dolgozó számára, magukban foglal,
Állandóan tanulmányoaniok kell a ják azt is, hogyan erősödik hazánk
pártsajtót, hogy elvi és gyakorlati a szocializmus építése folyamán s
útmutatást kapjanak napi munká. mennyiben válik mind szilárdabb
bástyájává a békeharc nemzetközi
juikhof.
A kommunista agitáció másik frontjának.
Természetesen vannak súlyos hifontos tulajdonsága, hogy igaz,
bák is az agitáció terén. Különö.
konkrét ós támadó.
s«n súlyos hibája a szegedi pártLenin rámutat arra, hogy a bol- szervezetek agitációs munkájának
sevik agitációban foglalt igazság az, hogy nem eléggé harcos, niem
behatol mindenkinek a fejébe, az eléggé támadó. Népnevelőink akelől nem lehelt kitérni. Pártunk is kor végeznek jó munkát, ha jól fela bot&evik agitációt tekinti példa, készülnek az ellenség támadásaira,
mutatónak, ennek tulajdonítható, ha érveiket már jó előre szétzúzhogy agitációnk nagyszerűéin fej- zák s éberségükkel leleplezik az ellődik. A maga egyszerű szavaival lenséget. Erre jó példát mutattak
a legközvetlenebb igazságot mondta a Szegedi Kenderfonógyár népneKelemen István, a Szalámigyár velői a Békekölcsön-jegyzés folyanépnevelője a Második Békekölcsön- mán, amikor leleplezték Tóth Jejegyzés alkalmával, amikor Balogh nőt, az üzem egyik dolgozóját, aki
Mária ifjúmunkás nem értette meg rombojó tevékenységet fejtett ki
a Békekölcsön-jegyzés jelientőségét. dolgozó társai körében.
„A múltban a nők. ha megszakadA szegedi pártszervezeteknek
tak volna a munkában — mondlotta
Kelemen elvtárs —, akkor sem ke- arra kell törekedniük, hogy most,
restek volna annyit, mint férfi a Békekölcsön-jegyzés során is miszaktársaik, bár ugyanazt a mun- nő, inkább megközelítsék a bolsekát végezték. Most te ugyanannyit vik agitáció módszeréit. Az e tékeresel, mint a férfi szaktársaid." ren fennálló hiányosságokat igyekezzenek kiküszöbölni, mert ez soÚjszegeden a népnevelők
jó; ron következő feladataink teljesífelhasználják a Békekölcsön-jegyzés tésének eienge<fhe?etien
fettételei.
a lkaim ávaj agltáoiójuk során a ter- A vezetőségválasztó taggyűlés elő.
melöcsoportok eredményeit és azo- készítése, a begyűjtés, az őszi szánkat a létesítményeket, melyeket tás-vetés és a tszcsék felfejlesztőÚjszeged az utóhbi időben kapott. sének munkálatai, az üzemekben
Három ú j ártézikúitat fúrtak, kikö- a rounkaverseny továbbfejlesztése,
vezték a Bérkert-utcát, a közeljö- az anyaglakarékossági és a Gazdavőbein kiépítik Szőregre a villamos- mozgalom kiszélesítése olyan felijáratot. Mindetek közvetlen, kéz- adatok, amelyeket teljesíteni, csak
zelfogható tények, olyan igazságok, komoly bolsevik agitációval lehetamelyeket minden dolgozó nemcsak

EB a sztálini idézet magábafoglalja azt a megállapítást, hogy a
marxista-leninista
párt
legfőbb
módszere a tömegek meggyőzésében az agiláció mind szélesebb hálózalának kiépítése a pártomíkivüli
(dolgozó rétegek feléEzt a módszert követi a ml Párhűik is. Agitátoraink, népnevelőink városokban, falvakban, üzemekben, tsseskben szakadatlanul végzik felvilágosító munkájukat, hogy
a dolgozók 6Béles tömegeit a Párt
határozatainak, felhívásainak he.
lyeaségéről meggyőzzék s a Párt
politikáját minden dolgozó sajátjának ismerje ©]. Ezzel a tömegeket
a Párt politikájának megvalósításáért folytatott harcra, a haza hatalma és dicsősége érdekében hősies
munkára, nagy vívmányok elérésére buzdítjuk, lelkesítjük ée mozgósítjuk. A pártszervezetek tehát a
szocialista építés különböző területén végzett munkájukat ne az adminisztrálás,
parancsolga tás
és
kényszerítés módszerével, hanem a
meggyőzés eszközével folytassák,
mert a vezetéshez hozzátartozik az,
hogy a pártszervezetek vezetői a
népnevelók útján, de személyesen is
érintkezésben álljanak a dolgozók
A Békekölcsön-jegyzés harmadik időkből azt a történetet, amikor a
ezétes tömegeivel. Rendszeresen erő- napján is egyes népnevelők igen tőkés nem fizette ki a villanyszámsíteni kell tehát a tömegekkel való jő módszereket alkalmaztak a je- lál és a Gázgyár kikapcsolta
az
kapcsolataikat.
gyeztotések során. Népnevelőink al- üzemből a villanyt. A gépi erőt a
kalmazzák ezeket a
módszereket dolgozóknak kézi erővel kellett heA politikai a g i t á c i ó
igen hatá. saját területükön.
lyettesíteni. A tőkés azt mondta a
eos fegyver a pártszervezetek kezédolgozóknak, menjenek el házalni a
•
ben a város, a falu széles dolgozó
késekkel, szerezzenek pénzt és aktömegeinek politikai nevelésénél, a
A Késúrngyárbun a népnevelők kor megszűnik ez az állapot. A tőmunkások és parasztok millióinak a Délmagyarország kritikai cikké- kés tehát egy eladási trükköt esimozgósításánál a szocializmus fel- vel a kezükben kezdtek szombaton nált a dolgozók bőrére. „Csak az
építése és a béke védelme felada- a fevllágnsító munkához a ennek nem akar tehetségéhez mérten jetainak a teljesítésére.
nyomán igen sok eddig öntudatla- gyezni — mondja a népnevelő —,
Miben rejlik; a kommunista agi- nul viselkedő dolgozó belátta, mi- aki ezt kívánja vissza. Ilyen pedig
táció ereje?
lyen helytelenül járt el. Hasonló azt hiszem egy sinos közlünk!"
A kommunista agitáció ereje min. volt a helyzet a Délraagyarország•
'dcnekeWtt magas eszmei tartalmá- nyomdában, melynek egyik üzemréAz SZTK-klrendeltség egyik legban rejlik. „Világos, átgondol? esz. széről a Délmagyarország szombati jobb népnevelője, dr. Bors Mária
mei tartalom nélkül — mondotta száma szintén ikrttikaf cikket kö- szemorvos. Ez a népnevelő nemcsak
Lenin — az agitáció frázissá fajul. zölt. Az egyik érintett dolgozó, Ml- dolgozó társai között végez felviA helyes elméleti megoldás bizto- liaUk Pál kézlszedő nyilatkozott a lágosító munkát, hanem még a
hangos híradón s elmondotta, misítja az agitáció tartós sikerét".
gyógykezelésre váré betegekkel Is
A Magyar Dolgozók Pártja poli- lyen helytelenül járt el, amikor a elbeszélget tervünk eddigi eredmékényelem
érdekelt
elébe
helyezte
a
tikája is azért helyes, mert Marx—
nyeiről és megkérdi, mennyit JeEngels—Lenin—Sztálin nagy tant. jövő, a szocializmus érdekeinek. A gyeztek.
nyomdában
a
kéziszedők
600
fofásaira támaszkodik.
A Párt a
•
marxista-leninista elmélettel felvér- rintos átlaggal jegyeztek le.
A Mátyás-lén leányiskolában
a
•
tezve, a legbonyolultabb helyzetben
népnevelők felhasználták
az últö.
Ugyancsak
a
Késárugyárban rők segítségét. Ax úttörőkkel együtt
is megmutatja a hefi/es útat.
Az
faragtak és virággal,
elmélet segítségével felismeri a je- Koncz Károlyné népnevelő igen jó rigmusokat
érvekkel győzi meg dolgozótársait. rigmusokkal köszöntik
a
legjobb
lent és előre lá?ja a jövőt.
a felszabadulás
előtti jegyzőket.
Az agitáció magas eszmeisége — Elmeséli
ez az, amire legfőképpen töreked,
jmiök kell népnevelőinknek
most,
a Békckőtcsön-jegyzésseC kapcsolat
fos felvilágosító munka során is.
Természetesen olyan felvilágosító
munkát végezni, amelynek magas
eszmeisége, mély elvi
megalapozottsága van, ehhez elsősorban az
szükséges, hogy népnevelőink tiszAz öléves terv első évében azNépnevelő vagyok e szeretném el tában legyenek a marxista-leninista
elmélet alapvető kérdéseivel. Váj- j monda ni dolgozótársaimnak;, miről után még tovább fejlődött üzejon eredményes agitációs munkát I beszélgetek az üzem dolgozóiv-al, münk. Korszerűsítették a cérnávégezhet-e az a népnevelő, akibe, amikor a kölcsön jegyzési ívvel lá- zó t is.
A jegyzés első napján többek köszél ugyan az ötéves terv megvaló- togatom meg őket. Emlékezteién?
őket airra, hogy üzemünk romokban
sításának
szil leégess égéről, beszél, hevert a felszabadulás után. A zött Dubecz Györgynél látogattam
ugyan a terv
eredményeiről és rabló, pusztító banditák az üzem meg. Tudtam, hogy Dubecznénak
három gyermeke van s hogy ő maperspektíváiról, de nem ismeri pél- gépeinek egyrészét elhurcolták- Ar. ga
is azok közé tartozott, akik nédául a szocialista tervgazdálkodás ra azonban már nem volt idejük, hány évvel ezelőtt még az utcán
alapvető, legelemibb kérdéseit. Ha. hogy az összes gépeket elvigyék; s ácsoroglak, arra várva, hogy valagyan agitálhat az a népnevelő a így ezeket a Tiszáiba dobták- Az mi munkát kapjanak.
Bék/ckötcsön-jegyzés
mellett,
aki embertelen pusztítás képét láthatElbeszélget teán vele arról, hogy a
nincsen például tisztában a szo- tuk mindenütt.
ml tavaly jegyzett forintjainkból
Mi
magunk,
az
üzem
dolgozói
cialista és a kapitalista államkőikorszerűsítették a cémázót, építetcsőn jellegével, a kettő közötti kü. húztuk ki a Tisza femekéről az el- tél? ú j j á üzemünket. Kértem: most
pusztult.
tönkretett
gépeket.
Szinte
löhbségigel. Hogyan
agitálhat
a
újból adjon, hogy még korszerűbb,
tszcsbo való belépés mellett az a sírva álltunk a Tisza-parton- Ne- még nagyobb legyen a mi üzemünk
héz munkával helyreállítottuk a te.
népnevelő, aki nem ismeri a me- megmaradt
gépeiket. Nemsokára
zőgazdaság szocialista
átalakításá- már üzemképesen áilt helyén 10
Dubecz Józsefné visszaemlékezett
nak
e&vt
kérdéseié?
Persze szövőgép. Hidegben, fagyoskodva arra az időre, anoikor még munkasző altira arról, rolniba trt agitá- dolgoztunk — de dolgoztunk. — nélküli volt és sokszor nem tudta,
tornak as lemre a feladata, hogy Lassan minden üzemrész dolgozni mit adjon gyermekeinek enni- Hogy
előadást, szemináriumot
tartson kezdeti. A Szovjetunió segítségével ez soha többé elő ne forduljon, azezekről a kérdésekről. De ha sza- újabb ós újabb gépek érkeztek. Á ért jegyzett 450 forint Békekölvait nem itatja át ezeknek a kér- hároméves terv a az öléves terv csönt.
Elmondotta:
Szvetár
Fe.
déseknek ef.vi Ismerete, azavai egy- egyre 1 korszerűbbé tette az üzemet.
rencné, az Üjszegedi Kenjfrbloaokfcá, fráját okká wür. Felépült a hatalmáé Bzövötatrem,
auinkát ftwtt* * munkanáikttlÁefefr i
derszövi
népnevelője,
f'Tjt
;
'..
—

TRNULIUNK AZ ÉLENJÁRÓ NEPNEVELÖKTOL

A népnevelők tapasztalataiból

Hogyan magyarázom meg dolgozótársaimnak
a békekölcsönjegyzés jelentőségét

„Népünk állania jól gazdálkodott
az eddig jegyzett összegekkel"
Ösztöndíjas

szigorló

Mánus Zoltán szigorló orvos,
a kórbonctani intézet ösztöndíjas demonstrátora 600 forintos
ösztöndíja mellett 1200 forintos
jegyzést tett. Jegyzése alkalmából a következő levelet írta
szerkesztőségünkbe :
A múltban, mint városi kistisztviselő gyermeke, aki
édesapámat
Icorán elvesztettem, nagy nehézségek között tanultam és nem volt alkalmam arra, hogy egyetemi tanulmányokat folytassak. A felszabadulás tette lehetővé
továbbtanulásomat. Pártunk, népi demokráciánk
tanulmányaim
során számtalan tá-

orvos

levele

mogatást nyújtott. Az egyetemi reform folytán elméleti és gyakorlati
téren sokkal színvonalasabb
oktatásban részesüllem, ösztöndíjat, kollégiumi ellátást kaptam.
Pártunk
soraiban pedig megismerkedtem azzal az élenjáró elmélettel, amely segítségemre van szakmai
munkám
sikeresebb végzése terén. Örömmel
jegyeztem a Békekölesönt, mert láttam, hogy népünk állama eddig is
jól gazdálkodott a jegyzett összegekkel s ennek eredménye számtalan közvetett és közvetlen formában
nyilatkozott már meg.

A szőregi
békekölcsön
jegyzési
a megye összes

„Petőfi 6.tsz
versenyre
hívta ki
termelőcsoportjait

A
szőregi
„Petőfi"
önálló
termelőszövetkezet békekölcsönjegyzési versenyre
hívta
ki
Csongrád
megy©
termelőcsoportjait, de
különösein
a két
szőregi tszcst, a
„Micsurin"ée a „Vörös R6z?a" tagságát.
— Tudatában vagyunk
annak,— hangoztatják
verseny,
felhívásukban, — hogy az
államunknak kölcsönadott pénzzel a
béketálbort
erősítjük.
Ezért vettük ki tavaly
is részünket a kölcsönjegyzésből és

az idén is példát akarunk mutatni. Mi itt, Szőregen
különösen az élen akarunk
járni,
hogy közvetlenül az imperialisták lakájai,
a
Tito.banditák
szomszédságában,
fokozott termelő m,unkánk mellett
ezzel is
jelét adjuk, hogy erős bástyája
akarunk lenni a Szovjetunió vezette béketábornak.
A szőregi „Petőfi"-tsz máris
igen szép példáját mutatta bé.
keakaratának, mert eddig 23.600
forintot jegyzett.

Kövesselek minket, akik megfogadtuk
a Párt jó szavát
Karsai G e r g e l y új tszcs-tag levélben mondja el
miért jegyzett 700 forint Békekölcsönt
Kedves Dolgozó
Paraszttársaim!
A z én kezemben már másodszor fordult
meg a Békekölcsönjegyzési ív. Tavaly csak S50 forintot, most viszont hétszár
zat jegyeztem, mert bár csak hét hold földem van, mégis azt látom,
hogy mostmár jó úton haladunk, ha megfogadjuk
a Párt
szavát,
amely megtanított minket eredményesen gazdálkodni.
Én már negyven esztendeje müvelem a földet, de csak azóta Iá.
tom ennek értelmét, amióta traktorral szántatom, nemesilett vetőmagot
vetek el géppel, amióta műtrágyát használok és amióta
megfogadtam
a Párt tanácsát a vetés idejére nézve.
Azelőtt esak gyötrődtem• Az én kötött szikes földem alig adott
többet 2—3 mázsánál, most pedig 10 mázsál aratok rajta, mert tudatosította velünk a Párt a szovjet parasztság tapasztalatát és mi —
akik megfogadtuk, akik nyitott szemmel szegődtünk az egyre szebb
eredményeket elérő ipar nyomába — meg is fogadluk a jótanácsot.
Kossuth is azt mondta, kedves dolgozó paraszttársaim,
hogy
mindig
esak előre kell menni,
mert aki lemarad, azt eltapossák.
A Párt is ezt mondja és igaza van, meri, ha megállunk, csakugyan el.
taposnak bennünket azok, akik reánk acsarkodnak, elakarják venni
mindazt, amit a felszabadulás óla magunknak teremtettünk.
Én nz
idén már 10 mázsát adtam be vegyesen C-jegyre és minden egyéb hazafias kötelességemet is pontosan teljesítettem a begyűjtés terén.
L 1 eladtam a magányos küzdelmet és a társas gazdálkodás
út.
•*• ját választottam, mert nem akartam kiuzsorázotl rabja lenni
továbbra is az igás kuláknak, akire eddig rászorultam és kétszeranynyi árat fizettem ne lei a szántásért, mint a gépállomásnak és ötszörösen több termést aratok, mint amikor a Indák piszkálta meg a földemel. Nem volt abban köszönet, a gabona nem birt erőre kapni, mert
kiszáradt a talaj és rendesen esak akkor szánthattam,
amikor
már
régen vetni kellett volna.
•
A 700 forint Békckölcsönl azért jegyeztem, mert kevés a gép,
több kell ide, sokkal több, hogy mindenkinek
jusson a jó munkábólMűtrágyából sem ártana, ha több jutna, mert most már tudjuk, hogy
aranyat ér. Azelőtt is beszéltek róla, de nekünk, dolgozó
parasztok,
nak nem adtak alkalmat, hogy meggyőződjünk
a valóságról.
Bekötött
szemmel jártunk, jártuk a szegénység nehéz útját, a fülünkkel
sem
hallottunk semmi hasznosat, mert csak a népek közötti egyenetlenségről beszéltek• Rólunk, a mi sorsunkról csalt annyi szó esett, mintha az lenne a természet rendje, hogy megrokkanjunk
a munkában és
szegénységben haljunk meg. Á Párt volt az első, amely
megmutatta,
milyen kincset ér a föld és a mi kezünk
munkája.
fzt
akarom tudatni veletek, kedves gazdatársaim és azt, hogy,
ha adtok, magatoknak adtok• így
lesz az egész ország
gazdag, így leszünlc mi is boldogok.
<
A múltban az volt jó, ha gyöngék voltunk, mert annál jobban
k{ tudtak uzsorázni bennünket a kulákok, a múltban szégyen volt doL
gozó parasztnak lenni, ma pedig büszkeség, ha megbecsüljük
a jó
munkál. A gyerekeim — emlékszem rá — sírva jöttek haza az iskolából, akol büdös parasztnak nevezte őket a tanító, az unokáim bezzeg annál büszkébbek a nagyapjukra, aki dolgozó paraszt. Hál még
amikor hallják az iskolában, hogy termelőszövetkezeti tag isi
Ezért jegyeztem most 700 forint Békekölcsönt!
Aki szereti a hazáját és akarja a jobb életet, annak azt mondom: kövessen minkéi, akik megfogadtuk a Párt jó szavát.
Karsai Gergely,
Etelka-sor MU
. . .
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A dolgozó szülők munkáját könnyíti meg

a szegedi „József Attila" bölcsőde
ötéves tervünk mind
mész.
Rzebbmenően
gondoskodik arró], hogy a dolgozó anyáik gyermekei addig, míg
édesanyjuk
munkában van, siemmiben hiányt ne szenvedjenek.
Ezért
fejleszti államunk a m á r meglévő bölcsődéket, napköziotthoookat.
A Kazinczy-utcai „József At-

orvosi vizsgálat alá kerülnek a
csecsemők, s a beteg
gyermekeket azonnal elkülönítik a többiektől. Addig, amíg az
anya
nem jön gyermekéért, addig orvosi kezelésben is
részesítik.
Teljes kényelemmel
látják
el
itt a gyermekeket, a
na.ponta
négyszeri étkezésben részesülnek. Legközelebb 20—22 ezer

Képünkön a Kazinczy-utcai ,József
hálótermét láthatjuk.
ti Ia"-böl csődé
sokat
fejlődött
m á r az ötéves terv alatt.
EL
sősorban bővítették a
bölcsődét: 25 ágyról 35-re
emelték
a férőhelyet, ötvenezer forintot fordítottak a bölcsőde korszerűsítésére.
Üvegboxos elkülönítő t építettek.
Amikor reggel a szülők
behozzák
gyermekeiket a bölcsődébe, azonnal

Ma érkezik Szegedre
az Állami Népi Együttes

A TERVÉRT A D D U K . . .

A Magyar Állami Népi Együttes
160 tagú csoportja ma,
vasárnap
érkezik Szegedre• A tanácsháza elv',
háromnegyed
1-kor ünnepélyes keretek között fogadják
őket. Szeged
szereplésükre holnap, hétfőn este :
órai kezdettel
kerül sor a Szeged
Nemzeti
Színházban,
Az együttes rendezője,
Horvá
Vince elvtárs, már néhány
napj
Szegeden tartózkodik, hogy elsősor
ban az üzemek
kultúresoportjaiva
—
amelyek
számára
különösei
hasznos lesz az előadás — mégis
mertesse az együttes munkáját.
El
mondotta, hogy az együttes három
részből:
énekkarból,
zenekarbtól és
tánckarból
tevődik össze. Az éneklcar tagjait
mintegy
2700
dalos
meghallgatása
után válogatnák öszsze, a zenekar főként népeenészekből áll, a tánckart pedig a lcultúrcsoportok
legtehetségesebb
tagjaiból állították össze. Az együttes leg. I
nagyobb része igy munkás- és parasztszármazású,
akik az üzemi. fa.
lusi kullúrmunkák
során tűntek ki.

—
Példaképeink
a szovjet
népi
együttesek, amelyektől
már
eddig
is rengeteget tanultunk — jelentette ki Horváth
elvtárs. — Legtöbbet a Szovjetunió
Állami
Népi
Együttesének,
a
Mojszejev-együltesnek köszönhetünk,
amellyel
közel egy hónapig állandóan
együttdolgoztunk s a legmesszebbmenőkig .
segítettek, hasznos
tapasztalatokkal
láttak el bennünket. Ennek
eredménye meg is mutatkozott
és az
egyik legnagyobb elismerésünk
az
volt, amikor a VIT-en a legnevesebb szakemberek
jelentették ' lei,
hogy együttesünk
valóban
szépen
halad a szovjet élenjáró
együttesek
útján. Munkánk
igen nagy elismeAttila" bölcsödé egyik rését jelentette, hogy a VIT-en 80
nemzet
versenyében
tánckarunk
közvetlenül a szovjet csoport mögött
értékben
a
bölcsőde a második díjat nyerte.

Tóth Ilona, a Szegedi' Textilkombinátban tannl, hogy majd
a Kaposvári Tcxtllkombinát minél jobb gyürűsfonója legyen. Tanulót
fizetése 140—150 forintot tesz ki, de 500 forint Békekölcsönt jegyzett, mert ezzel akarja meghálálni népi demokráciánknak, hogy négy
testvérével, szüleivel együtt boldog életet hozott számára.

forint
konyháját korszerűsítik.
A bölcsödébe azokat a gyermekeket
veszik fel,
akiknek
szülei
mindketten
dolgoznak.
Ebből is láthatjuk, hogy a dolgozók
kölcsönadott
forintjait
dolgozó népünk
állama miiyen
bőkezűen viszonozza.

Az együttest egyébként igen nagy
megtiszteltelés
érte
azzal,
hogy
M ur ad e Ili
szovjet
zeneszerző
„Ifjú
békeharcosok"
című
művét
nekik ajánlotta
és a VIT-en óriási
sikerrel mutatták
be. Ezt a művet
a szegedi előadásban is
hallhatjuk
majd. Az
előadásnak
kiemelkedő
része még Kodály
Zoltán
Kállaikettőse. amely Kossuth-díjas zeneszerzőnk felszabadulás
utáni első
nagy alkotása- A
szegedi
műsor
különben is igen nagy
élménipiek
Ígérkezik. Szeged után az együttes
Csongrád
megye többi
városaiba,
községeibe is ellátogat, hogy minél
a
öléves tervünk
egyre
növekvő szélesebb körben ismertesse meg
kultúránk
igazi,
eredményei!
a
dolgozók
életének dolgozókat népi
művészi darabjaival
és előadásával.
minden egyes területén
tapasztalhatjuk. Az építő munka
hatalmas
fellendülése egyre többet és jobbat M a nyílik meg Szegeden
biztosít a szegedi dolgozók
számára
az anyagtakarékossági
is- Olyan eredmények ezek, amelyek
kiállítás
fényesen bizonyítják öléves tervürűi
sikerét. Szegeden az ötéves terv soA Műszaki és Termeszeit turán emelkedett a lakóházak
száma dományi
Egyesületek
Szövetis. Amig 1938-ban a városnak
IC sége szegedi csoportja a Gazdaezer 615 lakóháza volt, ez a szám mózgalom keretén belől A n y a g ,
takarékossági
kiállítást
ren1950-re 10.861-re emelkedett.

Q TERV GfSZDlGüBSÜ, KÉNYELMESEBBÉ TETTE
a szegedi dolgozók éleiét
<950

10.000

Dolgozóink életszínvonalának
Ok UK Vl&Wta
fOüVkttTkS
emelkedj ásói m u t a t j a a vízvezetékhálózat növekedése is. Egyre (öbb
«JSO
házba vezetik be a vízvezetéket s
egyre kevesebb azoknak a dolgozóknak a száma, akik télen, a
nagy hidegben is kénytelenek az
utcáról hozni a vizet. VízeClátáSunTc egyre javul. Megszüntettük
19 i6
a nyári nagy vízhiányt is. 1938ban 3144, 1950-ben pedig már
3385
házban voVc vízvezeték.
Ugyanakkor a vízfogyasztás az
1938. évi 3 millió 521 köbméterről 4 millió 777.000 köbméterre emel.
kedetc.
/

dez. Ezen a rendkívül érdekes
és hasznos
kiállításon
résztvesz valamennyi
szegedi ipari,
közlekedési
vállalat és tudományos intézmény. A
Horváth
Mihály-utca 5. sz. alatti
kiállítási csarnok
földszintjén ma
délelőtt 10
órai kezdettel iin.
nepélyes keretek között nyitják
meg a kiállítást, amely
mától
kezdve, október 15-ig
minden
n a p délelőtt 10 órától
este S
óráig
díjtalanul látogatható.

Megjelent magyar nyelven
. Lenin műveinek
Egyre több villanyáramot fogyasztanak a szegcdi dolgozók, je*
21. kötete

40.000

léül annak, hogy az ötéves terv
során egyre több házba vezettük
be a villanyt, sőt otyrin telepekre
ts, amelyeknek lakossága a mult
rendszerben hiába fordult ilyen kéréssel a város akkori vezetőségéhez. 1938-ban csupán 13.935 volt
Szegeden a villanyáramfogyasztók
száma. 1950-re elértük, hogy a város lakosai közül 18.674 olyan
szegedi dolgozó volt, akinek lakásában villany ég.

Az 5 íves tervben

rádiót és motorkerékpárt
vásárolhattam

mi már eddig is az ötéves
tervtől
és ha most több kölcsönt
jegyzünk,
akkor még többet kapunk.
Az ötéves terv tette lehetővé
számomra,
hogy rádiót és motorkerékpárt
vegyek. És mikor
ezekről a dolgokról beszélgettem
a
feleségemmel,
mindketten
rájöttünk,
hogy
kevés
az az 500 forint,
amire
először
gondoltunk.
Ezért
elhatároztuk,
hogy nem 500, hanem 1000
forint
kölcsönt jegyzek. Ügy
érzem,
igy
megbeszél- tudom méltóképpen
elősegíteni öt-

Kőhegyi Sándor, az Árvízvédelmi
és
Folyamszabályozási
Hivatal dolgozója
Bakson gátőr.
A
kölcsön jegyzési
első
napján
elhatározta, hogy 500
forintot jegyez. Fizetése 470
forint. A kölcsönjegyzés másn a p j á n azonban az alábbi
levelet írta a kölcsönjegyzési irodára:
Elvtársaki
Itthon a feleségemmel

tem, milyen sok mindent hcvptymk éves t&yüpk megvalósítását* ^

Á Táncsics-tszcs pártszervezetének helyiségében őrömmel jegyeztek Békekölesönt a tszcs dolgozó parasztjai. Képünkön Drinőczki
Szlveszter, Dudás Mihály, Tanács Antal, Kószó István és Farkas Sán.
dorné párttitkár a jegyzett összegeket számlálják meg.

Dr. Benkő Sándor bclkinikni magántanár nemcsak fizetésére, dc
a magánpraxisára is jegyzett, összesen háromezer forintos felajánlást
telt s ezzel példát mutatott a tiibbl magángyakorlatot folytató orvosok
számára is. Képünkön jegyzés közben látjuk, Stcfán Lászlóné főápolónővel és dr. Szűcs Zsuzsa or vossn!.

Az 1., 2. és 31. kötet után
most jelent meg magyar nyelven Lenin műveinek 21. kötele
A 21. kötetet, úgy, mint az előzőket 50 ezer példányban adta
ki a Szikra könyvkiadó. Ez a
kötet V. I. Leninnek 1914 augusztusától
1915. végéig
írt
műveit tartalmazza. A
kötet
ben szereplő művek
nagyrésze
most jelent meg először
magyar nyelven.
Békenagygyütés

a Sportcsarnokban
a Nemzetközi Békenap
alkalmából
Az Országos
Béketanács ok
tóber 2-án, kedden délután fé
6 órakor a
Nemzetközi Béke
nap alkalmából
békenagygyü
lést rendez a Sportcsarnokban
A nagygyűlés
szónoka
Dobi |
A Szegedi Nemzeti Színház kényelmesen berendezett, szép tárIstván, a
minisztertanács
elsalgójában művészek és fizikai dolgozók közösen jegyeznek. A jegynöke, az Országos Béke t-n ács
elnffl&ségi tagja,
zési írnél Kovács Mária, aki fizetésének közel kétszeresét jegyezte. ,

I
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Természettudományi körökéi- szervezett
a Természettudományi Társulat
A Természet tudományi Társulat meghallgatják az egyes előadáso-

komoly munkál végzett az elmúlt
évben a babonák és előítéletek elltíii küzdelemben, valamint a dolgozik dialektikus materialiata világnézetének fejlesztésben- A tapasztalatok arenban azt mutatják,
liog y a természet tudományos előadasok nem hozták meg azt az
eredményt, amelyet kelíott volna.
Ennek egyrészt oka az, hogy az
előadások hallgatósága esetenként
változott, így nom vált lehetővé,
hogy a dolgozók komolyabb mértékben elmélyedhessenek: a természettudományos ismeretekiben. E hiba megszüntetésére a Természet tudományos Társulat csongrádmegyei
szervezete a kul túroithonokban terrcóízettudományoí
köröket szervezett- Egy egy ilyen körben 20—23
dolgozó vesz részt és
nemcsak

A belkereskedelmi
1

Az 1951. negyedik
negyed,
évre kibocsátott
é|e!mi«zerjegyek jegyszelvényei úgy vág.
hatók le. hogy a
megmaradt
réezek öseae függnek
egymással. Ezért október
1-töl kezdődően előre
levágott
jegy.
szelvényeket a szervezett
elláfásba vont
cikkeiket
ámsító
boltok nem válthatnak be.
Minden
pótjegjpiel
rendelkező dolgozó
zsírjegyét
október 1-től sertészsírra
válthatj a be. az alapjegyek
beváltó.
eikor
csatolni kell a pótjegy

*

Párthívek

Felsőkikötösor 8/a.; 11 órától megtekinteni.
J00-as CSEPEL ..Kartelt" S sebes,
léghez keresek. Cím a kiadóban.
FÉLHALÓ ágybetéttel, kanapéval,
női selyemruha eladók. Újszeged,
Csanádi-utca 24.
GYAKORLOTT
( ukönyvelöt,
gyors, és gépírókat azonnalra felvesz a Gyógy áruérték esi tő. Kossuth
Lajo6-8ugárót 115.
DIÓPOLITUROS hálószobabútor és
kcrobináltszekrény készen kapható
Juhász Gyula,- (Fodor) utca 23.,
asztalosnál.
ELCSERÉLNÉM vásárhelyi kétszobás, előszobás főbérleti lakásomat szegedi hasonlóért. SztáJin-krt.
73. II. 7.
BELVÁROSBAN szoba, konyha,
fáskamrás
száraz
szuterénlakás
azonnal átadó. Jósikia-u. 13.
MAJOR gyorsíróiskola tanfolyamára
pótbeíraiások
megkezdődtek.
Bocskay-utca 4DUSZKAANYAGOT, vagy üzlef.
berendezést veszek. Csuka-u. 38-szjuhász.
FEJŐSTEHÉN eladó, ösa u- 74+i2-ES rádió eladó. Széchenyi-tér
8, földszint 3.
ELADÓ vörösréz
fürdőmelegítő,
príma kazánnal, permetezőgép, cserépkályha. Újszeged, Pillich Kálmán u. 12, emelet.
FESTETT modern hálószobabútor
eladó Hajnóczy u. 26, asztalosnál.
GYERMEKSZERETÖ leányt felveszek bentlakással.
Jelentkezni
vasárnap Gutenberg u. 26, ajtó 1.
DOSSIÉT
nagyalakúi,
„Hunor"
vagy „Krasina" gyártmányút
ke.
resek- Ajánlatokat Postafiók 45-re
kérek.
NAGYMÉRETŰ
cserépkályhát
megvételre keresünk. Vmkler, J6
kai u. 1.
VENNÉK 5—10 kilós mérleget.
Eladó hegedű, ka'.onaláda, függöny".carnis. Ilima-u- 26.

Tanácstagok fogadóórái
Ma, vasárnap: Felsővárosi f f
151. délelőtt
8—10-ig
Szegi
István; Uj-Petőfi.telopi
iskola
délelőtt 10—12-ig J ó j á r t
Lajos,
Földművos-utcai
iskola;
délelőtt 10—12-ig Berki Jáno3,
Csongrádi -Sugárút i iskola; délelőtt 10—12-ig Bodnár Károlyné; ö-Petőfi- + elepi iskola délután 2—4-ig Halmi Gyuláné.
Október 3-án: Rókusi iskola,
délután 5—'7-ig Magyar Béláné;
Teimiesvári-krt-i iskola
délután
7—S*ig
ifj.
Fodor
István;
Szilléri.ougárúti
iskola
délután 5—7-ig Jemei Józsefné.
Október
4-ón:
Móra városi
iskola délután 5—7-ig
Thébesz
Antalné.
Október 5-én: R-jdnóti Gimnázium
délután
5—7_ig
Dr.
Antalffy György.
Ugyancsak Szegeden, a Tar ácsháza I. em. 120. szobájában
L-rtja fogadóóráját ma, vasárnap délelőtt 10 órakor
Róna
tmre, megyei tanácstag is.

KÖZKÍVÁNATRA
ok'ióbcr 4-én, csütörtökön este a Hungáriában
101 MAGYAR NÓTAEST.
Lakatos Géra 12 dgányzenokara.
Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő
Vállalat közli:
SZILLÉRI-sugárút 31. sz. házrész
lakás-beköltözéseel sürgősen eladó.
Érd.: ugyanott. Bódénál.
MAGANHAZAT, lehetőleg közműveset vennék. Sztálin körút 52, cipőüzlel.
BŐRGYÁRNÁL egyszobás udvari
lakás kerthasználattal, jószágtar.
i ássál, mellékhelyiséggel elcserélhető belvárosiért. Hálóm. 11.
Ú J S Z E G E D E N 1200 négyszögöl
gyümölcsös feléből kiadó. Érdeklődni Petőfi Sándor-sugárút 12.
RAKÓCZI-utcában ljétszobás beköltözhető kertes magánház 24.000 Ft.
—Ruszti-uteában háromszobás fürdőszobás 40.000 Ft. Cserzy Mihály-utcában kétszobás nagy kerttel 28 000 Ft. — Szent György-térnél négyszobás fürdőszobás
ház
45.000 Ft. — Marois-utcában 1, 2
és háromszobás rrodiern lakású ház
65000 Ft. — Érd.: Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő Vállalat.
GYAKORLOTT géplakatosokat és
vasesztergályosokat felvesz a Délmagyarországi Rostkikérzítő Vállalat Szagod, Lenin ulca 6EGY 200-as ,,Méray Puch" gyárt,
mányú motorkerékpár eladó. Érdeklődni Veresnél Sztálin-körűt 20/nMegtekinthető vasárnap kivételével.
GYÜMÖLCSSZALLITÓ olaj-tenge.
íves kocsi sürgősen, olcsón eladó.
Szögi, Teréz-ufca 45.
ELADÓ redőnyös íróasztal, jókarben levő kerékpár, Wertheim kasz.
sza. Érd-: Kka Ernő u. 5, az üzletben.

Dózsa

A Sz- Pelőfi újszegedi sportpályáján délután 3 órai kezdettel tartják meg a Sz. Petőfi—Bp. Dózsa
NB l-es labdarugómérfkőzést, mivel az OTSB rendelkezése folytán
az NB mérkőzéseket 3 órakor kell
megkezdeni. Előtte 1 órakor Sz.
Petőfi II.—Csongrádi Petőfi megyei bajnoki. 11 órakor Sz. Petőfi
ifi—Csongrádi Petőfi ifi bajnoki,
fél 10 órakor Sz. Petőfi—VLSZ
N A P I R E N D
Kender úttörő bajnoki. A Szegedi
Vasárnap, 1951. szeptember 30.
Petőfi a Bp- Dózsa elleni küzdelemre a következő csapatösszeállításban
MOZI
Szabadság-mozi: Fél 5, fél 7 és áll fel: Cserhalmi — Hetesi, Szabó,
Bénák — Ladányi, Gyurik — Csáfél 9: Kína lánya (október 6-ig).
ki, Grétzá. Bánáti, Kanász, Törköly.
Vörös Csilüag-moz!: Fé, 5, fél 7 Cserejátékosok: Varga és Hődör.
és fél 9: Boldog nyár
(október

két, hanem az előadás anyagát meg
is beszélik, megvitatják, sőt saját
készítésű kísérleti eszközökkel maguk is létrehoznak egyes természeti jelenségeket. A kultúrotthonok természettudományos körei így
komoly lehetőséget nyújtanak dolgozóinknak a természet megismeréséhez és nagy lendületet adnak dolgozó népünk kultúráik fejlődésének.
A
természettudományos
körök
megalakulásai és munkái kultúr
forradalmunk egy igen jelentős
mozzanatát jelentik, amely elősegíti, hogy dolgozóink mindinkább
kialakíthassák magukban a helyes 5->g).
természet tudományos
világnézete I
Fáklya-mozi: 4, 6, 8: Táncosnő
ós mindjobban megiemeTjék magát (ma uroljára).
a természetet.
SZÍNHÁZ
Délután fél 4-kor: Csínom Palkó.
minisztérium közli
Blaha Lujza-bérlet (1).
Este fél 8-kor: Titkos háború
201. srz. szelvényét is, annak
igazolására, hogy az
alapjegy MK-hérlet (1).
•
tulajdonosa
sertészsírra jogoAz
Egyetemi-könyvtár
nyitva közsult. A pótjegy az alapjegytől
függetlenül is beváltható ser. napokon reggel 8 órától este 7-ig.
Könyvkölcsönzés délelőtt 16— l-ig,
tészsírra.
délután 4—6-ig, hétfőn ég szombaA pótjeggyel nem
rendelke- ton reggel 8-tól délután l-ig.
zők
zsirszel vényeiket,
valamint a C—2 ellátásiba, vont
A Somogyi-könyVtár nyírva közüzentek
dolgozói
időszaki napokon délelőtt 10 órától délután
utalványuk
negyedik
számú 5 óráig.
•
szelvényét október
15-től
étIDŐJÁRASJELENTÉS.
Várható
olajra. margarinra, vagy ételidőjárás vasárnap
estig:
Jobbára
zsírra válthatják be.

HÁROMÉVES kisfiáé tehén eladó
Boezorkánysziget-utoa 5L
ELADÓ egy nagy bakkecske. Tavasé-utca íja.
ELADÓ kombinált oekrény Sajka
u. 3, házfelügyelőnél.
TANULNI és gyakorolni szeretnék
taingóharmonikán. Leveleket: Velcsov Állami Villamosemergia Válla,
lat címre.
ELADÓ gyeamcksportkocsi, kétméteres pult. nyúlketrec, akácfaoezlopok- Mura u. 7." (Tűzérlaktanya
mögött).
EGY közeleUös hasastehén eladó.
Tápé. Rákóczi-u. 2.

Ss. Pelőfi—Bp.

FIGYELEM! Értesítjük a középfokú káderképző tanfolyam konferencia vezetőit, hogy október 1-én
délután fél 5 órakor Hódmezővásárhelyen és Szegeden a Pártoktatás Házában módszertani tanuqyagból konferenciát tartunk.
Megyei Agit-Prop. Osztály

borult, párás idő,
kevesebb eső,
mérsékelt szél. A hőmérséklet kisEGV vagy kétágyas bútorozott szo. KÉT süldő eladó HoJd-irtca 4, Al- sé esöklcen. — Várható hőmérsékleti értékek az ország
területén:
bit keresünk a Lenii>-u. környékén. sóvárosreggel 12—15,
délben
Cím a kiadóiban.
MÉLY gyermekkocsi eladó, ötha- vasárnap
14—17 fok között.
toiu
FEJÖSKECSKE eladó.
Újszeged, lom-utoa 44.

r

A mai nap kiemelkedő sporteseménye

A mai labdarugó mérkőzések
Lokomotiv sportpálya: 9 órakor
Sz. Honvéd II.—Hmv. Dózsa megyei bajnoki, háromnegyed 11 kor
Sz. Lokomotív II.—Szentesi Kinizsi megyei bajnoki, fél 1-kor SzLokomotív ifi—Szentesi Kinizsi ifi
bajnokiCserepes-sori pálya: Fél 9korSz-

A mai

MHK

NB l-es

*

Nagyszabású repUIőmodell
bemutató a Dóm-téren.
A Magyar Repülő
Szövetség
körzeti központja a
Néphadse.
reg N a p j a alkalmából
vasárnap délután 4 órai kezdettel
nagyszabású
körrepülő-repülőmodell bemutatót rendez,
me.
lyen különféle
repülőmodelek,
kisbenzinmotorral
felszereive
látványos repüléseket végeznek.
A nagygépek m i n t á j á r a bemutatnak
vontatásos repülést is.

tehetségkutató

K E R E S E K kisebb szobát üresen,
bú torozotton, egyetemhez közöl. Címeket: „Információképee'' Sztálinkőrút 73. trafikba kérem.
KEVESET hrszínéit modern fehér
mély gyermekkocsi eladó 750 forintért. Sándor-utca 35.
MEGBÍZHATÓ beiárónőt felveszek
-loej'ére. Je'entkezds: Széchenyi-tér
7, I. emelet 14.
GYORSÍRÓ, gépíró tanfolyamok
kezdődnek ciktóber 5-én dr. Rosenbnrgné gyorsíróiskolái ában. Sztá
lin-sétány 1. múzeumnál.
EGY férfi 63 ogy női kerékpár eladó. Polgár-utca 14, bont az udvarban.
ÓCSKA kalapját
ne dobja el.
Mencz Jeolapos új.iáfesti és formázza- Dugonics-tér 2-

biztosítunk. Népművészeti és
Háziipari Vállalat, Budapest,
V. Réglpos'.a-u. 12. Érdeklődni a helybeli földművesszövetkezet háziipari csoportjánál, vagy Icvétben a fenti
címen.

Házi munkája mellett jövedelmet biztosit a kézimunka.
Vállaljon

gobelin hímzés?.
Aki a munkát

nem Ismert,

Ingyen betanítjuk. Jelentkezni lehet levélben: Népművészeti és Itéz.lpari

Vágatat,

Budapest, V. Réglposta-a. 12.

tömegversenyek

Az algyői országúton úgy nők,
Az újszegedi Sz- Petőfi sportpályán reggel 8 órai kezdettel a vá- mint férfiak részére MHK kerékrosi TSB rendezésében a dolgozók
és középiskolai tanulók részére at- párverseny reggel 8 órai kezdettel.
létikai tehetségkutató MHK-tömeg.
Rajt és cél: a Postás-otthon előtt.
versenyA

Bp Kinizsi legyőzte
a Szegcdi Honvédet
Szombaton délután az Üllői úton
lejátszott NB l-es mérkőzésen a
Szegedi Honvéd 3:0 (2:0) arányban vereséget szenvedett a Bp. Kinizsitől. Mednyánsddt a I I . félidő
elején kiállítottákA Bp. Honvéd nemzetközi mérkő-

zésen 6:2 arányban legyőzte 3
Prágai ATK csapatát.
ökölvívás
A TÓOcusi tornacsarnokban délután fél 4 órai kezdet lel szegedkor-,
nyéki ifjúsági bajnoki ökölvívóverseny, öt csapat részvételével. A
döntő küzdelmeicre este 6 órakor
kerül sor.

"BT T M
w
A MAGYAR Természettudományi
Társulat csotugnádimegyei szervezete
szeptember 30-án délelőtt 9 órakor
tartja meg ünnepélyes előadói ankétját Szegeden, a városi tanács
Az élelmezési miniszter rendísztermében, Széchenyi-tér 11. sz.
deletben szabályozta a
burgoalatt.
nya forgalmát
és
szállítását.
Burgonyát a termelő
lakóheRÁDIÓ MAI MŰSORA:
lyén, illetőleg a termelés
heVasárnap, 1951. szeptember 30.
lyén
csak
akikor értékesíthet
azobadon, ha beadási
könyvé,
Koasuth-rádló
be bejegyzett tervfelbontás sze7 Zenés reggel. 8 Hírek". Lap- rint
a beadás
teljesítéséhez
szemle. 8.30 A Néphadsereg hír. szükséges
burgonya
teljes
adója. 9 Egy falu — egy nóta. 9 mennyiségét beadta. Burgonyát
óra 30 Zenés előadás. 10.30 Béke- a termelő lakóhelyén kívül csak
müsor. 11 Regényrészlet. 11.25 E.őadás. 13 Zenés posta. 13.30 Hangos akkor értékesíthet szabadon, ha
köújság. 14.10 Zenés délután. 15.30 a termény, és állatbeadási
beKülügyi negyedóra.
15.45
Népi telezettség teljesítésére a
Együttes zenekara. 16 Mit láttunk adási könyvébe bejegyzett terva Szovjetunióban? 16.30 Énekkar. felbontás
szerint
szükséges
17 Előadás. 17.30 Tánczene. 17.40 burgonya
teljes
mennyiségét
Kincses Kalendárium. 19 Előadás. beadta é3 ezen
felül
burgo21.20 Sporthangképek. 22.10 Táncvagy
város
zenekar. 23.10 Zenekari hangver- nyából a község
I I
egész évi b és c begyűjtési ter"nevét m á r 100 százalékban
telPetőfi-rádió
jesítette.
A
rendelet
alkalma8 Népi zene. 8.30 Falurádió. 9
szempontjából termelőnek
Református istentisztelet. 10.15 Hon- zása
véd-zenekar. 11 Miska bácsi leme- kell tekinteni azt is. aki burgozesládája. 13.35 Bányászműsor. 12 nyát munkabér vagy m á s
teróra 05 Szeptember végén. 13 Ope- mészetbeni
járandóság
fejé.
rettzene. 13.40 Operakórusok. 14 ben szerzett. Az
önálló termeHangverseny. 15 Tudományos fej- lőszövetkezetek és a n i . típusú
törő negyedóra. 15.20 Hanglemezek.
csoportok
15.45 Orosz daiok. 16
Gyermek- termelőszövetkezeti
színház. 16.40 Szív kütdi szívnek. burgonyát beadási kötelezettsétermelési
szerződésük
17 Rádiójáték. 17.40 Tánczene. 18 gük és
Dalok. 20.10 Tánczene. 21.30 Né- teljesítésével
párhuzamosan -pi zene. 22.10 Lukács Pál brácsá- függetlenül a községi
begyűjz:.k. 22.35 Opcrarészletek.
tési terv
teljesítésétől — szabadon értékesíthetnek.
A szabad értékesítés
felléteGYÁSZHÍR. Léber Péter folyó hó
leinek
fennállása
esetén
a
29-én elhunyt.
termelő
burgonyát a községi,
városi vagy
>városi
kerületi
Pullovcr, kesztyű és norvégkesztyű kötésre

álEandó munkát

mérkőzés

Postás—Mindszant megyei bajnoki,
fél 11-kor Sz. Kinizsi—Makói VSK
megyei bajnoki, fél 2-kor Sz. Kinizsi ifi—Makói VSK bajnoki.
Újazegedi Vörös Lobogó-pálya fél
12 kor: VL Kender ifi—Sz. Postás
ifi bajnoki, fél 2-kor Újszegedi
VL—Csanád osztályozó mérkőzés
Felsővárosi-pálya: fél 10-kor Sz.
Honvéd ifi—Hmv. Dózsa ifi bajnoki.

Az élelmezési miniszter szabályozta
a burgonya forgalmát és szállítását
tanács végrehajtóbizottsága
ál,
tal kiállított „igazolás"-s a l értékesítés céljából bárhová szál-*
líthat.
A
végrehajtóbizottság
az „igazolás" kiadását
ilyen
esetben nem tagadhatja
meg.
Burgonyát az ország egész területén csak az „igaaolás"-sal
szabad szállítani. Kézipoggyászként egyedül vagy más élelmi,
szerekkel együtt összesen
legfeljebb
tíz kiló burgonya szállítható.
A burgonyának m e g nem engedett m ó d o n . v a l ó szállítása, agazdasági rend büntetőjogi vé.
delméről szóló és a
közellátás
érdekeit
veszélyeztető
bűn.
cselekményekre
vonatkozó m i .
nisztertanácsi rendelet
szerint
büntetendő.

Lelkesen fogadiák a népi Kína
felszabadító hadsereg katonáit
Lhasszában
Csungking. Az Uj-Kína H í r .
ügynökség különtudósítója jelenti:
A népi felszabadító
hadsere bevonult Lhasszába,
a
ti.
beti helyi kormány székhelyére.
A város lakossága, meleg
fo.
gadtatásban részesítette a népi
felszabadító hadsereget és hoszszasan éljenezte az
ötcsillagos
nemzeti lobogót, Mao Ce Tung
elvtársat és Csu Te főparancsnokot.

A VÁROSI TANÁCS HÍREI

A szőlőszüretet
csal: abban I
az esetben kell
megkezdeni,
amikor a szőlő
elérte
teljes
érésének
időpontját, a szőlő
cukortartalma (must-foka)
eléri vagy
meghaladja
a 13
mustfokot.
A
meghatározott
időpont előtt, csak községi, városi tanács adhat
engedélyt.
Ilyen például
kedvezőtlen "dőjárás
(tartós eső, stb.),
rothadás (penészedés,
gombakártétel) vagy más körülmény
a
termés mennyiségát vagy m i n ő .
ségét veszélyezteti. A
felhívás
' betartása
szigorú
rendelet,
! megszegője egyhónapi
elzárás' sal vagy 5000 forint pénzbünte• téssel sújtandó.
Felhívom Szeged város
terllj létén lévő mindazon
üzemeket
• cs épülettulajdonosokat,
ahol
j melcgvizszolgáltató vagy
köz, pon'i
fűtő-berendezés
van,
j hogy szokat 1951. évi
október
1
hó 5-ig a városi tanács
VB.
Építési és Közlekedési
Oszíá-

lyának az alábbi adatok
feltüntetésével jelentsék be:
1. A melegvízszolgáltató vagy
központi fűtő-berendezés tulajdonosának neve, beépítési helye
(utca, szám), kazán
fűtőfelülete ( m ) , k a z á n
típusa,
radiátorok fűtőfelülete ( m ) , üzemben van.e?
Felhívom az üzemi jegyfelelösöket, hogy a dolgozói: és családtagjaik részére a burgonyaakcióhoz
szükséges igénylési lapokat október
1 ig az Országos Közellátási Jegyközpont alkirendeltségénél, Szeged,
Marx-tér 20. szám alatt vegyél: át.
VB-elnök />•
DÉLMAC-YAEOBSZAG
po itilcaf napilap.

F.Ulói nntmM és kiad*
ZOMBORI IÁNOS
S t t r k e i i h ; a sz.rknsz'ébi'oUság
S z . r k . i z t ű i é g : Szeg«ö, Lenirvu. 11.
Telefon.

35-35

é i 40-80. — Ejtszakoi izerkezztízég

lelefon e n e 8 tál 34-38.
Kiadóhivatal: Szeged, terin-u. 8.
l e l e f o n : 31-14 é l 35-00.

Délmaagyarortzdg
<
Nyomda, Szagod,
Fel.elót vezetS: Prlslzin SdndoV

