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tést és a szállítási szerződések kötését. A dolgozó parasztság már a
gabonabegyüjtés idején tapasztalta,
hogy a nép állama milyen
előnyökhöz juttatta azokat, akik időben teljesítették beadási kötelezettségűiket és kötelezettségükön
fölül „C"-véfel| jegyre több gabonát
adtak a hazának- A
takarmányga.
bona begyűjtésénél is főbb terven
felüli takarmánygabonával kell elősegíteni
állalállományunk fejlődését, hogy minél hamarabb
megszüntessük a húshiányt. A terven
felül
beadott
takarmánygabona
után a dolgozó parasztság épp úgy
kedvezményben részesül,
mint
a
terven felül beadott
kenyérgabona
után. Adjunk be tehát minél több
kukoricát „ C ^ vételi jegyre;
kössünk minél több szállítási szerződést, hogy ezzel is erősítsük
hazánkat, erősítsük a béketábort.

A Magyar Dolgozók Pártja Csongrádmegyei Pártbizottsága felhívja
ia megye
dolgozó
parasztságát,
hogy
kövesse a
munkásosztály
nagyszerű
példáját és jegyezzen
minden dolgozó paraszt
Békekölcsönt a saját hasznára és a haza
javára.
Gyarapodik,
frjlődik mindenütt
megyénkben a dolgozó parasztságBővebb a termés, a gépekkel megművelt föld jobban
terem. Több
műtrágyát használunk. A bö termés ts módot
jelent a
dolgozó
para s ztság számára.
Mi azonban még bővebb termést
akarunk, még nagyobb jómódot a
dolgozó népnek. Államunk
ezért
kölcsönt kért, kölesönt a dolgozó
Az idei jó termés alapját tavaly
néptől, hogy több
gyárat,
több
ősszel vetcitük
meg,
amikor a
mezőgazdasági gépet,
több
iparmegye
dolgozó
parasztságának
cikket, több műtrágyát, több vilóriási többsége hallgatva a
Párt
lanyt adhasson a faln népének.
szavára, Időben elvégezte az
őszi
A dolgozó parasztok lelkesen so- mezőgazdasági munkákat. Az Idei
rakoznak fel megyénkben Is a Bé- bő termés után ismét az a felkckölesön-jegyzés nagy ügye mel- adatunk, hogy már most. az ősz.
lett, mert tudják, hogy a Békeköl- szel
biztosítsuk a jövő évi tercsön-jegyzés elsősorban saját
ja- mést, mert „kl
mint
vet,
úgy
vukat szolgálja és egyben a haza arat". Ezért a dolgozó
parasztság
Javát, a béke ügyét Is. A béke a
tanácsválasztás
évfordulójára,
megvédése különös
kötelezettséget október 23ire fejezze be az őszlek
ró ránk itt, a fasiszta Tito tő- vetését! A tapasztalat
azt bizoszomszédságában,
mert
látjuk! nyítja, hogy mindig az a dolgozó
hogy ez a háborús uszitó,
mint paraszt jár jól, aki korán vet. Süraz amerikai imperialisták csatló- get bennünket az Idő, mert a fagysa, milyen szörnyű sorsra juttatta beállta előtt az őszi mélyszántást
a jugoszláv dolgozó népet, de kü- is el kell végezni. Minél korábban
lönösen a jugoszláv dolgozó
pa- fejezzük be a mélyszántást, annál
rasztokat, akik
újból a
kulákok jobb; ha későre halogatjuk, akkor
cselédei lettek. A béke megvédésé- az Időjárás hátráltatja a munkánért mi szabad hazánk
szüntelen kat; ha Időben végezzük el, akkor
erősítésével harcolunk. Harcolunk a az cső, a fagy csak
hasznunkra
békéért a
Békekölcsön-jegyzéssel, válik, mert szétszíjja a göröngyöa begyűjtés, az őszi mezőgazdasági ket, a hantokat és porhanyóssá temunkák ütemének
meggyorsításá- szi a földetval ts.
Gyorsítsuk meg mindenütt a beA Magyar Dolgozók Pártja Csongyűjtés és az öszl
mezőgazdasági
grádmegyei Pártbizottsága
felhívja
munkák ütemét!
Erősítsük Békeezért a dolgozó parasztságot, hogy
kölcsön-jegyzéssel a nép államát.
gyorsítsa meg mindenütt az elA Magyar Dolgozók Pártja
maradt kenyérgabona
begyűjtését,
Csongrádmegyei Pártbizottsága.
gyorsítsa meg a
kukoricabcgyüj-

Falvainkban egyre nagyobb lendületet vesz
a Békekölesönjegyzés
A Békekölcsön-jegyzés
sikeréért folytatott harc minden
napja
•újabb győzelem: A fővárosban és
vidéken egész 6or
üzemben
befejezéshez közeledik a jegyzés. A
6záz- é6 százezer dolgozó aláírása
a kölcsönjegyzési íven
hozzájárulás a Dunai Vasmű
nagyolvasztójához, a
Földalatti
Gyorsvasúihoz, a Tiszalöki Vizierőműhöz.
a
kétszázhúszezer új
lakáshoz
jelentős 6egílség nagy terveink megvalósításához.
Traktor, kombájn,
aratóés
kévekötőgép, villany, telefon, mozi,
kultúrált gazdag élet: igy ölt testet a kölcsön
minden
forintja
falun. S mindezen felül a sok-sok
nyeremény:
1

a dolgozó parasztságunk
ma
i már világosan látja, hogy nincs
1
jobb befektetés a kölcsönjegyzésnél.
Az állam eddig két év alatt 171
millió
forintot
juttatott
nyeremény é6 kölcsön
visszafizetés címén a kötvény
tulajdonosoknak.
A jövöévben már ennek
közel
dupláját,
háromszázmillió forintot
sorsolnak ki a kölcsönjegyzők között. A pénzüket
kölcsönbe fektető dolgozó parasztok
úgy
tekintgetnek
tehát
kölcsönkötvényeikre, mint ami évről-évre pénzt
hoz még hozzá nyereménnyel megtoldva.
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A Magyar Dolgozók Pártja
Csongrádmegyei Pártbizottságának felhívása
Csongrád megye dolgozó parasztságához
Csongrád megye
üzemeiben
a
munkásosztály
túlnyomó többsége
befejezte a Békekölcsön-jegyzését s
ezzel példát mutatott a megye dolgozó parasztságának is.

Építsd a nép országát,
vádd a magyar függetlenséget,
oltalmazd a békét:
Jegyezz békekölcsönt!

vezetők, jegyzésgyüjtők
példamutatása nyomán
újabb
százezrek
jegyeznek, kölcsönt.
*
Az üzemek, gépállomások, állami gazdaságok, termelőszövetkezetek legjobb jegyzésgyüjtői
nyújtanak segítséget a falusi
népnevelőknek, hogy a Második Békekölcsön ügyét győzelemre vigyék.
A megyék közötti
versenyben
továbbra is az élen halad Hajdú,
Pest, Zala, Veszprém, Nógrád, Heves és Szabolcs megye.
Az élenjárók mögött
lemaradnak: Komárom,
Somogy,
Szolnok,
Bács, Békés és Tolna megyék.
Petőfilbáínya továbbra is élenha.
led!
Az ország egyik büszkesége, D u .
napentele építői is lelkes örömmel
jegyzik a Békekölcsönt.
700 forint körüli az átlagjegyzési összeg.
Sokat segített a Dorogi Bánya
dolgozóinak Petőfi Bánya felhívása. A mai napon ismét igen sokan
aláírták a jegyzésgyiijtő ívet.

Vannak azonban még
üzemek,
ahol tegnap óta sem tapasztalható
lényeges javulás. Ilyen a Meszhart
Pécsi Bányaüzeme, a Budakalászi
Textilművek, a Győri Fonó, a Dunavölgyi Timföldgyár, a Tokodi
Szénbányák. Ezekben az üzemekben tovább kell javítani a felviláFalvainkban a
jegyzés
üleme gosító munkát, ha nem akarnak eltgyre nagyobb lendületet
vesz, a maradni az élenjárók mögött.
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megye párosversenyre hívta Békés megyét
a Békekölcsön jegyzésben

Csongrád megye dolgozó parasztsága versenyben végzi a begyűjtést
és az őszi mezőgazdasági munkák
határidő etfltti
elvégzését
Békés
megye
dolgozó
parasztságával.
Csongrád megye dolgozói nevében
a Magyar Dolgozók Pártja Cson-

grádmegyei

Pártbizottsága

ver- gyez békekölcsönt, ahol az egy főre
eső átlag a legmagasabb és a benépét a Második Békekölcsön jegy- gyűjtést a mezőgazdasági munkázésében Is. Legyen a két megye kat a leggyorsabban hajtják végre.
M D P Csongrádmegyei
dolgozó népe közül
az első az,
Pártbizottsága
ahol a legtöbb dolgozó paraszt je-

senyre hívja Békés megye dolgozó

Az élenjárók tartják elsőségüket — a szentesi járás a 4. helyről a 7-re csúszott
Az immár ellenállhatatlan
erejű
népmozgalommá
fejlődött
Békekölcsön-jegyzés
óráról-órára
új
eredményeket h ° z a megye falvaiban i6. A dolgozó
parasztság
ezrei
csatlakoznak
naponként
újabb
Békekölcsön-jegyzéssel
a
békét védő dolgozók
legyőzhetetlen seregéhez.
A járások, városok megyei versenyében
a rangsor a
tegnap
estig bezáró eredményekkel ismét
megváltozott A sorrend az alábbi:
1.
2.
3.
4.
56.
7.
8.
9.

Szeged,
Szeged járás,
Makó város,
Szentes város,
Csongrád járás,
Makó járás,
Szentes járás,
Csongrád város,
Hódmezővásárhely.

Az első három és az utolsó két felvilágosító munkát és nem vonta
helyezésben
változás
nincs, ami be elegendő számmal az élenjáró
azt jelenti, hogy az élenjárók vál- dolgozó parasztokat az agitációs
tozatlanul erősítik
területükön a munkába. Ez látszik meg az eredfelvilágosító munkát.
Nagy szám- ményén. A negyedik helyről a heban vonják
be a
felvilágosító tedik helyre esett vissza a szentesi
munkába a begyűjtésben
és
a járás.
Békekölcsön-jegyzésben
élenjáró
Azon/ban a versenyben nincsen
dolgozó parasztokat. Ezzel tartani biztos első és biztos utolsó hely. A
tudták eredményeiket és első he- dolgozó parasztok lelkes jegyzései
lyüket.
óráról órára változtatják a verseny
Hódmezővásárhely és Csongrád állását. Egyre terjed a községek és
viszont változatlanul az utolsó he- városok dolgozó parasztjai között a,
lyen kullog. Az utolsó helyen lévő: jelszó: „Versenyben a békéért! BéHódmezővásárhely, Csongrád város kekölcsön-jegyzéssel az 5 éves tervés Szentes j á r á s vegyenek példát a é r t ! "
Dolgozó parasztok!
Jegyezzetek
csongrádi járástól, amelyik egyetkötvénnyel
len nap alatt a hetedik helyről az Békekölcsönt! Minden
ötödik helyre ugrott, mert a párton- nyerni lehet, minden jegyzett forint
kívüli dolgozó parasztok olyan nagy visfeatérül, ráadásul villanyt, isszámát vonja be az agitációs mun- kolát, bekötőutat kap a falu.
A Békekölcsön-jegyzéssel a makába, hogy ezáltal
biztosítja j ó
gad javát is, a haza javát is szol.
eredmények elérését.
.
A szentesi j á r á s elhanyagolta a í gálod!
.
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A helyzet a r r a kötelez b e n n ü n k e t , hogy tovább
fokozzuk d r á g a h a z á n k erejét
— mondotta

Dobi

Az Országos Béketanác6 keddep
este a
Sportcsarnokban
békenagygyűlést rendezett a
Nemzetközi Békenap alkalmából. A nagygyűlésre
ezrével
voniultak
fel
Budapest békeharcosai.
A
nagygyűlés
elnökségében
foglaltak helyet: Rónai Sándor elvtárs,
a
Népköztársaság
Elnöki
Tanácsának elnöke, Dobi István,
a minisztertanács elnöke,
Darvas
József, közoktatásügyi
miniszter,
Apró Antal elvtárs, a SZOT
főtitkára, Harustyák József
elvtárs,
a SZOT elnöke, Andics
Erzsébet

István

az Országos
nagygyűlésén

Béketanáes

elvtársnó, Ko6Suth-díja6, az Országos Béketanács elnöke, a Békevilágtanács tagja. Szabó István elvtárs, altábornagy, honvédelmi miniszterhelyettes,
Mihályli
Ernő,
miniszterhelyettes,
az
Országos
Béketanáes főtitkára,
Dögei Imre
elvtárs, az
országgyűlés
elnöke,
továbbá a magyar politikai és kulturális élet több más kiválósága.
A himnusz hangjai után Darvas
József
közoktatásügyi
miniszter
nyitotta meg a nagygyűlést.
Ezután Dobi István, a minisztertanács elnöke emelkedett 6zólá6ra.

kedd

esti

jére nagy 'szükség van, hiszen déli
határainkon Tito fasiszta klikkje
kémeinek és provokátorainak ban,
d á j a garázdálkodik. Tito, az amerikai imperializmus legkészségesebb,
leghitványabb bérence, gazdáinakv
egyetlen intésére kész támadásra
indulni.

Ez a helyzet arra kötelez bennünket, hogy még tovább fokozzuk drága hazánk erejét és
védelmi készségét.
Szeretnék itt szólani arról is,
hogy ötéves tervünk végrehajtásához j á r u l hozzá és ezzel a béke táborát taszi még szilárdabbá a MáDobi István, a minisztertanács
elnökének
beszéde
sodik Békekölcsön isEnnek tudható be, hogy az ed— Ma október 2-án a Béke Nap- gazdagságának, műveltségének, vidigi jelentéseink
szerint
az
ját ünnepeljük. Helyén való,
ha rágzó művészetének vetik ímeg az
ebből az alkalomból
6zámbavesz- alapját.
Idén jóval nagyobb mértékben
szük azokat az erőket,
melyek
Ezért szilárd és legyőzhetetlen
veszi ki részét a kölcsönjegy6zerte a világon sikraszállnak az
vára a békének a Szovjetunió,
zésből a dolgozó parasztság is.
élén a béke atyjával, a nagy
emberiség
békéjének
megmentéamely a múlt esztendőben — ezt bi.
Sztálinnal.
séért.
zony nem kell elhallgatnunk —
De azt is meg kell
mondanunk, nem vásárolt kötvényeket anyagi
Olyan nagy tábor felett tarthahogy a népek békét akarnak az im- erejéhez mértein.
tunk így seregszemlét, aminőt
perialista országokban is. A béke
Dobi István,
a minisztertanács
nem Ismert eddig a történeeszméje nem ismer államhatárokat., elnökének beszédét sűrűn szakította
lem.
A mi népünk bátorságára és ere- félbe a közönség lelkes tapsvihara.
A békét, az emberi társadalom e
legdrágább kincsét 6<jiha6em őrizte
Békénk záloga a Szovjetunió
és bölcs vezére,
még ilyen óriási
méretű, .ilyen
a nagy
Sztálin
szervezett, ilyen
bátor ég minden
áldozatra kész 6ereg.
Ezután Gazda Géza, a
Rákosi
— Délszláv
nemzéi'iségű és
•
A béke tábora ma már legyőzMátyás Művek acélhengerművének jugoszláv nép sorsáért aggódó emhetetlen.
helyettes vezetője emelkedett szó- ber vagyokEzért csak felháborodással tuAz amerikai imperializmus
— lásra.
dok beszélni
arról,
miként
folytatta Dobi István —
igy fejGazda Géza beszédében rámutaakarják azok
a gazemberek
veszetten,
ámokfutó
módjára tott, hogy hazánk óriási lépteket
tönkretenni a
jugoszláv
nép
rohan előre a harmadik
világhá- lesz előre a boldogulás,
a szojó hírét
ború felé,
igyekezvén
magával
cializmus
útján,
ugyanakkor az
rántani a pusztulásba
má6od- és
imperialisták és horni ügynökeik a és hogyan akarják Hitlert követharmadrangú
csatlósait, bérenceit
régi népellenes rendszer visszaho- ve a nemzetiségek kínzókamrájává
is.
berendezni Jugoszláviák
zására szőnek terveketElmondotta,
hogy
Titóék
a
Mindebben szolgálatkészen j á r
A következő hozzászóló Vámosi
nemzetiségektől még az élelmikezére a jobboldali
szociáldeFerencné. XIII- kerületi háziasszony
szerjegyeket Is megvonták és
mokrácia és a Vatikán propavolt.
a vajdaságban élő magyarokganda és kémhálózata.
nak kötelezővé tették a hatóVámosi Ferencné felszólalásában
Csakhogy mindennek a
készülő- elmondotta, hogy családja a népi . ságok előtti naponkénti jelentdésnek egyre kevesebb
kilátása demokráciának köszönheti
kezést.
jólétét,
nyilik a sikerre.
— A mí községünkben
détsziáv
nyugodt, boldog életét. Férje egy
Útját állja a békeharcosok táhavi fizetéséért jegyzet Békeköl- nyelvű iskola, óvoda, a kulturális
bora. amely szüntelenül gyaracsönt, s ő maga a háztartási pénz. megmozdulások hosszú sora biztoszabad
podik és erősödik.
bői száz forinttal járult hozzá a sítják nemzeti kultúránk
kibontakozásátEnnek a béketábornak az élén a Második Békekölcsön sikeréhez.
Befejezésül kijelentette:
*
Somlay Artihur beszédében hannagy Szovjetunió j á r , ahol a béke
a délszláv nép szeretete, a mahogy az
imperialisták
mozgalmának kiapadhatatlan
for- goztatta,
gyar haza szeretete és a béke
rását nyitotta meg az igazságos szo- embergyilkos terveit meghiusítja a
szeretete
kötelezettséget
ró i
cialista társadalmi
rend.
Milliók dolgozó száztniüfliók akarata.
ránk.
vesznek lelkesen részt oly hatalmas,
Nagy tapssal kísért beszéde után
Ezért
békés
alkotások
létrehozásában, Polyák József há romboidok felsö- magyarországi délszlávokra.
dolgozunk áldozatosan a szocializmint a Volga, a Don, az Amu-Dar_ szerotiváni dolgozó paraszt
lépett mus építésén.
ja, a Szir-Darja ú j erőművei, a si- a mikrofonhoz.
A békenagygyűlés u'tolsó hozzávatagokat megtermékenyítő öntözőPolyák
József
felszólalásában szólója Právicz Béla sztahánovista
művek, az időjárást
megváltoztató
nagyú j erdősávok. Ezek a nagy építke- előbb a béke leggyalázatosabb el építésvezető volt, majd a
miinis.zter
zések mind a békét szolgálják, m á r lenségeiTől, Ttióról és cinkosairól . gyűlést Darvas József
a kommunizmus eddig nem ismert beszélt.
' I szúrta be.
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Tanuljunk az élenjáró népnevelőktől

A Biztonsági Tanács Irán
belGgyeibe
valá illetéktelen
K
Második
Békekölcsön-jegy jen te. A kisiparosság jobb jövő.
zése az üzemek nagyrészében már jét nem a régi kapitalista keretek, beavatkozással akarja védeni
befejezéshez közeledik, s az üzemi hanem az új, szövetkezeti keretek
az angol tőkések olajprofitját
népnevelők az üzemekben
szerzett jó
tapasztalatokat
kitűnően
tudják hasznosítani a
kerületekben. Beszélnek
a
kerületekben
arról a jó lelkes
munkáról, ami
az üzemekben
folyik és
annak
érdekében fejtenek ki felvilágosító
munkát, hogy a dolgozó parasztság
is ugyanúgy kapcsolja
össze
a
Békekölcsön-jegyzését
az
egyéb
feladatok — begyűjtés, ószi szántás, vetés — sikerével, mint teszik
azt az üzemek dolgozói.

*
A
Szegedi
Kenderfonógyárban
például Berta István scgédműveze.
tő 800 forint kölcsönt jegyzett és
felajánlotta, hogy
december
l-re
cg.v gyakornoknak átadja
munkamódszerét. Tóth Ernő 800 forintos
fizetése mellett 1200 forintot jegyzett és megfogadta, hogy termelési
eredményét 180 Százalékra emeli
lel. Az előfonó üzemrészben Simon
Magda 800 forintot jegyzett s jegyzésével együtt
bejelentette,
hogy
évi tervét november 25-re befejezi. — így vállal áldozatot a munkásosztály a jövő érdekében és a
kerületekben a népnevelőknek ezzel az áldozatvállalással kell
érvelni,
hasonló
áldozatvállalásra
kell felszólítani a dolgozó parasztságot. Is.

¥
Sokat köszönhetnek
a
kerületek dolgozó parasztjai a népnevelöknek. A népnevelők
vitték
el
hozzájuk eddig is a Párt
szavdf,
tanácsalt, melyek
segítségével, sikerült
emelni
a
termésátlagot,
könnyebbé tenni a munkát.
Amikor a kerületekben
bekopogtatnak a házakba a népnevelök elsősorban azt az áldozatos
munkál
kell
értékelni,
amit
végeznek.
Csak egy példa erre vonatkozóan:
Rókus II. kerületben a népnevelők között versenyt indítottak: ki
ér el jobb eredményt a jegyzésben.
Természetesen minden
népnevelő
arra törekszik, hogy azt a dicsőséget, amelyet az első hely jelent,
elnyerje. így
gondolkoztak
Gergely József és Elek Oszkár népnevelők is. Az
agitáció
kezdetén
úgy látták, hogy az első
helyen
állnak.
Amikor azonban
visszamentek a jegyzésgyüjtö
helyre,
látták, hogy a második helyre kerültek. Erre nem hagyták
abba a
munkát, hanem
újra
elindultak,
ellátogattak még egy-két helyre, s.
ilyenmódon
sikerült nekik
megszerezni az első helyet.

*

A Felsőváros I.
kerületben végez népnevelő munkát Kiss László
asztalos
pártonkívüli
népnevelő.
Leginkább a kisiparosokhoz látogat el és elsősorban saját példamutatásával győzi meg Iparostársait. Előveszi
jegyzési igazolvá.
inát és megmutatja, hogy 800 forintot jegyzett. Miért jegyezte ezt
az összeget? így magyarázza meg:
„Látom, hogy a népi
demokrácia
munkálkodik a kisiparosság jövő-

„Ember az, aki magyar
lánchoz
jól terme, örüljön1 Férfierő s lelkes
szikra feszíti erejét"
— így írt
mintegy
másfélszáz
évvel ezelőtt
Berzsenyi Dániel népünk
táncairól
s a magyar népi táncosokról. Mintha a nagy költő szavait láttuk volna megelevenedni hétfő este a Sze.
fedi Nemzeti
Színház
színpadán.
Állami Népi Együttesünk
fellépése
alkalmával. A ,,lelkes szikrát" táncosainkban
művészi nevelés, néphagyományaink ápolásának,
fejlesz,
lésének tudata öntötte, az a gondolat, hogy ezzel is a béke, a szocializmus építésének nagy ügyéhez járulnak hozzá.
A műsor rendkívül
változatos,
szines és eleven volt. Minden 3Zám
után őszinte elragadtatással
zúgott
fel a taps és nemcsak a színpadon,
de a nézőtéren, az egész színházban
is valami üde, jóleső melegség, de.
riis öröm áradt szét. A
népdalok,
népi táncok, népi
játékok
derűs
életöröme okozta ezt a vidámságot,
az az életöröm, amely
biztatást
nyújtott népünknek az elnyomatás,
a Horthy-fasizmus nehéz esztendeiben ts és amely ma felszabadultan
csap magasra, szárnyal és fejlődik
tovább új utakon, új lehetősegek között. A felszabadidás. Pártunk, népi
demokráciánk tette lehetővé népi
kultúránk
igazi érvényesülését
is,
liiven követve a Szovjetunió
példa,
mutatását. így születhetett meg —
a szovjet népi művészek közvetlen
támogatásával — az a pompás művészet is. amelynek az Állami Együttes előadásában tanúi lehettünk.
Nehéz válogatni a gazdag anyagból, amelynek
minden
száma
a
népművészet hozzáértő,
színvonalas
feldolgozását tükrözte. A sarkanlyus-tánc elevensége, a fonó-jelenet
mozgalmassága
éppenúgy megkap-

között akarja és tudja biztosítani.
Hát okos ember dolgozik a saját
jövője ellen? Nemi Ezért kell minden becsületes kisiparosnak példát
mutatni a Békekölcsön
jegyzésében!"

•
Berta Mihály 1 holdas, 75 éves,
Csaba-utca 63. szám alatti
kisparaszt eleinte nem valami szívesen
fogadta a népnevelőket. A beszélgetés során elmondotta,
hogy 6
már öreg ember, s mit várhat már
az élettől. A későbbi
beszélgetés
során derült ki, hogy ez nem az
ő véleménye, hanem egyes ellenséges elemek igy akarták
rábeszélni,
hogy ne jegyezzen
Békekölcsönt.
Tavaly nem is jegyzett, mert akkor az ellenséges
agitációt
nem
sikerük
összetörni a népnevelöknek. Most azonban a
népnevelők
nem nyugodtak
Ilyen
könnyen
bele, s elmondották,
hogy
nemcsak saját magára kell
gondolnia,
hanem gyermekeire ts. Berta József a jó népnevelő munka hatására, s arra, hogy a
népnevelök
hozzá hasonló idős emberek jegyzéseit sorolták fel, jegyzett Békekölcsönt, sőt azt kérte,
mondják
el másutt is, hogy 6 100 százalékig
eleget teft
begyűjtésének,
„C"jegyre adok be kukoricát.

*

Rókus II. kerületben Székely J á .
nos Boros-utcai lakos eddig távol
volt, vidéken tartózkodott. Amikor
hazaérkezett, első dolga vott hogy
elüzent
a pártszervezetbe.
hogy
küldjenek kl hozzá
népnevelőket,
mert nem akar
kfciiaradril abból
az áldozatvállalásból, melyet
népünk a béke biztosítása érdekében
hoz.

New-York (TASZSZ).
A Biz Ionsági Tanács október 1-én Anglia
kérésére összeült. Az "elnök lő M u .
niz (Brazilia) felolvasta az angol
kormány levelét és javasolta, hogy
a tanács fogadja el az Anglia által beterjesztett
„panasz az iráni
kormány ellen amiatt, hogy nem
hajlandó alávetni magát a nemzetközi bíróság által az Angol-Iráni
Olajtársaság ügyében ajánlott ideiglenes intézkedéseknek"
pontból
álló napirendet.
A határozati
javaslat, amelyet
Anglia
előterjesztett,
felszólítja
Iránt, vese alá magát a bíróság
döntésén ék és engedje meg az angol személyzetnek, hogy
továbbra
is Abadanban tartózkodjék.
Elsőnek Carapkin elvtárs, a Szovjetunió képviselője szólalt fel. A
többi között kijelentette, hogy ennek a kérdésnek a Biztonsági Tanácsban való megvitatása beavatkozást jelnet I r á n belügyeibe.

Holland

katonák
hajlandók
továbbszolgálni
Koreában

nem

Hága. ("TASZSZ).
Az AHgemein
Dagblad közli, hogy vasárnap 405
holland katona érkezett Koreából
Rotterdamba-

3.

Béke-ropgyőléseket
tartanak a népnevelők az elkövetkezendő napokban
a szegedi
üzemekben és kerületekben. Ezeken a röpgyűléseken a dolgozók
minden rétegével megvitatják azokat a leiadatokat, melyek pillanatnyilag és az
elkövetkezendő
időkben előttünk állanak.
Meg>vitatják
a
Békekölcsön-jegyzési
munka eddigi
eredményeit
és
hiányosságait, üzemekben a töbhtermelést, a verseny kérdéseit, a
november 7
tiszteletére
egyre
szélesebben kibontakozó versenymozgalmat, az
újitó és Gazdamozgalom
kérdéseit,
röviden
mindazt, ami
szükséges
ahhoz,
bogy tervünket minél
sikeresebben befejezhessük.
A kerületekben Is igen komoly
feladatokat kell megoldani a békeröpgyűléseken. Meg kell beszél,
ni, .hogyan
lehet még
nagyobb
lendületet adni
a
kerületekben
folyó Békekölcsön-jegyzésnek, t u .
datosítanl kell a dolgozó parasztsággal az időben való szánlás és
vetés fontosságát s oda kell halni a röpgyűléseken Is. hogy a
felvilágosító munka fokozódjék a
begyűjtés egyes területein — kukorica, burgonya— mutatkozó lemaradások felszámolása
érdekében.
Igen fontosak tehát a röpgyűlések s nyilvánvaló, hogy fontos,
súgukhoz méltó
körültekintéssel
kell megszervezni ezeket a gyűléseket. A siker alapfeltétele: a jó
előkészítés. Ez a munka az üzemi és
kerületi
pártszervezetek
titkáraira vár.
össze kell bfvnl
' azokat a népnevelőket, akik
a
béke-röpgj ülések előadói lesznek
és alaposan meg kell velük beszélni üzemben az Illető műhelyrészleg, a kerületben az
Illető
házcsoport problémáit. Oda
kell
hatni, hogy
lehetőleg a
körülményekkel
leginkább
Ismerős
népnevelő tartsa meg a röpgyír
tést. Miért? Mert a felvetett kérdésekre ezek tudnak
legjobban
válaszolni
mert ezek
rendszerint személyesen Ismerik
mindazokat, akiknek az előadást tart-

Ezek a
katonák
annakidején
szerződésit kötöttek arra, hogy egyévi szolgálatot
teljesítenek a Koreában harcoló holland
zászlóaljban. A katonákat semilyen kecsegteti ajánlattal sem lehetett rábír•
ni a szerződés meghosszabbítására.
Alsóvároson
Faragó József, Sza- A lap rámutat,
hogy a Koreába
badsajtó-utca 67. szám
alatt lakó
kisparaszthoz
kopogtattak
be
a küldött holland katonák és tisztek
megsebenépnevelök. Eleinte csak hallgatta, nagyrésze elpusztult ós
amit a népnevelők beszélnek, majd sült.
a jó felvilágosító munka hatására
500 forintot jegyzett, s ezt mondta:
„Most
már
látom,
hogy
jobb
A Második
Békekölcsön
jegyzés
helyre nem is tehettem a pénzemet. Nemcsak kamatozik az ország,
a város szebbétételében, a
mezőgazdaság
fejlesztésében,
hanem
A Békekölcsön/ jegyzés megindu- harc feladatainak megoldásáranyerhetek is vele!"
Egy évvel ezelőtt, az Első Békelása óta pártszervezeteinkre fokozott feladatok hárulnak- Fontos, kölcsön jegyzés alkalmával látta Balogné elvtársnő, milyen nagyszerű
De Gasperi olasz miniszterelnttk hogy a pártszervezetek munkáját feladatot kaptak és ennek a félmegkönnyítsék, segítsék az MSZT,
elárulta országát
M N D S Z.szervezetek és a békebi- adatnak végrehaj lása
zottságok is. Nézzük meg, hogyan
Róma (TASZSZ).
De
Gasperi
a békebizoftság
tagjainak
segítenek é® hogyan segíti a Felsöolasz
miniszterelnök
szeptember
elsőrendű
kötelessége.
város I I . pártszervezethez tartozó
30-án megérkezett
New-Yorkból
területi békebizottság a pártszerve- Az Első Békekölcsön-jegyzés agiRómába.
zet m u n k á j á t ?
tációs munkájából már szépszáimA repülőtéren De Gasperi rövid
Elsősorban a békebizottság eddi- mal vették ki részüket a békebizottnyilatkozatot tett, amelyből kitűnik,
hogy De Gasperi amerikai utazása gi munkájáról kell beszélnünk. A ság tagjai. Együtt örültek a _ jól
után Olaszország politikáját és gaz. Felsöváros I I . pártszervezet béke- végzett munkának. 1951 tavaszán a
dasági életét misg fokozottabb mér- bizottságának tagjairól elmondhat, ibékebizottság tagjai a békeívek alátékben vetik a l á az amerikai impe- jufc, hogy egy évvel ezelőtt még írásánál száz százalékig kivették rérializmus követeléseinek és tervei- egyáltalán nem dolgoztak. Balog szüket az agitációs munkából.
Lászlóné elv társnő, a békebizottság
Most, a Második Békekölcsönnek.
Megérkezése után De Gasperi titkára maga sem törődött azzal, jegyzés eltsö napjaiban a békebipárt.szervezetben
azonnal Caisteil Gandolfoba. a pápa hogy Felsöváros II. békebizoltsága zottság tagjai a
is mozgósítsa a dolgozóicat a béke- j ó munkát végeztek. Előkészítették
rómakörnyéki kastélyába ment.

ják, nem kell nekik
ismeretlen
területen mozogniuk s majd ké.
Sőbb visszatérniük a
felmerült
problémákra, banem ott helyben
és azonnal meg tudják adni
a
kellő felvilágosítási.
Milyen méretűek legyenek ezek
a rüpgyülések? Lehetőleg ne váljanak
népgyűlésekké.
Minden
népnevelőpár a
hozzájuk beosztott dolgozókat, illetve kerületben
családokat, hívja össze és a műhelyben vagy
kerületben
egyik
ház udvarán, Illetve
lakásában
tartsák
meg a
röpgyűléseketAzok a
röpgyűlések
lesznek a
legeredményesebbek, ahol a megfelelő előkészítés megtörténik. Az
előkészítéshez tartozik az is, hogy
a népnevelők
már a
röpgyűtés
előtt beszélgetnek egy-két, a csoportjukhoz
tartozó
dolgozóval,
előkészítik őket a gyűlésre, esetleg egy-két hozzászólásról is elbeszélgetnek már a gyűlés előtt.
A röpgyűlések eredményességéhez tartozik az Is, hogy maguk
a dolgozók mérjék fel a gyülév
sek jelentőségét s lehetőleg
vigyék problémáikat a gyűlés elé.
Nem arról van szó,
hogy ott
minden
felszólalónak „szónnkla.
tol" kellene tartani. Sőt! Legyenek ezek a röpgyűlések
meleg,
családias hangulatúak,
beszélgelésszerűek, de oldják meg a pro.
blémákat. Helyes volna, ha
az
üzemekben a dolgozók ezeknek a
röpgyüléseknek a keretében tennék meg november 7 tiszteletér*
felajánlásalkat, előhoznák a termelés problémáit, az eredményeket s a hiányosságokat is.
Mind az üzemekben, mind pedig a kerületekben úgy kell megszervezni a
héke.röpgyűléseket,
hogy azok minél előbb megkezdődjenek és
folyamatosan
pár
nap alatt befejeződjenek.
Népnevelők! A béke.klsgyülések sikere elősegíti a Békekölcsön-jegyzés eredményességét. Kl kell te.
hát használni ezt a lehetőséget Is
a minél jobb jegyzési átlag elérése érdekéhen!

feladatai

fellendítették a munkát a Felsöváros II. békebízottságában

„Büszkék lehetünk Népi Együttesünkre!"
ta a szemlélőkel, mint az énekkar
zengő dallamossága, vagy Bige József
furulyaszólójának
egyszerű,
tiszta, szép
hangjai.
A táncosok
tele tűzzel, lelkesedéssel, finomsággal
járták.
Valóban illett mindegyik táncosra, hogy
„lelkesedett tűzzel nyomja ki indulalit. Majd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve, s buja hevét kényes mozdulatokba szövi". Ez a —
mondhatjuk
egyszóval — sokrétű,
ség főként a Fonó jelenteben
tünt
elénk. Az ügyes, mozgalmas feldolgozásban
sokfajta
népszokásunk
elevenedett meg, köztük vidám farsangi szokásaink közül is. A beiktatott széktáncot a közönség különösen nagy figyelemmel nézte, ht.
szen ez szerepel a mi tápai együttesünk műsorában is. A Fonójelenet
egészen nagyszabású
kompozíció,
jában valósággal élt, szines forgatagként, de mégis a legpontosabb
rendszerességgel kavargott, buzgott
a szinpad.
A
legyőzhetetlen élet
harsogó vágya, művészi megelevenedése volt ez a kép.
Népszokásaink feldolgozása egyébként a többi táncjelenetnél
is ki.
tűnőén érvényesült. Ezeknek nagyrésze munkaszokásokon
alapszik,
mint például a bravúros ügyességgel előadott üveges tánc, amelynél
borral teli üveggel a fejükön táncolnak, mókáznak a lányok. A tánc
alapja, hogy egyes vidékeinken
a
fejükön hordják a kisebb terheket,
kútról a vizel az asszonyok. A papucsban előadott tánc óriási hatást
váltott ki a közönségből. Nemvcsak
népszokásaink, de népi
szimbóluma,
ink is a maguk
közvetlen kifejezésmódjukkal nagyszerűen érvénye.

sültek, mini például az ecseri lakodalmasban, ahol a lobogó gyertyák
az életnek, a szerelemnek
váltak
jelképévé. A népi szemérmetesség
üdesége áradt a „Szombat este kimentem a kútra" című táncjelenetből Dési Rózsi és Papp
Mihály
mesterkél Vn, apró
finomságokkal
teli előadásában, A többi táncokról
is szinte ugyanezeket
mondhatjuk:
az élettel leli erő, a népi
kultúra
magasrendű
művészete hatotta
át
valamennt/if.
Am énekkar
ét aenekar
egyaránt jogosan osztozott a sikerben
s méltó társaik voltak a táncosoknak. Az énekkar már megjelenésével is sikert, forró tapsokat váltott
ki. A lányok szines népviselete s a
legények fekete-csizmás, mellényes,
virágos hímzésű fehéringes
ruhája
festői képet nyújtott. Összedolgozásukban a zenekarral,
a szólamok
tisztasággá, csengése mély élményt
jelentett. A Kossuth-díjas
Farkas
Ferenc toborzója az ének- és zenekar előadásában
kiemelkedő
szám
volt. Muradelli
„Ifjú
békeharcosok" indidója — amelyet az együttesnek írt és ajánlott — zengő erővel, tisztán és biztosan tört elő a
dalosok ajkáról és robbanó
ereje
különösen
magávalragadó
volt
Szvecsnyikov: „Egyedül a pusztán"
slmogatóan lágy dallamai
után.
A zenekar legkiemelkedőbb szófia
kétségtelenül
a ,f3zéki
muzsika"
volt, amelyet Lajta László Kossuth,
díjas zeneszerző gyűjtéséből Gulyás
László dolgozott fel. Ezzel a számmai nyerték egyébként az első dijat a VIT-en a népi zenekarok ver.
sen i/ében.
öntudatosabbanés
művészi élményekben gazdagon távozott min-

denki az előadásról.
Meggyőződhettünk róla ezúttal is, hogy néphagyományaink
legszebb kincseinek
felszínrehozása, szinpadravitele csah
a békét védő, szocializmust építő országban vált lehetségessé — amint
arra
az előadás
végén
Szöllősi
Gyula, áz együttes
munkaérdemrendes vezetője rámutatott
Berta
István, a Szegedi
Kenderfonógyár
szlahánovistájának
a szegedi dolgozók nevében mondott köszönete után.
Valóban köszönet illeti az együttes
minden tagját, élükön Csenki , Imrével az ének- és zenekar,
Rábai
Miklóssal a tánckar, Pászti
Miklóssal az énekkar és Gulyás László,
val, a zenekar vezetőjével. A szovjet
munkamódszerek
elsajátításával, népi hagyományaink
feldolgozásával s az eg-jfüttes minden tagjával közösen végzett
fáradozásuk,
nak köszönhető, hogy
kifelémenet
az egyik földszinti sorban
mosoly,
gós arccal szólt oda egy munkásférfi a szomszédjának:
— Büszkék lehetünk Népi Együttesünkre!
S ez nemcsak az ő véleménye
volt. ..
Az Állami Népi Együttes egyébként a hét folyamán Csongrád megye több városába látogat el. Kedden Makón
szerepelt
ugyancsak
nagy sikerrel. Az együttes
tagjai
elhatározták, hogy a szegedi népi
táncosoknak is átadják
munkamódszereiket. Műsoros tapasztalatcserét
rendeznek ezért számukra, amelyen
minden érdeklődőt szívesen Iáinak.
A
tapasztalatcserére
csütörtökön
délután 6 órakor kerül sor a Sze.
gedi Kenderfonógyár
kultúrtermében.
(lökös)

v

a címeket, hogy az agitációs munkát zavartalanul
megkezdhessék.
Nap, mint naip

kora délutániéi
pártszervezetben

késő estig a
dolgoztak.

Ezzel egyidőben azonban a kerületekben agitációs munkát is végetek. Balog Lászlóné eivlársnő példát mutatott j ó munkájával, de igen
jól dolgozott még Gyólai Istvánné,
Révész Lászlóné, Mayer János is.
Különösen kitűnj j ó munkájával
Révész Lászlóné. Révész eivlársnő
férje kétezer forint Békekölcsönt
jegyzett, de ő maga

a háztartási

pénzéből

még 100 forintot Íratott, ö érte ej
az agitációá munkában is a legjobb
eredményt, mert eddig m á r ezer
forinton felül jegyeztetett Békekölcsönt.
— Agitációs m u n k a közben visz.
szagondotok arra az időre — mondotta Révészné — , atmikor még a
Tisza jegén, később a kompon és
a pontonhídon jártunk át. Elmondom ezt családlátogatásaim
alkat,
mával is. Eszükbe juttatom a dolgozóknak a munkanélküliség megszüntetését s azt is, hogy ezt mind
az ú j gyárak, a sok ú j munkaalkalom tette lehetővé. S azt, hogy gyárakat építhettünk, tervünknek ' köszönhetjük. A tervet padig meg kell
védenünk, végre kell
hajtanunk.
Most
úgy védjük tervünket, ha
kölcsönadjuk
forintjainkat,
amelyek

duplán
kamatoznak
számunkra
az ú j üzemekben, utakban, villamosj áratokban, amelyeket mind a
mi számunkra építenek.
Mayer János sem sokkal maradt
el Révészné mögött, ö 800 forintot
jegyeztetett. J á r t a Csuka utcában
Tombácz Jánosné egyénileg gazdái,
kodó dolgozó
parasztasszonynál.
Mayer János és Tombáczné hoszszan elbeszélgettek a megváltozott
életről. Mayer János beszélt az ú j
utakról, amelyek összekötik ezen a
részen a Petőfi.telepet a várossal.
De villamosjárat is indul majd ezen
a részen, amely még könnyebbé teszi a közlekedést. — Ezt mind a
mi javunkra építi az állam, hogy
még könnyebb legyen a dolgozóiknak
az élete. Tombáczné a beszélgetés
után 200 forintot jegyzett.
Haladjon továbbra is ezen az úton
a Felsöváros II. békebizottsága. A
Békekölcsön-jegyzés hátralévő napjaiban még löbb dolgozó paraszthoz
vigyék el az ötéves terv eddigi
nagyszerű eredményeit.
Harcoljanak továbbra is békénk megvédéséért, tervünk m-egv&lósításáért.
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Hatalmas lelkesedéssel fogadta Makó dolgozó népe
a Szovjetunió mezőgazdasága élenjáró dolgozóinak
küldöttségét
ünnepnapja volt kedden
Makó
dolgozó népének. Már a kora reggeli órákban DISZ-fiatalok
jártak
utcáról-utcára, a házak falát vörös
drapériák födték és a középülete-

ket Lenin, Sztálin és Rákosi
elvtársak képei díszítették.
Hétfőn
még csak beszéllek róla, kedden
már újjongva adlák szájról-szájra:
jönnek a szovjet vendégek . . .

Ez a látogatás a Szovjetunió önzetlen támogatásának
bizonyítéka
Hatalmas tömeg várta a szovjet
küldötteket a makói szovjet
emlékmű előtt.
Piros
nyakkendős
úttörök
virágcsokrokkal
készültek az üdvözlésre. Hatalmas tapsorkán köszöntötte a
gépkocsiból
kiszálló szovjet
dolgozókat. Egy
barnahajú úttörő
leány
oroszul
tolmácsolta a magyar nép háláját
« nagy Sztálin
országának
hős
fiai iránt.
Csongrád megye dolgozóinak üdvözletéi Jegyinák János
elvtárs,
az MDP Csongrádmegyei
Pártbizottságának első
titkára
tolmácsolta:
— Nagyon sok segítséget kaptunk már a Szovjetuniótól — mondotta. —
A
felszabadulás
óta
számtalan esetben tapasztaltuk
a
nagy Szovjetunió
önzetlen segítségét. A Szovjetunió
mezőgazdasága élenjáró
dolgozóinak ez a
látogatása is ennek az
önzetlen

segítségnyújtásnak
egyik
megnyilvánulása.
Kívánom a megye
dolgozóinak nevében:
érezzék jól
magukat
körünkben.
Papp Sándor elvtárs, a
megyei

A SZEGEDI

KENDERFONŐBAN

tanács
VB.
elnökének
üdvözlő
szavai után He tényt Józsefné elvlársnő, a Makói Pártbizottság titkára üdvözölte a város vendégeit.

— Nagy kitüntetés
számunkra,
hogy
Makón
üdvözölhetjük
a
nagy Sztálin
kommunizmust építő
országának hős fialt, akik eljöttek,
hogy
átadják
tapasztalataikat
dolgozó parasztságunknak.
Hetényi
elvtársnő
ismertette:
mit kapott a város a felszabadulás óta.

Használják fel a magyar dolgozók tapasztalatainkat
Hatalmas
tapsvihar
közben
emelkedett szólásra a
küldöttség
egyik tagja, a sztálingrádi kerület
,,Vorosilov"-kolhoeának
kitüntetett elnöknője,
Ceyla
Ivanovna
Jaickája. A küldöttség
forró baráti üdvözletét tolmácsolta, majd
ismertette
a küldöttség
tagjait,
akik közt
szovhozok,
kolhozok,
gépállomások
igazgatói és vezetői vannak, élenjáró brigád- és
munkacsapat vezetők, kutatók
és
tudományos
szakemberek.

munizmue építése közben
szereztünk; átadjuk, hogy
szocializmusuk építése során ezeket a tapasztalatokat hasznosíthassák.
üdvözlő beszédét C. I. Jaickája
elvtársnő a Szovjetunió és Sztálin
elvtárs, a Magyar Dolgozók Pártja
és Rákosi elvtárs
éltetésével fejezte be.
A szovjet küldöttség tagjai
a
szovjet emlékmű
megkoszorúzása
után a makói
,,Uttörő"-termelószövetkezetet
látogatták
meg,
útmutatá— Mi azért jöttünk — mondotta hogy tanácsaikkal és
többek között, — hogy átadjuk ta- saikkal segítsék eló további fejpasztalatainkat, amelyeket a kom lődését.

Az iljúmunkások
példát mutattak
a
Békekölcsön-jegyzetben.
Legtöbben már az első napon egyhavi fizetésüket nyomban
felajánlották, de sokan túl is jegyezték
azt. Felvételünk
a
vizesíonóban
készült, ahol Nagy Ilona és Rácz Anna
az
anyagszedocsopoitbál
éppen havi fizetését jegyzi
az ívre. Az előtérben Kónya J6zs.it
anyag hordó iíjúmunkás, aki ugyancsak havi fizet eset jegyezte.
A
fiatalok között áll Csáki Károly
őrvezető,
aki
népnevelomunkara
ment ki az üzembe, hogy
minél több dolgozónak magyarázza meg:
a Békekölcsön-jegyzés hazafias kötelesség,
békénk védelme,
meg
jobb életünk követeli meg.

A Textilkombinátban

A Textil kombinát dolgozói is
újabb szocialista kötelezettségeket vállalnak
november 7 tiszteletére
Szeptember végén a Ganz Vagon, most pedig a Fémáru
és
Szerszámgépgyár dolgozói levelet intéztek
Rákosi
elvtárshoz.
Levelükben
újabb
szocialista
kötelezettségeket
vállallak.
így
akarják ünnepelni november 7ét, a Nagy Októberi
Szocialista
Porradalom
évfordulóját.
A
Szegedi Textilkomblnát
dolgozói
olvasták ezeket a leveleket
és
ebben az üzemben is kezd bontakozni a versenymozgalom, november 7. tiszteletére. A dolgozók lelkes
készülődéseiről számolunk be az alábbiakban:
A Textilkombinát dolgozói olvasták a tegnapi „Szabad Nép*'-ben a
Fémáru és Szerszámgépgyár dolgozóinak Rákosi elvtárshoz
küldött
levelét. A levélben vállalták a gépgyár dolgozói, hogy november 7-re,
az Októberi Szocialista Forradalom
évfordulójának tiszteletére november 30:ig befejezik ezévi tervüket.

tegnap eltervezték, hogy ők mit
ajánljanak fel november 7-e tiszteletére, hogy méltóképpen köszönthessék a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom ünnepét.
De nemcsak a dolgozók számoltak munkájukkal. Az üzem vezetősége a pártszervezet vezetőivel, s
a tömegszervezetek vezetőivel is
összeült, hogy kiértékeljék a békekölcsönjegyzéssel kapcsolatos népnevelő munka eredményeit, megbeszéljék " a következő feladatokat. >
A békekölcsönjegyzés alatt szerA gyűrűsfonógépen dolgozik Pa.
lóc Klára, ö is elkészítette már zett tapaszlalatok segítségével
egyéni felajánlását.
az Szem népnevelői
Mészáros János 5000 forintot nyert a 0744—0020 számú BékeNapi teljesítményem eddig átlag
kölcsönkötvényével.
Nyereményét az üzemben megtartott röpgyülésen
114—115 kiló fonál volt — mondja. még jobb munkát
tudnak
majd
vette át. Mészáros elvtárs
1000 forint Második Békekölcsönt jegy— A „Honvéd-műszak" alatt már végezni ezekben a hetekben, mert
zett. Képünk az ötezer forintos nyeremény ünnepélyes
átadásáról
elértem a 117 kiló napi teljesít- most bebizonyosodott, hogy elsőkészült.
ményt. De november 7-e tisztelesorban nekik maguknak személyes
tére ezt a teljesítményemet napi
példamutatásukkai és szívós felvi2 2 0 t a g ú kínai művészegyüttes érkezik
120 kilá átlagra emelem
lágosító munkával kell meggyőzni
Magyarországra
A Kombinát műszaki vezetői ősz.
dolgozó társaikat.
szeálltak, s közösen megbeszélték Ezzel akarom köszönteni november
A közeli napokban 220 laigú ki-1 gyaronszágon, fellép több nagyA Textiikombinátban elindult %z
a feladatokat. Mérlegelték az üzem 7-ét. Ezen kívül vállalom, hogy jó
nál művészeigyütfcs érkezik Makörülbelül tíz napos viévi tervét. Számolták, hogy hol le- népnevelő munkámmal és példamu- újabb felajánlási mozgalom, mely gyarorszagna. A kínai muveszegyut- ü z c m b e n é s
hetne még módosítani.
tatásommal vezetem a hozzám be- még nagyobb lendületet ad majd tes egy hónapig tartózkodik M a . |déki körutat is tesz.
osztott fiatal dolgozótársaimat és munkájuknak és a versenynek. EzHarcba indulnak
zei az újabb munkaverservnyel insegítem is munkájukat.
Ma nyílik a megyei képzőművészeti kiállítás
a terv túlteljesítéséért,
a nyersEz csak két név a sok közül, akik dulnak majd harcba évi tervük miCsongrád
megye
képzőművészei a kiállításra, ame'.y
előkészítője
anyag joibb kihasználásáért, a senagy lelkesedéssel készültek arra lesz minden megyében az orszámár előbbi teljesítéséért.
lejt, hulladék anyagok újra felhasz- a Kombinát dolgozói közül
gos képzőművészeli
kiállításnak
nálásáért.
Csongrád megyében Szegeden renA dolgozók ia a munka megkezdezi meg a Megyei Tanács Népdése előtt és a gépek mellett ia
művelési Osztálya és a Megyei
erről beszéltek- Ok is számolták az
Képzőművészeti Munkacsoport ezt
eddig elért eredményeiket, amiket
A hároméves terv utolsó évében, dőben kísérleteztek egymás mellett rikát öntöznek. Ezer négyszögölön a kiállítást.
az Alkotmányunk
tiszteletére in- 1949-ben kezdtük el Csongrád me- lévő kukoricával. Öntözés nélkül egy öntözéssel 200—250 mázsa paprikát
A
nagy érdeklődésre
számot
dult versenyben éa a most tartott gye területén az öntözést. Azóta ha- holdon 7 mázsa termett, öntözéssel termeltek.
tarló képzőművészeid tárlatot
ma,
,,Honvéd-műszak" alatt elértek.
talmas darab teriileteken termelünk pedig 30 mázsa. A számok világoAz ötéves terv még nagyobbará- szerdán este 7 órai kezdetlel nyitsan megmutatják, hogy az öntözés
ják meg ünnepélyes keretek
köElhatározták, hogy ők is jobb öntözéses gazdálkodással.
nyúra
fejleszti az öntözéses gazTársaság
munkával köszöntik november 7-él.
1950-ben, az ötéves terv első évé- hatalmas lehetőségeket ad a több- dálkodást Csongrád megyében is. A zött a Magyar-Szovjet
Horváth
Mihály-utcai
székházáMár meg is születtek az első fel- ben a megyében 2500 hold rizst, termeléshez.
Sokat jelent az öntözés a kert- genesháti állami gazdaságban már ban és október 15-ig minden nap
ajánlások.
450 hold mezőgazdasági
lermékeVígan forognak a® előfonógép Icet. 544 hold kertet és 120 hold ré- gazdálkodásnál is. A röszkei-bodo. jövőre elkészül az öntözőtelep, ahol délelőtt 10 órától délutón 1 óráig,
valamint délután 3 órától este 7
Vagyis a megyében mi állami gazdaságban 63 hold pap- 2500 hold rizst öntöznek.
orsói. Fiatal szőke asszony sétál a tet öntözünk.
óráig díjtalanul megtekinthető.
gép között, figyelő szemekkel nézi S600 hold földön folytattunk öntömint telnek meg az orsók. A fiatal- zéses gazdálkodást,
A tavaly és tavalyelőtt kölcsönasszony Balog Ferencné, aki mindKínai
kiállítás
nyílik
az önössze 21 éves, s máris kétszeres adott forintok hozzájárullak
bxegeden
tözés
kiszélesítéséhezEbben
az
évsztahánovista.
A Magyar-Szovjet Társaság Hor.
Elmondja, hogy most valahogy ben már Csongrád megyében 4500
holdon öntöztünk. Tehát 1000 holdváüh
Mihály-utcai
székházában
nem megy úgy a munka. Ez meg dal emeltük az öntözéses területet.
igen
érdekes
képanyaggal kinai
is látszik az eredményemen
is,
Sokkal nagyobb a fejlődés a jövő
kiállítás nyilak meg. A kiállításon
mert a legutóbbi kiértékelésnél 120
évi tervre vonatkozólag. Amig ebnagyszerű fényképfelvételekben isszázalékot értem el. Pedig az a'. ben az évben még csak 4500 holdon
merkedhetünk meg a
hős kinai
kotmányi műszakban 132 százalék öntöztünk, jövőre,
1952-ben már
nép szabadságharcáról a betolakovolt a termelési átlagom.
10.000 holdon. Jövő évben 5500 holdókkal és a népáruló Csang Kai
Most megfogadta,
hogy
újra don termelünk öntözéses rizst, 1000
Sek-bandával szemben.
Megkapó
alaposa n neki fog a munkának, holdon kertet és 1000 holdon rétet.
képek elevenítik meg a kinai felhogy
szabadító néphadsereg
harcait és
Mit is jelent az öntözés? Nem. is
azt a szeretetet, amellyel a lakoskell mondani, hogy öntözés nélkül
november 7. tiszteletére
ság mindenütt fogadia
őket. Kéaz alföldön rizst nem is lehetne terpet láthatunk egyben a felszabi,
melni. A rizs alatt állandóan 15—
újra elérje a 132 százalékot, sőt túl 20 centis víznek kell állni. A levedult Kína életéről, a hosszú
év.
is teljesítse. J ó munkáján keresz- lényi állami
századok után szabadon élő kfnai
gazdaságban
például
tül akarja kifejezni háláját mos- 702 hold rizst termelnek,
dolgozó százmilliók alkotó lendüholdantani boldog életéért.
letéről és békeharcos
mozgalmaiként 20—22 mázsás állagterméssel.
Mesél a felszabaduláselőtti életé- Egy mázsa hántolatlan rizsért az
ról. Bemutatja a kiállítás a kínai
önkéntesek harcait is
Koreában,
ről. amikor mindig másnak a cse- állami gazdaság 260 forintot
kap.
vállvetve a
koreai
néphadsereg
lédje volt, mint fiatal kislány. Az- Egy mázsa hántolatlan rizsből kötestvéri egységeivel.
tán a közelmúltra tereli a szót. be. rülbelül 68—70 kiló tiszta rizst nye.
A kínai kiállítás nemcsak elmészél azokról a hónapokról, mikor rünk. A rizs szalmáját is felhasználja az ipar papírkészítésre.
Képünk a lúdvári öntözőmüvet ábrázolja, amely a vásárhelyi lyíti majd Szeged dolgozóiban
a
tanult a pesti fonódában.
öntözöfürtöket és a levelényi állami gazdaság rizstelepének egyrészél baráti kínai nép iránt érzett szeMit jelent a mezőgazdasági cikMikor hazajöttem, mondja, még
látja el vízzel. A lúdvári öntözőmíi „kétéltű", vagyis vizet Szív ki a retetet, de egyben további lendüleáltalában
Csak egy gyűrűsfonógép volt fel keknél? Az alföldi vidék
Tiszából az öntözéshez és belvíz esetén vizet visz vissza a mederbe. tet is aid bék©harcunkhoz
Szerelve rtt a teremben. Aztán én csöllen. 1950-ben, a száraz esztenis segítettem
a többi
lányokkal
együtt a gépek felszerelésénél. Mikor megindultunk: ünnep volt a
számomra. Éa nagyon, nagyon boldog voltam- Azóta is mindig szebb
és szebb lesz az életem. J ó munkámért
megbecsülnek, szeretnek.
Ki is tüntettek. Én már sokat kaptam népi demokráciánktól, s ezért
én is szívesen adtam most, mikor
kormányunk kéréssel fordult felénk, magyar dolgozók felé. 1200
forintot jegyeztem békekölcsönt.

Az öntözés több termést ad a parasztságnak
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A B é k e k ö l c s ö n j e g y z é s s e l Is v á l a s z o l j a t o k
az á r u l ó Tlto-bandának
Kedves Délszláv Dolgozó
Paraszttársaim!
Délszláv dolgozó paraszt vagyok és mint parasztküldött
nemrégen jöttem haza a Szovjetunióból.
Itt láttam annak a fejlődésnek útját, amelyen mi is hatodunk.
Nagy megtiszteltetés volt számomra,
hogy mint délszláv dolgozó
parasztot, engem is jelöltek a Szovjetunióba
induló
parasztküldöttek
közé. Ebből is láttam, hogy itt, a szocialista Magyarországon,
aki be.
osületesen dolgozik, nemzetiségre való tekintet nélkül élvezi
munkája
gyümölcseit.
Terménybeadási
kötelezettségemnek
már
maradéktalanul
eleget teltem. Most, a Második Békekölcsön-jegyzés
alkalmával
úgy
akartam
bebizonyítani
a dolgozók állama iránti szeretetemet és hűségemet. hogy 800 forintot jegyeztem s ezt az összeget már ki is fizet,
tem. Most felhívással
fordulok
délszláv
dolgozó
paraszttársaimhoz,
hogy minél többen kövessék példámat.
így fejezzék ki
hálájukat
a
Szovjetunió,
Sztálin elvtárs iránt,
aki lehetővé tette nekünk, hogy saját anyanyelvünkön
tanulhatunk,
fejlődhetünk
tovább.
Délszláv dolgozó parasztok!
Minél többen kövessétek
példámat.
A Békekölcsön-jegyzéssel
is ( válaszoljatok
az áruló
Tito-bandának.
K
Veszelimov
Jezdimir,
délszláv dolgozó
paraszt.
v

A térvári dolgozó parasztok is kölcsönadott forintjaikkal
harcolnak a Tito-klikk ellen
(Tudósítónktól.) A térvári dolgozó parasztok — akik közvetlen a határmentén élnek és dolgoznak, l á t j á k a dróton tűj szenvedő
jugoszláv dolgozó parasztok keserves életét — nem akarnak kimaradni a Békekölcsönjegyzésből. Jegyzett forintjaikkal
akarnak
válaszolni Tito aljas gaztetteire. a k i embertelenül
kínozza,
kizsákmányolja az ország dolgozó népét.
N á l u n k ia ilyen életet akarnak teremteni a tőkések, de m i
nem hagyjuk. Ezért jegyeznek a térvári dolgozó parasztok Békekölcsönt, ezért jegyzett J u h á s z M i h á l y 400 forintot. J ó z ó I s t v á n 450 forintot. özvegy Márecki Sándorné nyugdíjas asszony,
akinek nyugd í j a nem haladja m e g a 80 forintot, 100 forint kölcsönt
jegyzett.
Minden dolgozó paraszt örömmel, lelkesedéssel adja forintjait az ország megsegítésére, m é g boldogabb életünk megvalósítására.
Hornyák István

A Békekölcsönjegyzés eredményei is mutatják:
fiataljaink készek harcolni ötéves tervünkért
A z a lelkes hangulat, amely dolgozóink és fiataljaink
körében a Második
Békekölcsön-jegyzésre való felhívás u t á n megmutatkozott, megmutatta;
fiataljaink tudják, hogy a jegyzéssel elősegítik ötéves tervünk végrehajtását, forintjaikkal erősítik a béketábor
erejét.
üzemi szervezeteinkben, ahol a népnevelők j ó m u n k á t
végeznek, igen szép eredmények mutatkoznak. A Textilkombinát fiataljai
közül Varga Ilona elvtársnő 1200 forintot, Reigz Tibor 900 forintot. Márlon Irén 1100 forintot jegyzett. De példaképül állnak a Textilkombinát fiataljai előtt a kaposvári iparltanulók is. akik 144 forintos havi fizetésük mellett 250 forintos jegyzési átlagot értek.
Hasonlóan szép eredményekei éri el a két másik nagy üzemi
DISZ-szervezet: a Szegedi Kenderfonó és az Ujszegedl Kenderszövő
D I S Z fiatalja) lg. Itt hangoshíradón népszerűsítették
a
jegyzésben
élenjáró fiatalokat.
A Késárugyárban Koncz Károlyné elvfársnő elmondotta, hogy
a mull rendszerben, amikor a tőkéseké volt a gyár, a
villanytelep
. megszüntette az áramszolgáltatást az üzemet terhelő nagy
adósság
miatt. Az üzem dolgozói kézi erővel fejlesztették az áramot, majd
házalni j á r t a k a késekkel, hogy egy kis pénzhez juthassanak. M a m á r
nem kell házalni
j á r n i az üzem dolgozóinak, munkájukból becsülettel megélnek.
A z Ifjúmunkások jegyzései Is megmutatják, hogy a fiatalok Is
megértették: a dolgozók államának adott kölcsön a dolgozó nép érdekeit szolgálja. De ne elégedjünk meg az elért eredményekkel. O l t ,
ahol lemaradás mutatkozik, keressük meg az ellenség kezét, leplezzük le őket. A z Ifjúgárdisták állítsák példaképül a jegyzésben lemaradó fiatalok elé Szabó Ilona elv társnőt, a deszki
DISZ-s z ervezet
vezetőségi tagját, aki 700 forintos fizetése mellett kétezer forintot
jegyzett.
A jegyzések megmutatják, hogy fiataljaink készek harcolni a
Dunai Vasműért, a földalatti gyors vasú tért, ötéves tervünkért, a szocializmusért.
Nagyvári László

Százszorosan visszakaptuk és visszakapjuk
a jegyzett forintokat
Közel hét éve annak, hogy megváltozott
életünk és a lenézett
inasgyerekekből
megbecsüli
tagjai lettünk a szocializmust
építő
társa,
dalomnak.
Nézzük csak meg, hogy például az elmúlt három év során
milyen sok mindent
kaptak a szegedi dolgozók a Párttól, a nép állatnától.
Városunk
büszkesége, a korszerű gépekkel berendezett Texttlkombinál,
üzemi mosdók, bölcsődék, csatornahálózat,
a Faragó-utcai munkásbérház,
két új tanulóotthon,
hét kilométer hosszú villamosvonal, de még sorolhatnánk
tovább azokat az eredményeket,
amelyekel
a Szovjetunió
támogatásával
elérhettünk. Ezekben a hatalmas
művekben valamennyien
százszorosan visszakaptuk
és visszakapjuk
a jegyzett
forintokat.
Ezeket az összegeket nem a tőkéseknek adtuk, hanem a dolgozó nép adta a dolgozók
államának.
Mi.ifjúmunkások
is nagy lelkesedéssel tettük
magunkévá
Rákosi elvtárs és a kormány felhívását.
Üzemünk 50 fiatalja,
közülük
legtöbben ipari tanulók, több mint 6300 forintot
jegyezett.
Tudjuk
mindannyian,
hogy a mi forintjainkból
épül a Dunai Vasmű, az Inotai Erőmű és a földalatti
gyorsvasút.
Élenjárnak
a kölcsönjegyzésben
fiataljaink
közül Lengyel
Rózsa, Kasza Ferenc. Mi. ifjúmunkások
megfogadjuk,
hogy a pártszervezet támogatásával
mindent elkövetünk, hogy elvégezhessük a Párt
által reánk bízott
feladatokat.
Mészáros
István,
a Szegedi Autójavító
Vállalat
DISZ-titkára.
EGY drb hathónapos csikó és egy
kétéves hasasüsző eladó. Tápé, Táncsics Mlhály-u. 29.
FEKETE férfi ruha és bőrkabát eladó Ságvári Endre-u. 6., fszt. 4.
HAZISZAPPAN eladó. Kossuth-Lajossugárút 81.. ajtó 6.
ÜZLETÜNKET megszüntetjük. Kérjük
üzletfeleinket, hogy a nálunk
hagyott Javításaikat minél előbb
átvenni
szíveskedjenek.
Urbán
és
Csontos irodagépműszerészek.
GYAKOROLT
gyorsés
gépírót
(könyvelési
munkálatokban Jártasak
előnyben) azonnali belépéssel felveszünk. Keleteurópai Biztosító, Sztáliri-körüt 24/a.
HASZNALT mély és sport gyermekkocsi eladó. Dáni-u. 7l/a.
DESZKAANYAGOK, asztalok, samottos kályha, vaskályha eladó. Hatytvns-te'ep, Zental-u. 4B.
ROZS fejadagomat
egészben
vaev
részben elcserélném ráfizetéssel búza
fejadagért vagy fejadagrészérl.
Földvárl-u. 6.. I.
ÖCSKA kalapját ne dobja el. Mencz
kalapos ü|lá festi és formázza. Du-gonics-tér. 2.

N A P
R 6 N D
SZERDA, OKTÖBER 3.
MOZI
Szabadsáq-mozi; Fél 7. fél 9 Hlna
lánya (október 5-ig).
Vörös Csillaq-mozi:
Fél 7, tél 9:
Boldoq nyár (október 5-ig).
Fáklya-mozi: fi, 8: Két pa|tás (október 4-ig).
•
SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Csínom Palkó. Petőfibérlet (1).
a
A múzeum nyitva keddtől péntekig
délelőtt 9-től délután 3-lg. szombat
és vasárnap délelőtt
9-től l-ig.
•
Az Egyetemi-könyvtár nyitva köznapokon reggel 8 órától
este 7-ig.
Könyvkölcsönzés
délelőtt
10—l-ig,
délután 4—6-ig. hétfőn és szombaton
reggel 8-tól délután l-ig.
•
A Somogyi-könvvtár nvitva köznapokon délelőtt 10 órától délután 5-lg.

A városi tanács hírei
Felhívom dolgozó parasztságunkat,
hogy minél többen kössenek kukoricaszállítási szerződést a
földművesszövetkezetnél. A kukoricaszál IItásl szerződés megkötésekor 35 forintos
vásárlási
iparcikkutalványt
kapnak, azonkívül 10 forint felárat
és a tárolásért október 1. és február 29. között q ként 25 fillért fizet a földművesszövetkezet.
Felhívom a gazdálkodókat, hogy a
kukorica, burgonya és
napraforgó
beadási kötelességüknek töréstől, illetve szedéstől
számított 8
napon
belül feltétlenül
tegyenek
eleget,
mert ellenkező esetben
a beadási
kötelezettségük 5, illetve 10 százalékkal fel lesz emelve.
Felhívom a szegedi szekérfuvarqzókat, hogy október
3-tól
kezdődően minden reggel fél 7 órakor a
fuvarozási munka
felvétele
végett
jelentkezzenek a Belsoed tlszapályaudvari kirendeltségénél.
Azon fuvarost, aki valamely napon előzetes
engedély
nélkül
a
munkától távolmarad, bírsággal fogom sújtani.
DISZ

HÍREK.

Értesítjük üzemi és Iskolai agit.
prop. felelős elvtársakat,
ezenkív ü l üzemi és iskolai
levelezőinket, hogy
számukra 5-én, pénteken este 6 órakor az
agit.-prop.
osztályon fontos megbeszélést tartunk, melyre az elvtársakat
feltétlenül elvárja a DISZ városi bizottság.

Moszkva
(TASZSZ).
Aminl
a
sajtó m á r jelentette, a norvég hatóságok sorozatosan hantoltatják k i
a Norvégia
felszabadítáisakor elesett szovjet harcosok sírjait.
A norvégiai szovjet nagykövetség többször tiltakozott a norvég
külügyminisztériumnál az ilyen intézkedéseik ellen, amelyek
összeegyeztethetetlenek a Norvégia
felszabadulásáért vívott harcokban elesett szovjet hősök emlékének megbecsülésével.
A norvég k o r m á n y a tiltakozások
ellenére sem szüntette be a sírok
megsemmisítését.
Október 2-án A. J- Visinszkij
elvtárs, a
Szovjetunió külügyminisztere jegyzéket nyújtott át Helgeby norvég nagykövetnek.
,,A Szovjetunió oslói nagykövetsége — á l l a p í t j a m e g a jegyzék —
m a r felhívta a norvég
külügyminisztérium figyelmét, semmi
sem
indokolja a norvég konmiány ama
szándékát, hogy a Norvégia területén eltemetett szovjet harcosok tetemét elszigetelt és távoli helyre
szállítsa".
A jegyzék a
továbbiakban elmondja, hogy a síráthelyezési munk á k a l k a l m á v a l felrobbantják azokat az emLékműveket és sírköveket,
amelyeket annakidején
a
norvég
lakosság közreműködésével és részvételével állítottak.

Hatalmas tüntetés
Düsseldorfban
Adenauer kormánynyilatkozata
ellen
ha.
Düsseldorf (ADN).
15 ezer ruhr- kor a résztvevők egyértelműen
vidéki német tüntetett vasárnap a tározatot fogadtak el.
düsseldorfi K a r i
Marx-téri nagy„Megbotránkozással
utasítjuk
gyűlésen. A tömeg tiltakozott a népi
vissza Schumacher ajánlatát és
kamara felhívásának Adenauer réállásfoglalását, amelynek célja
széről történt visszautasítása ellen
ée kifejezte elszántságát a népi kaKelet- és Nyugat-Németország
m a r a javaslatainak
keresztülvitemegegyezésének
megakadályolére.
zása.

MNDSZ rókusl csoport szerdán délután 0 órakor nőnapot tart. Alsóvárosi csoportunk pedig fél 7 órakor tart nőnapot.
MNDSZ városi tltkársáq

1. A szövetségi gyűlés határozata
nem vet véget a német nép harcának a német egységért.

város!

A VÁROSI BÉKÉIRODA HÍREI
Felhívás a kerületi, üzemi és hivatali békebizottság titkáraihoz. Október 3-án (szerdán) délután 6 órai
kezdettel az MSZT-székházban (Horváth Mlhály-u. 3. sz.) alatt összevont
titkári
értekezletet
tartunk.
Kérjük a titkár munkatársak pontos
megjelenését.
Városi Béketroda
PETHÖ L A J O S elvtárs főtörzsőrmester, Szilléri-sugárút
46.
szám
alatti lakos Budapesten
elhunyt
Pethö elvtáre
hűséges
tagja volt
a munkásmozgalomnak és
az
R.
Gárdában végzett j ó m u n k á t
A
rákoskeresztúri-temetőben
nagy
részvét mellett temették el.
MEGNYÍLT A SZEGEDI FÉNYKÉPÉSZEK
KISIPARI
TERMELŐSZÖVETKEZETE
Értesítjük Szeged dolgozóit,
hogy
megnyílt a
Szegedi
Fényképészek
Kisipari Termelőszövetkezete.
Főüzlet: Lenin-u. 7. sz.
I- számú
fiók: Széchenyi-tér 8. szám. H számú fiók: Klauzál-tér 7. szám.
Műtermeinkben művészi kivitelben
készülnek családi és gyermekfelvételek. arckép, esküvői és igazolványképek.
Műszaki
fényképezés,
tökéletes
airatőrkidolgozás.
Nyitva: hétköznap: 8—6-lg. vasárnap: 9—l-ig és délután 3—6-ig.
Szeqedi Fényképészek Kisipari
Termelőszövetkezete

A norvég hatóságok olyan intéw
kedései váltak ismeretessé, amelyen
ket nem lehet m á s n a k
tekinteni,
mint a fasiszta megszállók
elleni
harcokban elesett szovjet harcosok
emléke meggyalázásának. í g y pél«
d á u l egy N a r v i k vidékén lévő te*
me tőben — ahol 118 ember volt eltemetve — a tetemek maradványait
hanyagul papírzsákokba tették. A
zsákokba csak a fejeket helyezték,
a sírokon lévő táblákat összetörték
és halomba rakták.
A szovjet nagykövetség többször
tiltakozott a norvég hatóságok intézkedései ellen.
A
nagykövetség
ugyanakkor kijelentette, hogy minden gondoskodást és kiadást vállal
a sírok rendibentartásával
kapcsolatban. Mégis a norvég külügyiminisztérium szeptember 19 én közölte a nagykövetséggel, hogy a sírok
áthelyezési m u n k á l a t a i m á r
meg.
kezdődtek és hogy a m u n k á k leállítása és a tervek átdolgozása állítólag n a g y nehézségekkel j á r n a .
A szovjet k o r m á n y nem tekintheti máskép a norvég hatóságok
intézkedéseit, mint a szovjet harcosok emléke meggyal á z á s á n a k és barátságtalan lépésnek a Szovjetunió
irányában.
A szovjet k o r m á n y követeli, hogy
a norvég hatóságok azonnal szüntessék be a szovjet harcosok sírján a k tömeges kihantolását.

A német nép n e m vet véget
a z e g y s é g kivívásáért folytatott h a r c n a k

bizottság

DISZ

9.

A szovjet k o r m á n y jegyzéke
a norvég kormányhoz

M a x Reimaam elvtáre beszéde sor á n négy pontban foglalta össze
Nyugat-Németország
békeszerelő
népének állásfoglalását
Adenauer
elutasító kormánynyilatkozata ellen:

MNDSZ-HIREK

1951. OKTÓBER

Felhívunk minden németet, aki nem
a k a r j a , hogy h a z á j a csatatérré változzék, segítsen az össznémet m e g .
beszélések létrehozásában. A béke
megtartása egységes Németországot
követel" — m o n d j a többek között a
határozat.

A német ifjúság nem akar

ágyútöltelók lenni
2. A német nép tiltakozik Adenauer kormánynyilatkozata
és
a
Berlin
(MTI).
Adenauer a KeNémet Szociáldemokrata
P á r t ja- reszténydemokrata és Keresztényvaslatai ellen, a m e l y e k az összné- szocialista I f j ú s á g Ű n i ó j á n a k bonmet megértést hátráltatják.
ni gyűlésén beismerte, hogy a n y u .
vállalt
3- A német nép nem ért egyef a gati hatalmakkal szemben
kötelezettsége értelmében „egyelőre"
nyilatkozattal és kívánja, hogy a
250 ezer német zsoldost szállítanak
nemzetgyűlés fogadja el a népi ka- az úgynevezett európai hadseregmara javaslatát.
nek.
4- Minden német
szilárd békeEgész
Nyugat-Németországban
frontba tömörül és az össznéraet széleskörű akciót kezdtek a Bonntárgyalásra irányuló akaratát min- ban készülő ,,véderőtörvény" ellen. A
den lehető
módon
a
szövetségi schopfhedmi szövődé i f j ú m u n k á s a i
nyilvánosan kijelentették; hogy
gyűlés képviselői tudtára adja.
A nagy béketüntetés befejezésenem akarnak ágyútöltelék l e n n b

A VLSZ Kender sportolói
A VLSZ Kender SK sportolót megértve
Pártunk és
kormányzatunk
felhívását, a Második Békekölcsöniegyzésben ls kivették a részüket,
hogy ezúttal ls bebizonyítsák a béke harcos
megvédése
melletti kiállásukat.
Legjobban a
teniszezők
tettek ki magukért
Földi
Mihály
3600, dr. Ágoston Ferenc 1000, dr.

a békéért

Stopánné 900, dr. Szabolcsiné 800,
A teniszezők
után
a
labdarugók
következtek Tombácz Ferenc
1000.
Herczeg Ferenc 800, a
kerékpárosok közül: Kis Lajos 800
forintot
Jegyzett. Az asztallteniszezők közül
Lehel
Imre 1100 forintot Jegyzett.
Az összes sportszakosztályok
több
mint 20.000 forintot Jegyeztek.

Vezelöséget választolt a Szegedi Ökölvívó Szövetség
A VTSB mellett működő ökölvívó Mörlcí Ferenc és Vörös László, fetársszövetség
hivatalosan
megala- gyelmi bizottság: Medgyesl
László,
kult. Elnöke: Laki Lajos. h. elnök: Bakacsi József, Sükl József és BoSzabó Mátyás, titkár:
Farkas Ist- dai József.
A ma
esti
hivatalos
ván. elnökségi tagok: Tálal József
és Pécsi Sándor.
Edzői tanács
és órán 6 és 8 óra között Móricz Ferenc
beszámolót
tart,
amelyen
a
intézőblzottságl tagok: Bodai József,
Medgyesl László,
Bakacsi
József, tagok feltétlen jelenjenek meg.

EGY vagy kétágyas bútorozott szobát keresünk a Lenin-u. közelében.
Jól szerepeltek a Sz. Petőfi atléták Budapesten
Cím a kiadóban.
EGY szürke férfi
átmeneti
kabát,
2.
Solti
László
A Petőfi SE országos spartaklád- sltott .menetben
kis csónakos varrógép eladó. Kál- Jén Budapesten az Sz. Petőfi-atléták 28.40, a tízszer százas váltóban az
vária-u. 42. földszint.
kitűnően szerepeltek. A női gránát- Sz. Petőfi csapata a
második lett
KOMBIN ALTSZEKRÉNY. ÜJ kombinált dobásban 2. Marót! Mária 42.22, ötatléták 64
ponttal
szoba, használt és előszoba eladó. kllométeres gyorsított menet 2. Nagy 2:05-el. A női
megnyerték
a
pontversenyt,
a férMátyás-tér 23.
Erzsébet 23.08,
távolugrásban
4. fiak egy ponttal maradtak el BudaSZALMAZSAKBA való szalma állan- Aszódi Jolán 406, a női
négyszer
dóan kanható. Pacsirta-u. 19.
Az
összesített
váltót az Sz. Petőfi csapata pest válogatottjától.
BÖRKABATJAVITAST, festést vállalok százas
Szegedi
Petőfi
nyerte 57.2-el. A férfi gránátdobás- pontversenyben a
Gáborné. öthalom-u. 1/b.
győzött
SZEGEDI Késárugyár
használt
fü- ban 2. Zsótér 66 m, 8 km-es gyorrészporos és egyéb tüzelésű kályVIVAS
Dózsa) 5 gy.. 5. Kara (Sz. Haladás)
hákat vásárol.
Clmleadás:
Rigó-u.
A Szegedi Dózsa megyei vlvóver- 4 gy., 6. Szűcs (H. Dózsa) 2 gy., 7.
38 sz. alatt vagy telefonon 30—66.
Bátort
(Sz. Postás) 2 gy., 8. Szendsenyének
eredményei:
Férfi
ifj.
tör
FÉRFI télikabát, oposongallérra! el(Sz. Lok.) 1 gy. Kard felnőtt:
VILÁGOSKÉK női
esőköpeny eladó. adó. Vásárhelyi.sugárűt 9, udvarban. 1. Gyurlcza (Szeg. Lok.) 8 gy.. 2. rényi
1.
Mónus
(Sz. Lok.) 7 gy., 2. MaRostás
(Hmv.
Dózsa)
7
gy..
3.
KasSUBA. szép nagy, eladó.
Újszeged,
Liszt-utca 19. szám.
sal (Sz. Lok.) 6 gy., 4. Földvári (H. gay (Sz. Postás) 7 gy„ 3. Jávorkai
ELVESZETT Masa Nándor névre szóló Bethlen-u. 20.
(Sz.
Postás)
6 gy..' 4. Zsabka
(Sz.
fontos Íratok. Kérem a
becsületes
Lok.) 4 győzelem.
megtalálót küldje el az Iratokat a
benne levő címre.
Ma Sz. Honvéd—Bajai Honvéd
HOMOKFUTö
könnyükocsl és egy
Késsüljünk
fel
edzőmérkőzés
fejőskecske eladó. Érdeklődni lehet
Mérey-u. 17.. kovácsnál.
A Szegedi Honvéd NB l-es labdaa pártvesetőség
újraválasztására
l
EGY hathónapos csikó és egy kétrugó csapata ma délután 3 órakorJ
éves hasasüsző eladó. Tápé. Tán
edzőmérkőzést játszik a Bajai Hon
cslcs M.-u. 29.
Tanulmányozzuk
nagy
tanítóink
műveit!
véddal a Lokomotív sportpályán.
DTÖFURNÉROS hálószoba, új. eladó
Párlzst-körút 6., asztalosnál.
DÉLMAGYAHORSZAG
KUKORICÁT adok lóért. Cím:
Sze
Sztálin: A kritikáról
és önkritikáról.
(Szemelvények
Sztálin
po'iHltoi napilap.
ged, Hajnal-U. 34.
elvtárs műveiből)
64 oldal.
Fűzve 2 Ft.
Felelői szerkesztő és kiadói
LAPOSKOCSI. 40 mázsa hordképes
ségű. kifogástalan állapotban eladó.
ZOMBORI JÁNOS
Lenin—Sztálin:
Párt és pártépítés
(Gyűjtemény
Lenin
és
Gerda. Bocskav-u. 1.
Szerkeszti: a szerkesztóbitottsdg
RUHÁSSZEKRÉNY.
két
samottos
Sztálin elvtárs
műveiből)
780 oldal, fűzve 18 Ft, kötve 28 Ft.
Srerkesztőség: Szeged, Lenln-u.1t.
kályha eladó. Pártzsi-körút 3.
Rákosi Mátyás:
A Pártról
és pártépítésröl
(Szemelvények
125-ös KIFOGÁSTALAN .motorkerékTelefon: 35-35 és <0-80. — Éjtszokai srerkesztőség
párt vennék. Illatszertár, Széchenyitelefon este 8tól 34-38.
Rákosi
elvtárs
műveibói) 160 oldal, fűzve 3 Ft.
tér 7.
Kiadóhivatal: Szeged lenin-u. é .
EGY kifogástalan sötétszürke átmelelefon: 31-16 és 35-00.
Szikra kiadás. Kaphatók az állami könyvesboltokban
és
az
neti kabát magasabb termetre
el_
.
I 1
üzemi
könyypropagandistáknál.
adó Ságvári Endre-u. 3. I.
Dél magyaron l ó g Nyomda, Szeged.
3 hónapos MALACOK eladők. Tisza
Felelős vezető: Psúkin Sóndae,
Lajos-utca 86.

