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Az amerikai agresszorok folytatják véres
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1952 második negyedében n kis- nikai berendezéssel felszerelt Tiszakereskedelmi hálózaton keresztül a menti Vegyiműveket, a Má!y:_ Téglakosság zsírból 20.4 százalékkal, lagyárat, a 700 köbméteres diósgyőédesipari készítményekből 28.6 szá- ri kohót ,az Ajka-Söjlöri és a Kő120
KV-os
zalékkal, cigarettából 22.7 százalék- bánya-Sztálinvárosi
kal, bőrcipőből 47.2 százalékkal, elektromos távvezetéket. Megkezdőkartonból 34 Százalékkal, csecsemő- dött a Hajdúsági Gyógyszergyár
129.7
' 'A népgazdaság fejlődését, vala- Gépolaj és motorolaj
A gyapot vetésterülete már kö- kelengyéből 23.1 százalékkal, spor;- próbaüzemeltetése.
Tehergépkocsi abroncsmint a dolgozók anyagi és kulturázel 80.000 hold. Emelkedett a rost és játékáru ból 47.7 százalékkal,
A negyedév folyamán számos üzeköpeny
131.7
lis színvonalának emelkedését 1952
és a többi ipari növény, a rizg és edényből 51.8 százalékkal többet vá- met bővítettek és korszerűsítettek.
Tégla
'
146.8
második negyedében a következő
a dohány vetésterülete is. Jelen- sárolt, mint egy évvel ezelőtt.
Elkészült a Mélyfúróberendezések
Mész
132.7
adatok jellemzik:
tősen nőtt a városi dolgozók jobb
A begyűjtési minisztérium máso- Gyára szerelő- és műhelycsarnoka,
Cement
112.0
ellátását szo'gáló szántóföldi zöld- dik negyedévi begyűjtési tervéi ke- a Vörös' Csrlag Trak orgyár aeélTíízállóanyag
119.3
IPAR
ség vetésterülete.
nyérgabonából 122.6 százalékra, ba- öntvénytisztító épülete, a BékéscsaTáblaüveg
1494
Á negyedév
folyamán
tovább lomfiból 117.4 százalékra, tejből bai Téglagyár új műszárítója.
A gyáripar 1952 második negyed,
Pamutszövet
104.8
erősödött a mezőgazdaság szocia- 111.6 százalókra, malacból 295.4
A bányászatban több új nagyévi tervét sikerrel teljesítette. Az
Selyemszövet
93.4
lista szektora.
százalékra teljesítette. Hízottserlés. teljesítményű bányagépet, szovjet
egész gyáripar teljes termelési terLen-kenderszövet
110.5
Az állami gazdaságok összes terü- bol és vágómarhából a begyűjtés az mintájú bányakombájnokat,
rakoSetyemharisnya
120.0
vét 1017 száz- lékra, ezen be ül a
lete az elmű t év azonos időszaká- előirányzatot nem é te el, bár hí- dógépe!, kaparószalagot, fejtökalaPamutharisnya
134.2
nehézipar 101.8 százalékra, a könyhoz
viszonyúvá
41.4
százalékkal,
zottsertésből 93.000 darabbal, vágó- páa60t helyeztek üzembe.
Férfiöltöny
79.0
nyü par 131.5 százalékra, az élei.
szántóterülete
42.8
százalékkal marhából 7000 da abbal
többet
Bőrcipő
117.4
A negyedévben több új jelentős
mezési ipar 105.4 százalékra teljeemelkedett
A
terület
növekedésénél
gyűjtöttek be. mint a mult év má- beruházási kezdtek
Liszt
147.9
meg. így
*
sítet e. A gyáripar 1952 második nenagyobbarányú az állatállomány nö- sodik hegyedében. 23 millió darab, ieztá'invárosi 700 köbméteres kohó
Cigaretta _ ^
141.1
gyedében 23.5 százalékkal termelt
vekedése. Különösen jelentős az el- bal több tojást, 39 millió literrel és a Máváig Kohászati üzemek 180
Édesipari készítmények
145.2
többet, mint 1951 azonos időszakámúlt év azonos időszakához képest több tejet, 206 vagonnal több ba- tonnás új
Szappan
120.6
Mariin
kemencéjénék
ban, ezen belül a nehézipar termea lóállomány 74.1 százalékos, a romfit gyűjtöttek be, mint egy év- alapozási munkáit, a Mávag MozNyershúsok, zsír és
íéee 29.G százalékkal, a könnyűiparé
szarvasmarhaállomány 751 száza- vel ezelőtt.
dony és Gépgyárban
új csarnok
10.9 százalékkal, az élelmezési iparé
zsírszalonna
113.3
lékos és a sertésállomány 47.6 százaKisigmánd-Konrárora
33.7
százalékkal emelkedett. Az
Gyufa
100-1
MUNKASOK ÉS TISZTVISELŐK és Irodaház,
lékos emelkedése.
közötti 120 kv-os elektromos távipa-csoportok közül a bányászat terSZAMÁN A K É M ELKEUKSÉ.
Az állami gazdaságok tejtermelése
Terven felül a második negyedvezeték és a Veszprémi Kenyérmelése 23.1 százalékkal, a kohásza é
tovább javult. 1952 második negyed- A MUNKATERMELÉKENYSÉG
gyár építését.
20.8 százalékkal, s> gépgyártásé 37.3 évben jelentós mennyiségű finom- évében 76.3 százalékkal több tejet
ALAIÍULASA
A második negyedévben mezőszázalékkal, az építöanya"iparé 24.7 rúdacélt, szalag,scélt, durvalemezt, | termellek és több mint kél'szerany. Az év második negyedében a munnagyszámú erő
és
százalékkal a textiliparé 10.3 száza- kovácsolt acélt, gőzturbinát, gyors- ny't adtak át az államnak, mint az kások Ó3 tisztviselők száma a nép- gazdaságunk
fúrógépet,
munkagépet
kapott,
köztük 879
lékkal, a ruházati iparé 14 száza- égésű gépkoosimotorW
tárcsás talajművelőt, növényvédó- | előző év azonos időszakában. A napi gazdaság valamennyi ágában to- traktort, 575
kévekötö-aratógépef,
lékkal emelkedett.
szert, kartonkészárút,
kötöttárut, át'agos tejhozam egy év alatt 24.6 vább emelkedett. A gyáriparban és 373 aratócséplő
gépet, ezenkívül
százalékkal
emelkedett.
A
hízóba
álAz év első felében a gyáripar ter- gyermekcipőt,
az
épitő'p
árban
foglalkoztatottak
női kabátot, férfiTöbbezer kisebb gépet.
melése 26.8 százalékkal haladia meg inget, sört és étolajat gyártottak. ' lí'ott sza.vasm '.-rhák száma 57 szá- száma egy év alatt mintegy 74.000
A közlekedés fejlesztését szol!
zalékkal, az állami gazdaságokban
1951 első félévi termelégét.
A tervvel
szemben lemaradás és hizlalókban a hízósertések száma j főveü nőit. Ezen be'ül a nők l'étszá- gálja a negyedévben üzembehelyemánfik emelkedése közel 39.050.
A második negyedévben az egyes van az acé'nyersvas,
zeti Kunszenfmárton-Lakíte'ek köelektroacél,
Az 1952 második negyedévi mun- zötti új vasútvonal, líz új híd, több
iparcsoportok terv eljesítése a kö- hajókazán, gözerőgép, motorvonat, 70 százalékkal több, mint egy évvel
ezelőtt.
Az
állami
gazdaságok
trak:
kabéialap
a
gyáriparban
—
leszávetkezőképpen alakult:
korszerű vasútbiztosító berendezés.
lánctalpas traktor, gépolaj, aceton, : tor- ég vontatóállománya együttesen
mítva az 1951 december 1-i bé emeIparcsoport s
'952. II. negyed- kénsav, flanelt,
Ez év második negyedében
22
fehérneműanyag,
41.3
százailékkai
haladja
meg
a
lést — a mult év második negyedé, fölüt, 25 teirmelöszöve'ikezelet, 21
évi tervteijesi. J selyemszövet, furnir, égetett mész
tése %~a
imull év azonos időszakának állomá- hez képest 22.8 százalékkal maga- áTami gazdaságot
villamosítottak,
és égetett cserép termelésben.
| nyát.
sabb.
135 községbe falutelefont vezettek
Bányászat
100-7
Továbbra sem kielégítő az ipar- i A termelőszövetkezetek területe a
Emelkedett
a
gyáriparban
és
az
Kohászat
102.8
ban a termelés
ütemessége, van mult év II. negyedévinek 137 száza- építőiparban a munka termelékeny- be.
Gépgyártás
100.2
Egészségügyi hálózatunk 9 neugyan ezen a
téren
ls javulás, lékára, közös állatállománya
223 sége. A gyáriparban az egy főre
Erősáramú berendezések
azonban a hónapvégi rohammunkát százalékára emelkedett. Serlésállo- eső termelés 11.6 százalékkal volt gyedév fo'yamán elkészült debrecegyártása
103.4
a vá'lalatok nagyrésze nem küszö- mányunk a tavalyina:k közel két és magasabb, mint az előző év megfe- ni tüdőbeteg sebészettel, a várpaGyengeáramú berendezések
bölte ki. Néhány iparágban, első- félszerese, a szarvasmarha- és ló- lelő időszakában. Az emelkedés a lotai és Sztálinvárosi új rendelőgyárfása
96.2
sorban a ruházati és a cipőiparban állomány a tavalyinak kétszerese. A bányászatban 13.3 százalék, a ko- intézetekkel bővült.
Finommechanika .
101.5
egyes gyártmányok minősége nem te melőszövetkezetekbe belépő 1 agok hászatban 13.8 százalék, a gépgyárKULTURÁLIS
Tömegcikkipar
"
101.1
megfelelő, az elsőrendű áruk rész- i közül lényegesen többen hozzák be tásban 18.3 százalék, a textiliparban
ÉS SZOCIÁLIS EREDMÉNYEK
Javítóműhelyek
107.8
aránya nem éri el az előírt mér- j állataikat, mint egy évvel ezelőtt. 3.8 százalék, a ruházati ipa.ban 3.3
Vi|!amosenergia ipar
102.5
téket. A termékek önköltsége csökA negyedév folyamán a szociaSem az állami gazdaságok, sem a százalék. Az építőiparban a termeÉpítőanyagipar
104.5
kent, azonban az
önköltségcsök- j termelőszövetkezetek nem teljssí'et- lékenység egy óv alatt 22.6 száza- lista kultúra minden területén jeVegyészeti Ipar
103-3
kentési tervet a vállalatok általá- i ték sertéshizlalási és scrlcsbeadási lékkal emelkedett.
lentős eredményeket értünk el A
Nehézipar összesen
101,8
ban nem teljesítették. A gépek je- tervüket.
A negyedév folyamán a gyár- kinyomatott művek 6záma 31 száFaipar
103.3
letitős részének kihasználása nem
A gépállomások fokozott segítsé- iparban a munkafegyelem általában zalékkal, példányszáma 14 százaPapíripar
101.3
megfelelő.
get nyuj anak
mezőgazdaságunk- javult, az igazolatlanul mulasztók lékkal volt több, mint 19öt másoNyomdaipar
102.1
nak. A gépállomások Iraktor- és szám csökkent. Nem alakult kielégí- dik negyedében. A megjelent naTextilipar
101.2
ÉPÍTŐIPAR
vontatóállománya az előző év azo- tően a munkafegyelem a miniszté- pilapok példányszáma 4.6 millióval
Bőr- és szőrmeipar
101.3
nos időszakához képest jelentősen riumi és a helyi építőiparban, sem haladta meg az előző év azonos
Az
építőipar
1952.
II.
negyedévi
Ruházati ipar
101.7
nőtt. A gépállomásokon lévő kom- az igazolatlan mulasztások, sem az időszakát.
fernre'ési
tervéi
95.8
százalékra,
Könnyűipar összegen
101.5
A negyedévben a mozgóképszínezenbelül a magasépítő ipar 107.3 bájnok gzáma egy év alatt több önkényesen kilépők tekintetében.
Élelmiszeripar
105.4
házaikat 35 százalékkal, a színhászázalékra, a mé'yépítő iipar 80.1 mint há-om és félszeresére, az araGyáripar összesen
101.7
BERUHÁZÁSOK
zakat 30 6jázalékkal
látogatták
Az egyes minisztériumokhoz tar- százalékra teljesítette. Az építőipar tógépeké mintegy 25 százalékkal, a
1952 második negyedében a be- többen mint a mu't év hasonló időértéke 23.5%-kal
volt cséplőgépek száma 45 százalékkal
tozó iparvállalatok 1952 II. negyed- termelési
A második negyedévruházásokra fordított összeg 27.6 szakában.
évi termelési tervüket a kövelkező- több, mint 1951 II negyedévében, az emelkedett.
emelkedés
a
magasépítő'parban
' képpen teljesítették:
Erőteljes ütemben folyik a kor- százalékkal volt több, mint 1951 ben 65 új népkönyvtár nyílt meg.
Fejlődött
egészségügyi hálóza24.3 százalék, a mélyépítőiparban mány kétéves fásftásfejlesz'.ési ha- azonos időszakában. Az emelkedés a
Minisztériumi
1952. II negyedtározatának végrehajtása. A tava- gyáriparban 37.4 százalék. A gyár- tunk. A kórházi ágyak száma ezerévi terv:e]jesi. 22 százalék.
emelkedett.
Töbh új
tése %-a
Az egyes minisztériumokhoz tar- szi erdősítési idényben mintegy 16 ipar beruházásaiból a nehéziparra hétszázzal
elsősortozó építőipari vá'lalatok II.
ne- ezer 500 hold területen végezlek 93.3 százalék, a könnyűiparra 4.8 kórházi oszíály létesült,
Bánya és energiaügyi
A
rendelőintézeti
gyedévi termelési tervüket a kö- fásítást. Ezzel az 1952 végéig kilű. százalék, az élelmiszeriparra 1.9 ban vidéken.
minisztérium
102.5
órák száma, részben új rende'óinzölt feladatot 52.4 százalékra telje- százalék jutott.
vetkezőképpen teljesítették:
Kohó- és gépipari
Az üzembehelyezett beruházások tézetek létesítése folytán több mint
sítették.
Építésügyi
minisztéminisztérium
100.7
értéke a mult év hasonló időszaká- 30 százalékkal emelkedett. A nerium
107.0 száralék
KÖZLEKEDÉS
Középgépipari minisztérium 95.4
hoz képest 40.9 százalékkal emelke- gyedév folyamán ezer férőhellyel
Közlekedésügyi
Könnyűipari minisztérium 101.4
A va s út áruszállítási tervét 101.7 dett. Az emelkedés a gyáriparban bővült a bö'csöded hálózat.
minisztérium
76-7 százalék százalékra
Élelmiszeripari
teljesítette. 1951 II. ne- 87.5 százalék.
1952. második negyedében
ötBánya és enerminisztérium
105.4
gyedéhez képest a teheráruforgaA negyedév folyamán számos ú j venezer dolgozó részesült kedvezgiaügyi min.
118.6 százalék lom emelkedése 25.3 százalék, a
Építőanyagipari
üzem kezdte meg működését. Átad- ményes szakszervezeti üdültetés,
Helyi építőipari
minisztérium
.
105-0
személyszállításé 23.2 százalék.
A ták rendeltetésének a korszerű tech- ben.
vállalatok
94.8 százalék. fon'.osabb árucikkek napi
Építésügyi minisztérium
átlagos
Az építőipar még mindig nem rakodásának emelkedése a mult év
Iparvállalatai
108.8
elegendő
mértékben
összpontosíKözlekedésügyi minisztémásodik negyedéhez képest a követünnepére
totta erőit a folyamatban lévő je- kező volt: szénnél 18.1 százalék, Méltóképen készülnek Alkotmányunk
rium iparvállalatai
107-7
a Ruhagyár dolgozói
lentősebb építkezések befejezésé- olajnál 35 százalék, mész-cementnél
Helyiipari minisztérium
90.1
re. Bár a negyedév folyamán szá- 5.6 százalék, kő-kavicsnál 32.9 száÜzemünkben egyre inkább elterA Szegedi Ruhagyárban kimaA helyi iparhoz tartozó állami mos igen
jelentős
létesítményt zalék, burgonyánál 29 százalék, ke- gasló eredmények születtek a kore i jed a béke-őrség mozgalom s doigo.
a
Vállalatok termelése az előző év adott át a népgazdaságnak —
a nyérgabonánál 32.7 százalék.
műszak alatt. Különösen a két uiot- zóink egyre szebb teljesítményekkel
megfelelő időszakához képest 94.2 fontos létesítmények
egy
része,
A víziközlekedés
teherszállítási s5 napon 9. és 10 én értek el dol- harcolnak a békéért- Ebben a mozszázalékkal, a kisipari termelőszö- mint pl. a Sztállnvárosi mozdonygalomban különösen jó pé'dával jár
vetkezeteké 150.4 százaiéitkai emel- javító és az öniöde, a Kábel-gyár tervét 108.9 százalékra teljesítette, gozóink kiváló eredményeket, Pozs. elől a készáru raktár, ahol naponta
a teheráruforgalom a mult év azo- gai Lászlóné sztahanovista 212,
kedett. A fontosabb iparcikkek ter- 3 szerelő csarnoka,
és aa Ajkai
2—3 dolgozó áll békeőrséget. Koszomelése 1952 II. negyedévében 1951 Vájáriskola épületei nem készüllek nos időszakának 120 százalékára Polgár Gyuláné ugyané rak sztaha- rús István 242 százalékos teljesítnőtt.
novista
180
százaiékot
ért
el.
DolII. negyedévéhez képest a követke- el határidőre.
A tehergépkocsik
áruszállítása gozóink megfogadták, hogy telje- ménnyel fejezte be a békeőrséget.
zőképpen alakult:
MEZŐGAZDASAG
48.4 százalékkal volt több, mint sítményüket a műszak irtán is fo- Bakos Júlia és Szécsi Má'yásné 170
százalékot ért el. Széli Ernőné 205
Cikk megnevezése: 1952. II. negyed.
1951 második negyedében.
kozzák és újabb termelési sikerekévi termelés az
Mezőgazdaságunkban
a vetési
A városi közúti va3ulak személy- kel ünnepük meg augusztus 20-át. szazal'ékos teljesítménnyé] állt béke.
1951. II. negyedőrséget.
munkák időben befejeződtek.
A szállítása 5.8 százalékkal nőtt.
évi terme'és
A Balázs Károlyné a koreai műszakszázalékában
Ezek az eredmények azt mutat,
májusi fagyok az ország egyes ré- városi autóbuszközlekedés személya Szegedi
Ruhagyár
szein a
vetésekben
kárt tettek, forgalma egy év alatf 29.9 százalék- ban elért 154 százalékát 11-ón mar ják, hogy
Szén
122.7
168 százalékra eme!te. Nagy
Já- dolgozói méltóképen készülnek Alazonban
a
kormány
azonnali
inkal,
a
távolsági
autóbuszközlekedés
Va s és acél
115.8
nosné 279. Terhes Andrásné 210, kotmányunk ünnepére.
tézkedései, a szükséges pótvetőmag 32.9 százalékbal emelkedett.
Öntvény
122.1
Derzsi Józsefné pedig 200 százaiéZsebők János,
biztosítása,
valamint
a
mezőgazHengerelt rúdacél
123.8
kot 'ért el a koreai műszak után.
ÁRUFORGALOM
a ,,Délmagyarország" levelezője
daság
dolgozóinak
alapos
növényHengerelt Idomacél
85.1
A negyedév folyamán az áruforápolási munkái révén a károk túlEsztergagépek
102-4
nyomórészéi' sikerült kiküszöbö'ni. galom növekedett A dolgozó paraszMozdony
06.9
Nyugaf-Némefországban
A
vetésterületek
hasznosítása tok és termelőszövetkezetek által
Vasúti teherkocsi
104-5
kedvezőbb, mint az előző években. piacra hozott termékek mennyisége a baktériumháború előkészítésén dolgoznak
Tehergépkocsi
275.1
Állatállományunk fejlesztését szol- tovább emelkedett, az árak tovább
Motorkerékpár
118.8
Düsseldorf. A „Freies Volk", a tatóintézetet állítottak a bakteriológálja a takarmány terü'etek növe- csökkentek: így Budapesten a neKerékpár
113-3
Német Kommunista Párt lapja fog- giai hadviselés tanulmányozásának
;
gyedév
végén
a
zsír
ára
20
százalése.
Mintegy
90.000
holddal
emelDíese -motor
382.8
kedett a tavaszinál magasabb ho- lékkal, az olajé 34 százalékkal, a lalkozik azzal a lénnyel, hogy Nyu- szolgálatába — írja a lap. — Ezek
Talai művelőgépek
108.7
zamú ősziárpa vetésterülete és kb. baromfié 30 százalékkal, a tojásé gat-Németországban a baktérium,
Rádióvevőkészü'.ék
209.4
előkészítésén
dolgoznak. az intézetek már több hónapja mű100.000 holddal nagyobb a tavalyi- 12 százalékkal, a burgonyáé 14 szá- háború
Izzólámpa
65.6
nál a szálastiakarmányok vetéste- zalékkal volt alacsonyabb, mint az . Nyugat-Németországban már a kü. ködnek anélkül, hogy munkájukról
Varrógép
109.9
lön szerződj aláírása eló,t több ku- * nyilvánösság bármit ig tudna.
rülete.
_ elmúl! év azonos időpontjában,
yiltamoseuergia
119-7.

A Központi Statisztikai Hivatal jelentése
az ötéves népgazdasági terv harmadik évének
második negyedévi végrehajtásáról
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PÁRTÉLET
Legjobb
népnevelőink
ankétja
agitátorok
munkájának

„A moszkvai
üzemi
tapasztalatairól"

Az amerikai agresszorok folytatják
véres kegyetlenkedéseiket a koreai és kínai
hadifoglyok ellen

A legnagyobb vérengzést a koread
Keszon. Az ,,Új K í n a " hírügyszárazföldön lévő rr.ongzani hadifonökség tudósítója í r j a :
Július
Mind löbb és több hír érkezik ar- golytáborban vitték végbe.
Kedden délután a legjobb üzemi felvilágosító munkájuk hiányossá- üzem többi dolgozójának munkáját. ról, hogy az amer kaiak ismét erő- 9-én az amerikai fegyveres erők a
népnevelók gyűltek össze a Párt- gát bizonyítja az is, hogy napról- \ — Nem vagyok kivétel én sem — j szakos eszközöket alkalmaznak a ha- tábor több mint 2 ) lakóját megaebe.
— sítetlék.
oktaitás Házában, hogy
„ A mosz- napra fogy üzemükben a 6ajlóelö- vallolla be szégyenkezve. — Most difoglyok el en. Az amerikaiak
Az amerikai küldöttség — figyelmég
amerikás
forrásból
szá
mazó
kvai üzemi agitátorok munkájának fizelök száma.
Jélen'eg egy-egy öreg fejemmel kaptam először bünmen kivül hagyva a koreai-kínai'
tapasztalatairól"
szóló
brossura munkacsapatban
négyen-öten já- tetést, mert brigádom hibát követett j hírek szerint is — további löbb mint
; küldő tség komoly figyelmeztetéseit
o apján beszéljék
meg munkájuk ratnak egy Szabad Népet.
el, de helyesnek tartom, mert csak 40 hadifoglyot gyilkoltak, illetve se- I július 8-án egyoldalúan
bejelentapasztalatait. A népnevelőkön kíKertész elvtársnó beszédében rá- így tudtuk megszilárdítani a mun- besítettek meg július első felében. tette, hogy „szabadonboasálás" cí.
Kocsedo-szigotén július 7-én
az
vül eljöttek az agit. prop. titkárok mutat olt arra, hogy a munkafegye- kafegyelmet és elérni a ko.oai mű[mén újabb 8700 koreai ég kínai haie, hogy az itt szerzett tapasztala- lem lázítók ellen i a
szak szép eredményeit: a 140—*G0 amerikaiak „zendülés'" címén 8 ha- difoglyot ad át liszinmanista zsoldodifoglyot
gyilkoltak,
illetve
sebesítok alapján felújítsák, megjavítsák
százalékos átlagteljesítményt.
sainak.
a csoportos b e s z é l g e t é s e k e n
tettek meg.
agitációs munkájukat.
Szögi elvtárs, a Szabó Kisipari
Fischer elvlárenő rövid megnyi- tudnak leghatátosabbam harcolni a Szövetkezet népnevelője féhívia a
tója után Kertész Hona edvlársnő, népnevelök.
Itt
egyszerre több népnevelők figyelmét a Szabad Nép
a Pártbizottság agitációs osztályá- elvtárs bírálja meg mulasztásukat egyik cikkére amely beszámolj arnak munkatársa tartott beszámolót. s így jobban saégyenlik magukat ról, hogy mennyi gép hever kiha^zRöviden ismertette az elért ered- fegyelmezetlenségükért.
náiatláSuI bányáinkban.
ményeket s a fe'adatokat, melyek
A beszámoló után a népnevelök
— Nekünk ezeket is meg kell látdolgozóinkra
várnak ötéves ter- mondiák el tapasztaltaikat.
nunk — mondotta, — Azt is figyevünk dönlö évében.
Elsőnek Tesényi elvtárs, az épí- lemmel kell kiférnünk, hogy az elEredményeink fokozott
gyűCsongrád
megye minden részé-! tok megoldása hanem a j ó tömegtőipar népnevelőinek küldötte szó- fogadott újítási javaslatokat, újítálöletet váltanak kl
ellenségeinkialt fel.
— A brossura tanulmá- sokat alkalmazzák, ismertessék üze- ben megkezdődött a cséplés. Búgó szervezeti munka i a Ennek követből — mondotta Kertész elvtársnő. nyozása közben ismertük fel a kis- meinkben, mert sajnos, ez nálunk gépek ontják magukból a piros rá- kéziében jónéhány földművosszöyet— Népnevelőinkre vár a feladat, gyülések röpgyü'ósek jelentőségét eddig nem volt így és ezz e l kárt érett tiszavidéki búzát. Itt van hát kezet nem mozgósította a tagságof
hogy dolgozóinknak megmagyaráz- — mondotta. Eddig csak akkor tar- okoztunk munkatársainknak,
nép- a feladat előttünk, hogy egész évi kellő időben a begyűjtési lerv mavezetők
zák a termelésben rájuk váró fel- tottunk kisgyűlést, ha
munkánk gyümölcsét, a jó gabona- radéktalan teljesítésére. A
gazdaságunknak.
pártbizotta
elszakadtak a tagságtól,,
adatokat és leleplezzék előttük az ság utasított hennünkefl. Keveset
termést gyorsan ég minden szem- spkhelyen
Sok ériékes hozzászólás hangzott
ami azt eredményezi, hogy bár
a
ellenség aknamunkáját.
foglalkoztunk a pártonkívüli dol. el az ankéton, de hiányossága éppe n veszteség nélkül betakarítsuk, majd
Népnevelőinknek a rétgl, bevált gozókkal s ennek most látjuk káel vigyük az állami
begyüj töhe- cséplés igen jól halad a községben,
abban mutatkozott meg, hogy az lyekre.
de a begyűjtésben ehhez viszonyítva
egyéni agitáció
mellett éppen a r á t
Például a kétlaki munkások elvtársak
feladatok n&gy«ág» miatt mindin- miatt, akik aratni osépe'ni mentek,
Pártunk és kormányzatunk
a nem egy helyen lemaradás mitlátkot
kább alkalmazniok kell
földművesszövetkeze eket bízta meg zik.
munkaerőhiánnyal küzdőnek.
csak a jót mondták el
az idén is azzal, hogy községi viElőfordulhat
olyan
felcnség
• szovjet a g i t á t o r o k t ó l t a n a l t
Elmondotta, ai brossura felhívta s ugyanakkor nem számoltak be az szonylatban elvégezzék a gabonabe.
is. mint a mindszenti
födműves6J a g i t á c i ó * m ó d s z e r e k e t .
figyelmüket a szemléltető agitáció elkövetett hibákról, pedig ezzel
is gyűjtés nagy munkáját ég hozzájá- szövelikezetnél, ahal a vezetőség még
fontosságára is. Az építkezésekhez
ilyen jólbevált agitációs
módszer ezentúl színes grafikont készítenek, sokat segítettek volna egymás mun. ruljanak ezállal az ország, a dolgo- nem
gondoskodott a
terménybekájában. Bakaiity elvtárs, a Ruha- zó nép kenyerének biztosításához. ^ ^ ^
„,„„...
a csoportos agitáció,
a csoportos amelyeken
a Szövetkezett
nemcsak a
termelési gyár népnevelője például a sok jó Ez a megbízatás nagy megtiszlc le- gyüjtés ^eszközeiről,
' " i s m e r i k a "begyűjtési
újságolvasás, kásgyüliSsek, röpgyü- eredményeket' tüntetik fel,
hanem mellett nem isme. tette, hogy a ko- tést jelent földművesszövelkezeleink*Aot -„lant fforlrvM'ivf.Rsvnneli.'eZpAelnk. . . .
>'l—.
rendeletet.
Ennek
következtében
lések, amelyek előnye, hogy egy- az
«nyagtakaréko6ság terén elért reai műszak megindulásakor egyes nek,
de egyben fokozott felelősséget nem tudják felvilágosítani a dolga,
egy jó répneve'ö egyszerre több eredményeiket
is forintértékben. népnevelök helytelen munkát végez- is, meri az ötéves népgazdasági ter.
zó parasztságot a beadási kötelezettemberhez ezól, több emberrel fog- Beszámolt arról is, hogy újjászertek. Román elvtárs felszólalásából vünk
harmadik
esztendejében, a ségnél előforduló egyes kérdésekről.
lalkozik s ezeken a közös beszél- vezték
úgy tűnt ki, hogy az Állami Bizto- döntő évben vagyunk.
Ötéves ter- A mindszenti föld mű vessző vetkezet
getéseken
eredményesebb miumkát
sítóban minden a legnagyobb rend- vünk teljesítése megköveteli, hogy dolgozóinak nemtörődömsége és kö• csoportos sajtóolvasAst.
tud végezni.
ben van, csak aztán dierült ki, hogy hatalmasan fejlődő szocialista ipa- zömbössége megnyilvánul abban is,
Dudnikov szovjet szállítómunkás
Eddig 40—50 dolgozó tartozott egy az ottani bürokrácia, felületes mun- runkat kellő mennyiségű és minő- hogy az áruda kirakatait nem dípéldájával
gyakorlati
útmutatást
egoportba s így nem kapcsolódtak bo ka nem egy dolgozónak okozott már ségű nyersanyaggal, a várog és az szítették fel és nem rendezték ál
kaptak népnevelőink, megismerték,
párt- üzemek dolgozóit élelemmel ellássuk, megfelelő módon. Megfeledkeztek a
mindannyian a vitába. Most brigá- keüleme'lenségeit. Az Erőmű
hogyan ke'l
felkészülni
ahhoz,
donként, munkacsapatonként
szer- szervezete is nemrégen kapott bírá- lovábbá megfelelő állami tartaléko- mindgzenti földművesszövetkezet vehogy eredményes
munkát végezvezték meg a csoportos sajtőolva, latot éppen a brosúra feldolgozásá- kat biztosítsunk. Mindezek gazda- zetői és dolgozói arról, hogy o be.
hessenek egy-egy
csoportos besáat, ezzed akarják
elérni,
hogy vaü kapcsolatban. De Maróti elvtárs gítják hazánkat és hozzájárulnak a gyűjtési terv teljesítése nemcsak
a
szélgetésen.
megerősítéséhez. termény forgalmi
minden dolgozó aktivan bekapcso- felszólalásából űgy tűnt ki, hogy ná- békelábor további
vállalat
feladata,
Legfóbb dolog,
hogy azokat a lódjék a vitába.
luk is simán mennek a dolgok és
Megyénk
földmű
vessxövetke- hanem az ő ügyük is. Hasonló lakérdéseket, amelyekről a kisgyűlés
nincsenek
hiányosságok agitációs tetei általában jól felkészültek tech- zaság tapasztalható a szegődi járás
Pintér Ferenc elvtárs arról beanyaga szól, minden oldalról megmunkájukban.
nikailag a terménybegyüjtésnek erre több községében ig.
világítsuk. Amit e'mondumk, tartal- szélt, hogyan küszöbölték kl nz Úja nagy munkájára. A meglévő rakA
keddi
ankét
a
hiányosságok
mel.
szegedi
Ládagyárban
a
késéseket.
Földművessrövetkezeteinknek
kö.
mas és érdekes legyen.
hogy tárak mellett elegendő szükségrak- lelessíge, hogy szoros kapcsolatot
Elöször a népnevelők foglalkoztak a lett mégig azt bizonyította,
későn jövőkkel. Minden alkalommal népnevelőink a brosúra tanulmányo- tárakat is biztosítót lak, de megvan- tartsanak a " községi tanáccsal. ÁlA z é l e t b ő l vett p é l d á k k a l
felkeresték
őket, azoknál pedig, zása után még eredményesebb agi- nak a raktári felszerelések, mérle- landóan figyelemmel kísérjék a terv
bizonyílsuk be az elmondottak he- akiknél nem érlek cél nevelőmunká- tációs munkát tudnak végezni.
A gek, fajsúlymérők és zsákok is. _ A teljesítését és ahol lemaradás muátvételének biztosítására
lyességéi. Lényegében ez Dudnikov val, alkalmazták a kormány adta tapasztalatcsere pedig hozzásegítette termény
tatkozik, ott a legnagyobb segítséget
elvtárs Jó agitációs
munkájának jogot; megbüntették őket. Szigorúan őket az új munkamódszerek helyes elegendő rakodó ég adminiszirativ adják meg a tanácsnak a
begyűjmunkaerő
is
rendelkezésre
áll.
alapja,
amelyhez
természetesen jártak el a mulasztókkal, selejt- alkalmazásához, a cgoporlos agitátési feladatok megoldása érdekében.
hozzájárul nz alapos jó felkészülés, gyártókkal szemben és azokkal is, ció kiszélesítéséhez, csoportos sajtóA technikai felszerelések biztosí- Ahol a föklművesszövetkeaet elszapolitikai tájékozottság, ami bizto- akik hanyagságukkal gátolták az olvasás megszervezéséhez.
tása metllett földművesszövetkezete, kad a tanácstól, ott a begyűjtésben
sítja,
hogy a
dolgozók minden
ink sokesetben megfeledkeztek azon- való lemaradás is megmutatkozik.
kérdésére válaszolni tud.
A csoban arról, hogy a politikai felviláportos újságolvasásnál például nem
gosító munka
elválaszthatatlan
a
Súlyon hiányosságok
mulatt,
Hangverseny az újszegedi szabadiéri színpadon gazdasági feladatok
elégszik meg azzal, hogy felolvas
megoldásátó'. koznak a tömegszervezeti munka toegy-egy cikket, hanem a vita során
Nem vették számításba azt, hogy a rén a balástyai földművesszövetkelevonja a cikk tanulságait a saját
Július 19-én, szombaton este 8 díjas hegedűművész, A hangverse- répnevelő munka nélkül, a tömegek zetnél. Ennek a
földművesszövetke.
üzemükre.
órakor a Közalkalmazottak
Szak- nyen Weber, Mozart és Beethoven mozgósítása nélkül nem lehet gazda- zetnek dolgozói egyáltalán nem kémegoldani. szültek fel politikailag
„Koreáért!, a békéért" műveket adnak elő. Jegyek a Kö- sági feladatainkat jól
A mi népnevelőinknek is kővet- szervezete
a
begyüj.
hangversenyt zönségszervező Irodában és az üze- Megfeledkeztek egyes földmüvesszö- tésre. Elhanyagolták például a terniök kall Dudnikov elvtára és a cimmel nagyzenekari
többi szovjet agitátor munkamód- rendez az újszegedi szabadtéri szín- mek kullúrfelelőseinét igényelhetők. vetkezeteinkben a vezetők és a dol- ményraktárak kidekorálását is, bár
gozók arról, hogy a földművesszö.
szeréé. Ifjy nem fordul majd eló padon. A hangversenyen a KözalkalA Közalkalmazottak
Szakszervezete vetkezetek a falu egyik legnagyobb idejük bőven lett volna rá. Fekete
olyan eset, mint a Keramit Tégla, mazottak
Szakszervezete budapesti
elvtárs, a földmű vesgzöveíkezet ügyazt. vezetője nem gondoskodott
gyárban, ahol a népnevelök nem csoportjának <50 tagú zenekara jál- a hangverseny tiszta bevételét teljes tömegszervezetei. Elfelejtették
axról,
egészében
a
koreai
gyűjtés
javára
hogy
a
földművegszövelkezetek
szemozgósították
a
dolgozókat
az |Srik, Unger
Ernő
vezénylésével.
hogy a szövetkezet dolgozói a parepe
nemcsak
a
gazdasági
feladaegyéni fe'ajánlásokra. Ugyanakkor Közreműködik Kovács Dénes VIT- fordltja.
rasztság körében népnevelő munkál
végezzenek, hanem mint aki jól végezte dolgát, a szövetkezet dolgozói1 9 4 9 július 13-án nevezetes ese.
r
oly kegyetlenül visz a kárhozat felé? val együtt kiüli az iroda elé és vár•
tnény történt életemben: XII. Pius
szájukba
A dercsfejű nyomozó szánakozóan iák, hogy a sültgalamb a
pápa kiközösített az egyházból. Ügy
fújta ki az orrát és reménytelenül repüljön. De sorolhatnánk még sok
választott el tőle, mint borjúi a te.
hasonló esetet, hogy az
ügyvezető
legyintett.
kéntől — minden
előzetes figyel— Menjen, maga bűnös, rohadjon elvtársak a felvilágosító munka he.
meztetés nélkül.
csak a börtönben, én majd bnádko- lye-tl a kényelmesebb álláspontot váBevallom, a köztünk lévő nézetel- ház hidegháborúi indított ellenem,
várhattam az ellentámadást.
Mint zom magáért.
lasztották maguknak.
De nemcsak ellenem. Rövidesen ilyenkor mindig, barátaim kissé lú.
térés már régen, vagy negyven év.
A detektív imádkozott, én pedig
Az ilyen ügyvezetők
figyelmébe
ha. loztak.
vei ezelőtt kezdődött, amikor a mos- meggyőződtem, hogy a hozzám
ültem a börtönben ...
ajánljuk,
hogy
vegyenek
példát
a
tani XII. Pius pápa még csak a fia. sonló bűnösök száma igen nagy.
Hogy-hogy n e m ,
karácsony
Teltek-mu l a k az évek. Az uktal Pacclli papocska volt és a szentA v szály
köztem és a szent- este betértem Alek$zander
Gavrú. rán nép egységes államban, az Ük. kiszombori, vagy a csanádi földmű.
séges trónuson X. Pius ült. Tanilónk szék között igazában
akkor élező- jukhoz. Felettünk és alattunk, jobb- rán Szovjet Szocialista Köztársaság vesszove.kezetlől, melyeknek dolgozói és vezetőségi tagjai jól kivették
minden vasárnap kettős rendekben dőit ki, ormikor ihletett pillanatom- ra és balra tőlünk emberek ünne- ban egyesült. A nyugati
ukránok
vezetett bennünket a Szent Bazil ban Szeplicki bíborost az egyik uj. peltek. Gyermekkori emlékeink ben. egy szálig fütyültek a pápára, sza- részüket a terménybegyüj lég politirend templomába s arra
buzdított, ságban szenteltvíz-zavarónak nevez, minket is elözönlötték és érzékeny kítottak Rómával és most készülnek kai előkészítő munkájából. Jól megfeladatokat
hogy szeressük I. Ferenc József tem. A görögkatolikus egyház her- hangulatunkban elhatároztuk,
hogy az igazi népi ünnepre, az egyesülés szervezték a gazdasági
is. Kiterjedi az elvtársak figyelme
császárt és gyűlöljük
a „muszká- cegére ez úgy hatott, mint
derült felhajtunk egy pohárral. A hagyo- tízéves évfordulójára.
p é d á u l arra, hogy a terménybekat" , akiket — mint ahogyan mon- égből a villámcsapás. Szeplicki gróf mányos hal hiányzott
ugyan, de
előfordulhatnak
olyan
A szentszék Hitlert
Trumannal gyüjiésnél
dotta — gyökerestől ki kell irtani. épp ekkor egy, a pápának
kedves megfelelt nekünk a szalonna is. Az
cserélte fel, de ettől a köztünk livö esetek, amikor a cséplőgépek lenDe a tisztelendő atya,
ahelyett, üggyel volt elfoglalva: a szovjelel- első pohár után Gavriljuknak az az
hogy meghívja
a viszony semmivel sem javu't. Ellen- dületes munkája következtében egyhogy a ,,muszkákat"
verte
volna, lenes keresztesháborút készítette elő. ötlete támadt
Tapintatlanságom
érthető
felháboro.
szomszédban lakó háztulajdonost. A kezőleg, A rendelkezésemre álló ada. szerre löbb szekér ig érkezhetik a
minden semmiségért bennünket, is.
elé,
dúst váltott ki. Az apácák elfordul- meghívást ez el is fogadta, de mi- tok sze: int XII. Pius pápa tudo- földmű vesezovolkezet raktára
kolágokat
náspángolt.
Erre
mást szerzeit arról, hogy a „Rad- mint amennyire számítanak.
Egy alkalommal a tisztelendő atya tak tőlem, az atyák pedig eltépték a kor az asztalon meglátta a szalon
kiadóvállalat az alkalom a a szövetkezet állandó
mennyekhez fűző közvetlen
kö'elé. nál, megremegett a bajusza, min{ a janszkij Piszmennyik"
megkérdezte tőlem: V
szerkesztője páncélszekrényének mé- dolgozói közül képezlek ki admi— Miért nevezzük a szent atyái keimet s megtiltották, hogy átlépjem svábbogáré és az ajtó felé hátra t.
a tompom
küszöbét.
Nemsokára Gavriljuk csak akkor értéllé meg, lyén ott hever pápa-ellenes könyvem, niszírálorokat, hogy a torlódásokai
Piusnak?
Szeplicki
sötél
búskomorságba
esett hogy az istenfélő
nagybajuszú
a ,.A sötétség atyja cs cinkosai" kéz- elkerüljék.
Naivan így válaszoltam:
irata. Igaz ugyan, hogy ez alkalomNe te teliséit el
földművesszö— Azért, mert a szent atya szeret és csak Hitler hatalomrajutása áflí Rómáért rajongó „Jézus Szent Szi- mal Pius aggodalma túlzott volt, hi.
tolta újra talpra.
ve Testvériség" tagja.
vetkezeteink, hogy minden szem gapiálni.
szen
a
kézirat
már
löbb
mini
fél
Néhány nappal később az elköNéhány
évvel ezelőtt
meghalt
bona begyüj lége dolgozó népünk ál.
Alighogy Idmond'nm, már a papi
éve hever olt és lassan meg is pe'nééletszínvonatérden hasaltam és a megszenle't Monsignore Ratti. vagyis XI. Pius vetelt bűn híre eljutott a konzisztó. szedik. A tény azonban tény ma- J f n á t . e , P s í J . fVónk
Rómába rad: szentségtörő kezemet ismételten '
Pius riumig és röviddel ezután
vessző veije rajiam a tízparancsola- és helyét új ellenfelem, XII.
?° veh- M' ntel
hanyagság, muaz a pásztó ok pásztorára emeV.em. Ki. ^ l a s azonban
fogla'ta
eL Minden
mennyei és is. A lvovi politikai rendőrség
tot.
népgazdasagunk.
a vizsgálatot. csordult a keserűség kelyhe és' a ^ . . f *
Az úristen nem ruházott fel mr.g. földi jel arra mutatott, hogy ennek ügyben megindította
»
hunyászkodássat és ezért történhe- a Piusnak személyében még sokkal Szentségtörésünk a nyomozóknál ha- pásztorok pásztorának mit vol, mit h í V ' j a -a yizct Mmden e p e s foldvá'tott
ki V
találok, tártalan felháborodásf
tett, hogy hazamenet már a küszöb- elkeseredettebb ellenségre
.
••
í. -,-uai
muveszovelkezetunknck feladata ezmini a két megelőző pápában, XV, Gavriljuk éppen távcl volt a város- lennie, kiközösített az egyházból.
^
ről így k'éllottam anyám feli:
hoffy
m -ost _ a
[ermánybegyüjtés
Benedeket is beleértve. Mert hiszen tói és az idézést csak én vettem át,
— Fütyülök a pápáraI
Egye en v g u s z o r n
az, hogy kezdeén
azonnal
megszüntessék
[
Előttem
ült
egy
öszhajú
detektív
Ezt anyámon
kivül senki sem Ö volt a harmadik birodalom keresztnem vagyok egyedül. Velem egyiitl azokat a hiányosságokat, amelyek a
hallotta dc a mindenütt
jelenlévő apja, ö ösztökélte Hitlert a Szovjet- I é$ szemrehányóan csóválta fejét:
a pápa legalább még 300 millió em- | technikai, de különösen a tömeg.
— Teste börtönben fog elrohadni, bért közös'í'ctt ki és velük
islen úgy látszik mégis bcárult ró- unió elleni háborúira.
eggjitl szervezeti munkák területén fennBarátaim
szerint napjaim
meg de mit is jelent a gyarló test a hal- ie íj torokkal kiáltom:
mai helytartójának,
mert eltöl az
[állnak.
lélekhet
képest, amelyet — Fütyülök a pápára!
időtől kezdve a gö'öykatoUkus egy. voltak számláivá és minden percben \ hatalim
1
Sebők József,

Fö I d m ö vessző vet k ezetei rt k
jobb és fokozottabb munkával segítsék
elő a pyors terménybegyüjtést

tw é$> a
ftáj
Irta: Jaroszlav Galan

'
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SZEGEDI

ÜZEMEK

DOLGOZŐl

ÍRJÁK
RÁKOSI

Az országban nincsen olyan üzem, hivatal, amelynek dolgozói ne
készülnének lelkesen augusztus 20 ra, Alkotmányunk ünnepére. A munkások, dolgozó parasztok terme'égük növelésével tesznek hitet az Alkotmány iránt érzett határtalan szeretetükről. Több üzem levélben fogadta
meg Rákosi elvtársnak, hogy az előirányzatuk túlteljesítésével készü nek
augusztus 20.ra. Mos t újabb üzemek lellek levélben fogadalmat Rákosi
elvtársnak.

A Szegedi Kenderfonógyár
dolgozóinak levele
Szeretett Rákosi elv torsi
Mi, a Szegedi
Kenderfonógyár
dolgozói tudjuk, hogy Alkotmányunk
milyen széleskörű jogokat biztosít
számunkra Éppen ezért termelésünk állandó fokozásával és újabb
munkafelajánlással
kívánjuk
az
idén is méltóképpen megünnepelni
augusztus 20-4t.
Értekezleteken megvitattuk,
melyek azok a legsürgősebben megoldandó feladatok, amelyekkel a döntő tervév I I I . negyedéinek kötelezettségeit nemcsak teljesíteni, hanem
túlteljesíteni is tudjuk. A megbeszélések eredményekép vállaljuk:
1. A I I I . negyedéves operatív előtervünkben
előirányzott termelési
é.téket
túlteljesítjük
olyképpen,
hogy a negyedév végéig 550.000 forin tal termelünk többet,
2. A fenti túlteljesítést részben
úgy kívánjuk elérni, hogy az alkatrész és egyéb hiány miatt eddig
üzemen kívül álló fonógépeinkből
július 1-től kezdődőleg 82 orsót indítunk meg, augusztus 20-án pedig
további 168 orsót, ezáltal népgazdaságunknak az év végéig 22.000 kilóval több szövöfomalat termelünk,
3. Vállaljuk, hogy a termelékeny-

ség növelése és a tervfegyelem, valamint a tervszerű gazdálkodás hatékonyabbá télele é dekében a meglévő önálló műhelyelszámolási rendszerünket kibővítjük, az új abb lipusú
gzabályza.oknak megfelelően átszervezzük.
ígérjük, hogy vállalásunkat kom?
munista öntudattal teljesíteni
fogjuk, hogy előbbre vigyük a szocializmus építését és még erősebbé te.
gyük a békefront magyarországi
szakaszát

A Szegedi
Kenderfonógyár
dolgozói.

A Szegedi Kőtél- és Hólcgyár
dolgozóinak levele
Szeretett Rákosi elvtárs!
Második
negyedévi
tervünket
103.1 százalékra
teljesítettük,
de
tudjuk, hogy ezzel még nem tettünk
eleget- Pártunk vezetésével * munkánkban
még nagyobb
sikereket
akarunk elérni. Éppen ezért vállaljuk:
1. Harmadik negyedévi tervünket
104 százalékra te jesítjük,
amely
értékben 272 ezer forintot jelent.
2. A száz százalékon aluli teljesítők számát 10 százalékkal csökkentjük.

Kombájnok arafna k a szolszki sztyeppén

ELVTÁRSNAK
3. A tervszerűség növelése és a
jervfegye em megszilárdítása érdekében az önálló műhely elszámolást
megszervezzük és bevezetjük,
A Szegedi Kötél- és Hálógyár
dolgozói

A Szegedi Teherfuvarozási
Vállalat dolgozóinak levele
Az 1052-es harmadik
negyedévi
tervünk kilométer-tervét 5 százalék.
kai, az árutonna kilométer-tervet és
a bevételi tervet szintén 5 százalékkal emeljük. Mindez 261 ezer forint
értéket tesz ki. Üzemanyagmegtakarítás terén 5 százalékos eredméuynyel 20 ezer forint, egyéb anyagok
és alkatrészek megtakarítása terén
20 ezer 40 forint értéket érünk el.
A Csepel Diesel 350 lipugú gépkocsik motorjainak
hengerhüvely.
cseréjét gépesítjük s ezzel egy szakmunkás munkabéréi takarítjuk meg.
Vállaljuk továbbá, hogy a késése,
ket teljesen megszüntetjük, az igazolatlan hiányzásokat 0.01 százalék•
ra csökkentjük. A 100 ezer kitörné,
teres és Nazarova-mozgalomban gépkocsivezetőink 100 százalékban kipeszik részüket, a baleselek számát aelső negyedévi átlaghoz
viszonyítva
50 száza'éklcal csökkentjük.
A gépkocsivezetőkei az áruvédelmi és begyűjtési mozgalomba bevonjuk és mind a vállalatunk által moz.
gátolt áruk sértetlenségét, mind pedig a begyűjtésben reánk
háruló
feladatokat 100 százalékra
teljesít,
jük, illetve
túlteljesítjük.
A Szegedi
Teherfuvarozási
Vállalat dolgozói.

Van miből teljesíteni a beadást* jut is* marad is
— mondják

a szegedi dolgozó

parasztok

Hosszú kábé! kígyózik a Száraz
f ű között a rókusi szérűskertben,
mutatva, merre dolgozik a gép. A
szérűskertbe érkezve azt gondolná
az ember szünetel a cséplés, mart
nem hallani a traktor búgását. A z
asztagok
közé érve
meglepődve
látja a látogató: a gép halk duruzsolással, egyenletesen csépel. Igen,
a rókusi szé.űskertbem nem traktor,
hanem villanymotor h a j t j a a cséplőgépet.

kozás közben tréfálkozik a fiatal behordó munkásokkal.
Ne hencegjetek az erőtökkel,
valamikor én is két zsákot i s elvittem a hónom alatt és lassan odajutok, hogy még a szakajtó ia nehéz
lesz. — De azért megfogja sorra a
zgákok a]ját és fiatalos lendülettel
dobja fel a behordó munkások vállára.
Végre a rókusiakra kerül a sor.
Egymásután hordják be a kocsiról
Katona Pál 8 hoUda® középparaszt a zsákokat.
árpáját csépelik. A gazda figyeli,
T i z e n k é l leli zsák
hogyan telnek a zsákolt. Rövid idő
tornyosodik a mázsán,
alatt tíz zsák tornyosul egymás h á .
Ián a mázsa körül. Bőven adják a
szemet a kévék. A zsákokon ül 555 kiló árpát ad be Katona Pál,
Kíváncsian érdeklődnek a körülálJános négy holdas kisparaszt
és Katona Pállal beszélgetnek. Csala lók: — Mennyi á r p á j a termett?
— A másféi holdról 12 mázsa 36
János is a cséplésre vár. A z ő árpájára kerül majd a sor Kalona kiló, vágyig egy holdról 8 mázsa 24
PáJé után. A termésről, időjárásról kilót arattunk le — felel vissza az
folyik a szó. Szemüket szüntelenül a
gépen legeltetik. Nagy szó az, hogy
ide, a rókusi szérűskertbe is bevonult a villany és hajtja a cséplőgépet.
Kószó Béla gépkezelő maga is

Csala

asztal mellől Katona Pál, majd elindul az irodába, beíratni a könyvébe: 100 százalékra teljesítette á r .
pabeadási kötelezettségét
Könyvében már van egy száz százalékos
teljesítmény, a soványbaromfi beadását m á r egész évre teljesítette.
Csala János alig maradt le mögötte,
ő a tojásbeadását teljesítette l'DO
százalékra és a soványbaromfi beadását háromnegyedévre. Most az
árpabeadási kötelezettségének is teljes egészében eleget tett
Gyűlik a gabona Szeged raktáraiban. Napró-napra többen lesznek az
olyanok, akik nemcsak teljesítik kötelezettségűket, hanem jóval többet
adnak be. Tehetik, mert van miből.
Szívesen visznek többet is, mert
tudják, maguknak adják, az ország,
a béke erősítését segítik elő minden
szem gabonával.

A kisteleki dolgozó parasztok becsülettel teljesítík
— a kulákok szabotálják a begyűjtést

e l é g e d e t t e n figyeli
a villanymotor munkáját.
Mint hozzáértő szakember magyarázza, mennyi üres járatot küszöböl
ki, mennyi nyersanyagot
takarít
meg a villanymotor. Egyszerű gombnyomással a gép leállásának pillanatában már ki is lehet kapcsolni.
A traklor, amelynek a cséplőgépet
kellene hajlani, kint szánt a földeken. végzi a larlóhántást.
A két szé 'űskcrti szomszéd m á r a
cséplés megkezdése előtt elhatározta: összefognak, közösen szá'lítják
be kötelezettségüket a begyüjtőhelyre. Katona Pál megvárja, mig mindkettőjük árpája készen lesz és az ő
kocsiján együtt viszik a Bocslcay-utcai raktárba.
Késő este lett. mire készen lettek
a csépléssel, besötétedett, mire Katona Pálék kocsija befordult
a
Bocskay-utcába. A termény raktár
előtt
megrakott kocsik

sorakoztak.

6k is odaálltak a sorba és a kocsiról leszállva elvegyültek a beszélgető várakozók között.

Két szabotáló

kulákot

ítélt el a szegedi

Kistelek dolgozó parasztjai élenjártak a munkában, élenjárnak
a
beadásban ia. Csatlakoztak a nagyszénásiak
versenyfelhívásához és
vállalták, agusztus 4-re befejezik a
cséplést, 5-re pedig gabonabeadási
tervüket.

nyon. Később derült csak ki, hogy
tanyája istállójában nagymennyiségű lisztet, bort és bextiianyagot falazott be. Lesújtott rá népünk törvénye, öthónapi börtönbüntetést kapót, de mint a közmondás mondja:
..Kutyából nem lesz szalonna"' — a
kulák se változik, csak marad kutaknak. Ezévben is a beadá? teljesí.
tése helyett
ismét siránkozáshoz,
spekuláláshoz folyamodott Krizsánné. Február 15-;g esedékes 450 kiló
szarvasmarha- és 130 kiló
sertésbeadását nem teljesí ette. Nem ad.
ta be az első negyedévre esedékes
482 darab tojást sem. Méltó párja
Kucsora Imre 52 holdas kulák, aki
ezévben szintén adós maradt
240
kiló sertésbadás'sal és nem adta he
az első negyedévre esedékes 18 kiló
59 deka baromfit és 3029 darba tojást sem.

M á r a cséplés első napjainak eredménye megmutatta, hogy a kisteleki dolgozó parasztok komolyan veszik a versenyt, betartják szavukat.
A gépektől egyenesen a begyűjtőhelyre vitték gabonájukat. Az elsők
*özött volt Kapás Dániel 11 holdas
középpaa*aszt, aki több mint 6 mázsa rozsot. 180 kiló búzát és egy
mázsa árpát adott be a cséplés megkezdése napján. Farle József 12
holdas középparaszt sem akart lemaradni mögötte, sőt meg is előzte,
mert még aznap 100 százalékban
eleget lett búza-. áT>a- és rozsbeUgy gondolták, moat is Hortliyék
adási kötelezettségének. Nagymár.
a
ton Lajos 6 holdas dolgozó paraszt fasiszta országában élnek, ahol
pedig túlteljesítette beadási kötele- kulákok az urak és adósságukat a
dolgozó parsztokon hajtják be a
zettgégét.
csendőrök. De tévedtek.
Sorolhatnánk egymásután a beÁllamunk méltó szigorral sújt le
csületes dolgozó parasztok neveit, a dolgozó nép ellenségeire s megakik beadási kötelezettségük teljesí- kapták, umit megérdemeltek.
Kritésével aknaiak hozzáj'rutai öléves zsán Sándornét 8 hónapi börtönbün(ervünk megvalósításához és elgők tetésre, 1500 forint pénzbüntetésre,
közé akarnak kerülni a községek 2000 fonni vagyoni elégtétel megközötti versenyben.
fizetésére ós 5 évi közügyektől való

A begyüjtőhelyen találkozik
Újszeged, Folsőváros é s Rókus dolgozó parasztsága. Mindannyian a szérűskertekből, a cséplőgépek melllől
jönnek. A mázsán most Doszpoly
De ugyanakkor munkájuk közben
Dániel kéthokias újszegedi kispa- nem szabad megfeledkezniök a kuraszt árpáját mérik, 234 kiló árpát láftokról, akik községükben
már
ad be.
számlaitoinszor megmutatták
sziboJ u t is, marad is, van miből — tálásukkal aljas aknamunkájukat. A
mondja büszkén, meri 500 négyszög- szegedi Járásbí óság többek között
öles térületen 421 kiló lermett.
— n héten ítélkezett két kistedteki kuTavaly is é'enjárt a beadásban, lák feleit, akik a beadás szabotálámost is az elsők között adta be ga- sával kárt okoztak népgazdaságunkbonáját. Vele együtt hozták
nak.
Mihály, Déhári János is egyenesein
özvegy Krizsán Sándorn*. 30 hola gép mellől.
das ku!áika3szony már tavaly is szaNagybijirSzú, idősebb, vígkedélyű
botálta a beadást, siránkozott, nincs
ember
István,
háromholdas kisparaszt. A felsővárosi
szé- miből beadnia. Egyesek még sajnál,
öregasszorűskertből hozla gabonáját a vára- koztak is & „szegény"

Csúcs

Lehóczki

járásbíróság

eltiltásra [létté a bíróság. Kucsora
Imrét szintén 8 hónapi börtönbüntetésre. 2000 forint
pénzbüntetésre,
3000 forint vagyoni elégtételre és 5
évre a közügyektől való eltiltásra
ítétte a bíróság.

Három évtizeddel ezelőtt a szalszkl sztyeppén még alig volt szántóföld- A zord, havazásnélküli tél, a forró nyár és a Káspi-tenger felöl
fújó száraz sze.ek meggátolták a bőséges termést. A Nagy Októberi
Szocialista Forradalom után az egy re jobban gépesedő szovjet
mezőgazdaság sikerrel vette fel a verse nyt a természet erőivel szemben.
A korszerű agrotechnikává' és az élenjáró mezőgazdasági tudománnyal
felfegyverzett szovjet földművelök sikeresen vívták meg harcukat az
aszályos sztyeppe ellen.
A szalszkl sztyeppén a ce'inszki gabonatermesztő szovhoz több
mint 25 ezer hektáron terül el. V. Jovsztratov főagroaómus vezetésé,
vei már 1937-ben magas terméshozamú, fagy- és szárazságálló
őszlbúzát és tavaszt gabonaféléket kísérletezlek ki. Etó'hántolös traktorokkal
legalább 25 eentiméter mélyen szántják fel a fődet, másedszántást in
végeznek és az ara"ássál egyidejűleg végzik el a tar!óhán|ást.
A szovhoz földjén most árpáskor közel 5» kombájn dolgozik és
15 tehergépkocsi szállítja a gabonát a kombájnoktól a begyüj tőhe|y re.
Bonyolult magtiszíítógépek segítségével válogatják ki az őszi vetésnek
legmegfelelőbb vetőmagot.
A szovjet kormány Lenin-renddel tüntetne ki a nagyszerűen doL,
gozó szovhozt.

Eredményesen k ü z d a tudomány
a tbc. f e l s z á m o l á s á é r t
Népi
demokráciánk
súlyos
örökséget vett át gümőkor terén a
letűnt Horthy-korszaktól. A
felszabadulás előtt a legnagyobb gümökóros halálozást mutató államok
sorába tartoztunk. Mint minden kapitalista országban, a tbc nálunk is
elsősorban az elnyomott sorban élő
emberek, a gyári munkások, zsellérek betegsége volt. A mult rendszer „statisztikája" seim tudta letsigadni, hogy tízszer annyi napszámos és munkás hal meg tlbc-ben,
mini gazdag polgár.
Ennek a
népbetegségnek a felszámolására
egészségügyi
kormányzatunk' a
felszabadulás
óta
egész sor intézkedést testit. A tbc-s
betegek elhelyezésére szolgá'ó kór.
házi ágyak számát a régi 6 ezerről
10 ezerre emelte.
Az
országban
egész sor grófi, földesúri kastélyból lett tüdőbeteg gyógyintézet. A
tüdőbetegek ápo'ási idejét a Tár.
sadalom Biztosító Intézet egy évről két évre emelte. A szakintézetek orvosait továbbképző tanfolyamokon, a Szovjetunióban már jól
bevált módszer szerint, a legkorszerűbb vizsgáló és gyógyító eljárásokra képezték át.
A tbc fe'számolásának legfonto-

sabb alapintézménye a tbc gondozó. A gondozó hálózatot kormányzatunk nemcsak tetemesen megnövelte, hanem át is szervezte a gümőkor elleni küzdelem gyógyítómegelőző Intézményeivé.
Minden
megyében egy
gondozót
megyei
tbc-gondozóvá szervezett át, amelynek szakmai Irányítása és ellenőrzése mellett működnek,
a megye
valamennyi tbc-s intézményei.
Csongrád
megyében a szegedi
gondozó lel* a megyei tbc gondozó.
A szakmai irányításon kívül most
újabb feladatokait kaptak a megyei
gondozók.
Az Egészségügyi
Minisztérium megyékre decentralizálta a tbc-s betegek beuta'ásáit. Minden megyei gondozó bizonyos ágylétszámmal rendelkezik,
ahova 3
tbc-® betegeiket, — aikik intézeti
ápolásra szorulnak,
—
beutalja.
Éltől a
decentralizálástól
az az
e'őny várható,
hogy az országos
központtal szemben a megyei gondozónak kisebb területen keil az
ellenőrzést végeznie, jobb lesz az
intézetek ágy-kihaszná'áisa,
hamarabb kerülhat a
beutalásra váró
tüdőbeteg intézetbe és az időbeni
orvosi segítség
jelentősen
járul
hozzá a betegek felgyógyulásához.

<DLadhzávh/m JtlUánné déliztáa dolq ozó
paraiztaiizcnq leode a koreai auzőttyokhoz
A Szőregen élő délszláv családok
is nagy lelkesedéssel csatlakoztak a
koreaiakat
megsegítő mozgalomhoz.
Vladiszávlyev Milánné dolgozó parasztass zony családjával együtt 40
forint értékű bélyeget vásárolt
és
„Kedves koreai

most részükre külön csomagot állítanak össze hogy azt elküldjék
a
nevükben Koreába.
Vladiszávlyev
Milánné az alábbi levelet küldi el a
csomagban a hös koreai asszonyok,
nak:

Testvéreim!

Mi, Magyarországon élő délszláv asszonyok forró baráti üdvözletünket küldjük hozzátok. Én, Vladiszávlyev Milánné, családommal együt(boldog megelégedésben élek. Férjem, egy finm éa két lányom van.
Férjem, fiam és menyem a szöregi „Petőfi" termelőszövetkezet
tagja.
Igen jó eredményeket érnek el a munkában. Két lányom hivata ban
dolgozik. Mindkettő érettségizett. Én magam pedig n háztartást veze.
tem Családunk minden (agj a jól keres — így megvan mindenünk
ahhoz, hogy boldog, megelégedett életet éljünk.
Az éimult rendszerben, az úri Magyarországban
mindig éreztük
azt, hogy ml Itt nem vagyunk egyenlők és nincsenek meg ugyanazok
a jogaink, mint a magyaroknak. A dicsőséges Vörös Hadsereg azonban
minket ls felszabadított ós meghozta részünkre is a te jes egyenjogúságot és a szabadságot. Sajnos, Jugoszláviában
élő
testvéreink
nem
mondhatják el ugyanezt magukról, mert Tito és pribékjel ugyanúgy eladták hazájukat, min> ahogy a Ti hazátokat Ll-Szin.Man és társai. Ml
sem názzilk azonban ezt tét'enül. A z t szeretnénk, ha valamennyi koreai
asszony, gyermek cs minden koreai |akos élvezné ugyanazt a szabad,
ságot, mint amit mi itt most élvezünk. Éppen ez'rt amennyire tőlünk
te'ík. segítitek benneteket, hogy kiűzzétek hazátokból az Imperialista
betolakodókat. A ml harcunk közös, mert mi. délszláv asszonyok a magyar asszonyokkal és a vi ág valamennyi
békeharcosával
a
békét
akarjuk megvédeni. Azt akarjuk, hogy az egész világ dolgozó népe, —
köztük a jugoszláv nép Is — tegyen szabad.

Vladiszávlyev Milánné
Ennek a két kutaknak példája is
legyen Kistelek
dolgozó parasztjai
K é t n a p í j f s z ü n e t e l n e k a teljes
előtt intő példa, leplezzék le azonfegyvcrszuaelí küldöttségek zárt ülései
nal a kulák kártevését, szabotálását.
Ne engedjék, hogy a kulákok szaKeszon. Az „Új Kína" hírügynök- napolták üléseiket és július lt-án,
botálása, spekulálása megfossza őket ség tudósítója jelenti. A zárt ülé- pénteken 11 órakor
ülnek
újból
az államunk biztosította előnyöktől, seken tárgyaló tcljeg fegyverszüneti össze.
küldő.tségek szerdán két napra elA szabadpiac jogától.
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Uj búzából sütött kenyeret a kisgyűlésre
Sziláki Albertné dolgozó parasztasszony
'A felsővárosi dolgozók az elmúlt
napokban
békektigyűlést
tartottak
a Csaba-utca 62. szám alatt, özvegy
Sziláki
Albertné
dolgozó
parasztasszony házánál.
A minta
békekisgyülásre
közel 200 dolgozó
iö't
össze, s az udvaron
lévő leidíszI*e/l asztalt vették körül,
amelyen
Rákos ebvtárs fényképe mellett új
búzából
készült kenyér
volt.
A
az úttörők
nyitották
seeg, szovjet dalokat es népi táncokat nwtattak
be. XJnr.epi beszédet Benkö László mondott.
Beszédében foglalkozott
a koreai nép
harcával s rámutatott,
hogy a iellővárosl dtíigozók
Is
eredményesen
segítik a hós koreai nép
harcát.
Jenőt1 Oszkárné
hozzászólásában
elmondotta,
hogy
olvasókőröket
szervezett.
Délutánonként
szépirodalmi müveket
olvasnak, s olvasás
közben meleg takarókat
készítenek
t koreai
gyermekeknek.
Özvegy
Sziláki
Albertné
dolgozó parasztasszony,
ki a terménvhegyüjtéshen
is élenjár,
fáradságot
nem kímélve dolgozott
azért, hogy
kz állam Iránti kötelességét
telje-

sítse, illetve
túlteljesítse.
A felsővárosi békebizottság
özvegy
Sziláki Albertné
dolgozó
parasztaszszony kiváló munkáját
virágcsokor,
ral jutalmazta.
A jutalmazás
után
Ka<rsai Ignác
elmondta,
hogy követi özvegy Sziláki Albertné
példáját. A mult évben beadási kötelezettségét
100 százalékra
teljesítette, de most igyekszik
túlteljesíteni.

yptélfl-védfiberendezfapel
• emellett ugyancsak miniden gépre
védőhálót is szerei ek fel.
A munkavédelmet szolgálja az >',
hogy az idén a k a z á n h á z negyedik
k a z á n j á t is átépítették, korszerűsítették- Azelőtt a fűtőiknek naponta
közel egy vagon szenet kellett iapá.
tolniok. mosó s z i n t e csak egy g o m b .
nyomásra van szükség ahhoz, hogy
az elektromos daru beemelje a k a fcánbn a szenift.
Horváth
M á r t o n elvtársnak
a
Központi Vezetőség ülésén
elmondott beszéd? éta az eddiginél is jobban törődn
!. üzemiben a munkayédelemme..

fiiitóbrigád versenyez
egymással
' évért, melyik dolgoz ki tökéletesebb
vetülökvédő berendezést. Azelő't a
bordafőre erősített fogóléc szolgálta ezt a célt. Most a z
egyik
brigád
javasltára
3 párhuzamos
gömibvasból álló védőt szerelmek fel,
amely a gép leállítása esetén olyan
szö
helyzetben rögzíthető, hogy a
"
vőnöt ne akadályozza m u n k á j á b a n .
Hatos J á n o s munkavédelmi felelős
vezetésével m ű k ö d ő másik
brigáii
most olyan ú j védőszerkezeten kísérletezik amely a szövőgép indításával és megállításával együtt n y i .
j k. illetve csukódik össze. Ugyanez
a brigád olyan porelszívó berendezést készítő t, amely a szövőgépről
kapja a meghajtásit és a szövőnő
SZEGEDI Köztisztasági Vállalat
Pa.
csirta-u. 1. Vásárol 4 drb íróasztalt,
12 drb támlásszéket, 1 drb
Irógépnszta't. 2 drb kályhát
ELVESZTETTEM
16-án
este fekete
pénztárcámat a belvárosban. Kérem a
becsületes megta'á'ót, hogy értesíteni szívcskedlen Venkel Miklós, öszentiván. T-as számú gátőrház. 100 Ft Jutáim af kap.
BÚTOROZOTT szobát keresek 2 személyre konyhahasználattaj. Ágynemű
van. Állatorvos, Szegedi Sertéshíztaió
Vállalat.
ELADÖ vagy feliből kladö yorkslrei
anyakoca 9 malacával.
Érdeklődni:
Szivárvány kitérői trafikban.
El,ADÓ 1 k'állítási vitrin és egy 4
méteres fakor át, Sztálin-krt. 90.

az

Kezdődik

OLIMPIA!

Az eheti 29. tolószelvényen az
olimp'ai
labdarúgótorna
e'aá
lordulójának mérkőzéseire tippelhet.
A tlppszelvény pontos műsorát
a Népsport pén'eki száma. va.
lamint a csütörtök délután és
pénlek reggel megjelenő napilapok közölni fogják.
Biztosítsa
Jó előre
tlppszel.
vény szükségletét.
A tippszelvénye't úqy ad|a postára, hogy azok szombalon estig a Sport Fogadási Osztályhoz beérkezzenek.

Párthirek

Értesítjük a középfokú káderképzőkön tanuló elvtársakat, hogy aki
még nem vette át a vizsgabizonyítványt, azt mától kezdve a Pártok tatás Házában átveheti.
Agit.-prop. osztály

• DOJARASJELENTÉS
Várható időjárás
ÜR pénteken est'q: Kisebb
felhőá'vonu.
Kovács AnMné
azt
mondotta;
lések; egykét he„Férjem gyárban dolgozik, s a kolyen még lehet zá.
reai műszakban
vállalta, hogy norporeső,
zivatar.
PÉNTEK
Időnként élénkebb
máját 150 százalékra teljesíti.
Válszé|. A hőmérsék.
lalását. 180 százalékra
teljesítette,
let emelkedik.
s ezért a
Béke-zenekar
brigádja
,. , .
Várható hőmérsékleti ériékek az ország terüleiére:
köszöntötte.
Pénteken reggel 12—15; délben 26
Özvegy
Sziláki
Albertné
a kis- —29 fok között
MOZI
gyűlésre új búzából
sütött
kenyeret, amelyből
a gyűlés
hallgatósáSzabadság, Rlgolettg (július 23-ig).
Vörös Csillag,
Heten a hó ellen
gát
megkínálta,
(július 20-,"gl.
Fáklya,
Május
1.
Koreában. — NagyA kisgyűlésen
Bakai Éva úttörő
apó és unoka. — Hor ngsdorf. — Bá.
ts felszólalt,
s elmondotta,
hogy nyásztechnikus
leszek (július 20-lg).
amíg a dolgozó parasztság a beadáAz előadások a Szabadság, és Vösi kötelezettség
teljesí'éséhen
/ár rös Csillag-moziban 6 és 8 órakor;
élen, addig az úttörők
a tanulás- a Fákjva .moziban 6 órától folytatóla.
gosan kezdődnek.
ban igyekeznek
jó példát
mutatni.
színház
Nyári szünet.
1952
JULIUS
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Horváth Márton elvtárs beszéde óta
tnégjobban törődnek a munkavédelemmel
az Újszegedi Kenderszövőgyárban
A z Újszegedi Kender- és
Len•zovögyárban a felszabadni ás előtt
nem sokat törődtek a munkavédelemmel.
a dolgozók
egészségével.
Azóta évről-évre jelenfős összegeket
fordítanak m u n k a v é d e l m i
borendezósekre.
Nagymértékben csökkent a
balesetek száma azzal is, hogy
valamennyi szövőgépet aisémegihajtásúra állították át. A m e g h a j t ó m ü v e :
n padozat alá süllyesztették s így a
transzmissziós szíjak okozta ba ese.
tok megszüli' ek.
A nagy sebességgel m o z g ó vet'élő
kiesése is gyakran okozót' sérülésedet- A z címutt évben minden szövőgépet elláttak

*

KIÁLLÍTÁS
a
Somogyi
Könyvtárban
koreai
könyvkiállítás délelőtt 10 órától este
7-lg.
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OLIMPIAI HÍREK
Milyen mérkőzésekre kell tippelni
a heti totószelvényen?

A TORNÁSZCSAPATOK CSOPORTBEOSZTÁSA

A sportfogadási osztály az
1952.
Július 20-21-1. 29.
fogadási
hétre
Blanco-szelvényeket bocsátott ki, amelyeken olimpiái .abdarugó
mérkőzések szerepelnek.
Ezekre a szelvényekre azért volt szükség, mert a
mérkőzések sorsolása csak csütörtökön délelőtt történt meg Helsinkiben.
A 29. heti totószelvényeken sorszámoknak megfelelően az alábbi olimpiai labdarugó
mérkőzésekre kell
tippelni;
1.
Magyarország—O'.aszor.
szág végeredmény 1—x; 2. Magyarországi—Olaszország 1. fóf'dft
eredménye x—1
3.
Szovjetunió—Jugoszlávia végeredmény 1—x: 4- Szovjet,
unió—Jugosz'ávia 1. félidő
eredménye x—1;
5.
Lengyelország—Dánia
végeredmény 1—2; 6. LengyelországDánia 1. félidő eredménye 1—x; 7Svédország—Norvégia' végeredmény 1
—1; 8. Svédország—Norvégia
1. félIdő eredménye 1—1; 9. Luxembourg
—Brazília
véreredmény
2—2;
10.
Luxembourg—Brazília 1. félidő eredménye 2—2; 11. Törökország—Holland
Nyugat-India végeredmény 1—2;
12.
Nyugaf-Németország—Egyiptom
végeredmény 1—2
Pót mérkőzések:
13. Tőrökország—Holland
Nyugat.
India 1. félidő eredménye 2—x;
14.
Nyugat Németország—Egyiptom 1 félidő eredménye x—2.
A tlppe'és ezúttal is 1-el, 2-vel és
x-el történ k, mert az ottmplai lab.
darugő mérkőzéseknek
csak
2x45
perc, azaz a rendes Játékidő
alatt
elért eredménye számit a totóba.
A vidéki pálvázóknak a 29.
heti
sze'vényel^et úgy kel)
postára adnlok, hogy azok legkésőbb szombat
estig beérkezzenek a
Sportfogadási
osztályhoz.

Helsinki. Csütörtökön megtörtént az
olimpiai tornászbajnokságban
résztvevő országok férfi tornász
csapatainak csoportba osztása.
A
férfi
toinászcsapatbajnokságban 29 ország
vesz részt, de a csapatbajnokságban
csak 23 ország- együttese indul. A
nem teljes csapatta] versenyző
országok együttese t, összekapcsolták.
A csopor'beosztás a köve kező:
I. csoport: Svájc, Jugoszlávia, Finnország, Szovjetunió, Japán és Kuba.
Franciaország, Svédorszá g.
II. csoport: Dánlá, Portugália
és
Argentína, Egyiptom,
Nyugat-Német,
ország.
Lengyelország,
Ausztria,
Luxembourg és
Belg um,
Egyesült
Államok.
III. csoport: Magyarország, Norvégia, Bulgária, Románia,
Olaszország
és Spanyolország. Csehsz'ovákia. Saa''vidók és Délafrika, Nagybrliannia és
India.
A KÍNAI ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI
SZÖVETSÉG TILTAKOZÓ LEVELE
Peking, (TASZSZ). Az UJ-KIna hírügynökség közli:
Jung Kao-Tang, a Kinal
Országos
Testnevelési Szövetség főtitkára tiltakozó leve'et
küldött a
Nemzetközt
Olimpiai Bizottsághoz.
..Tiltakozunk az ellen — mondla a
többi között a .evél —. hogy a Nemzetközi Olimpiai B'zottság
meghívta
a kuomintang reakciós b'okk taivani
maradványait a XV.
olimpiai látékokra. Határozottan köve'e'jük, hogy
ha'adékta anul zárják kt azt a sportszervezetet, amely kapcsolatban áll a
kuomintang reakciós
blokk jalvanl
maradványaiva'. Senkinek sincs 1oga
megsérteni a Klna'i Országos Testneve'ésl Szövetség Jogát a Nemze'közi
Olimp'ai Bizottságban és a kü'önböző nemzetközi sportszövetségben."

VERESÉGET SZENVEDETT
A MAGYAR KOSÁRLABDA VÁLOMUZEUM
GATOTT
A levél a továbbiakban határozotHelsinki. FíPöpszlfretek—Magyaror- tan követeli,
elől eltávolítja a port. E d d i g
két Móra Fer-enc-kiálUtás; Koszta József
hogy a
kuomfntangszág
48:35
(26:19).
Vezstie:
Barros
képzőművészeti,
fellödéstönénetl
és
banda megbízottjait zárják ki a Nemgépre szereltok fel ilyén készüléket,
(Chl'e) és Bileg (Törökország).
természetrajz,
kiállítások:
hétfő
kizetközi
Olimpiai
Bizottság
tagjai sokísérletképpen.
Magyartámadásokkal kezdődött a rából.
vételével naponta 9-tő| délután
18
Az üzem dolgozói közül kiemeike. óráig, szómba,on 9-től délután
17 mérkőzés és az "!ső néhány perc részünkre kedvezően
alakult.
2:0-ra, Magyarország—Olaszország.
dik újításával Török I m r e
kazán- óráig, vasárnap 9 tői 13 óráig.
Szovjet4:2 re és 7:3-ra. majd ll:9-re vezetházi csoportverető,
aki
egymaga
unió—Jugoszlávia mérkőzés
KÖNYVTAR
tünk. Ekkor szinte az egész csapat
9 munkavédelmi ú j í t á s i
javaslatot
az olimpiai labdarugó torna
idegeskedni kezdett és a nvugodlan.
Egyetemi:
Nyitvatartási Ideje
a körültekintően Játszó
fülöpszlgct'ek
nyújtott be.
első fordulóján
nyári hónapokban:
Az olvasóterem biz'osan szerzik kosaraikat.
A munkavédelmi bizottság javas- augusztus 23-ig
zárva.
Kölcsönzés
Helsinki A MTI kiküldött munkaA
második
ré'ldőben
29:31
után
a
latára most minden ú j o n n a n
fel- kedden és pénteken reggel 8-tól dél- fülöpsz'geti csapat elhúz s m'n egv társa Jelenti:
vett dolgozót az eiső héten délelőtti után 3-lg.
10 pontos előnyét állandóan
tariani
Csütörtökön délelőtt az oümpia les.
Somogyi: Délelőtt 10-től este 7-lg.
munkára osztanak be, hogy
részt- (Könvvkölcsönzés: délután 2-től este is tudja'.
nagyobb eseménye, a labdarugó tor.
A
vá'ogatott-iak
egyetlen
dicsérhető
na
első fordulólának sorsolása volt.
vehessen
6 óráig.)
tagja Mezűfi volt.
A sorsolás eredményeként az olimGork'l (Horvá'h M-u. 3. MSZT szék*
piai labdarugó iorna első fordulójáház): Hétköznapokon
délelőtt l0-töl
A magyar válogatott pénteken délbalesetvédelmi oktatáson.
2-ig: délután 3-tól 7-ig.
Könyvköl. után újra mérkőzik Görögország csa- ban az alábbi párosításban mérkőznek
egymással a csapatok:
patával és akkor dől el, hogy beA biztonsági megbízott azokat
a csönzés.
Július 19-én (szombaton)
Hels'nktjut-e
a
legjobb
16
közé.
dolgozókat is kioktatja, akiket m á s
ben:
Ausztria—Finnország;
Július
•
20 án (vasárnap) Kotkában: Luxem.
üzemrészbe helyezndk át.
A fü'öpszlgett— magyar mérkőzés bourg—Brazl'ia; Tamperében:
JugoA munkavédelmi "bizottság indítelőtt lejátszott ko^árlab-'a találkozók szlávia— Szovjetunió: Lahtlban: Törökványára ezen a héten minden n a p
eredménvel a következők:
ország— Ho'Iand Nyugat India: Turku.
Bulgária-Kuba 62:56 (29 -30).
fél liter cukrozot t teát kapott minban:
Nyuga'-Németország—Egyiptom.
Olaszország—Románia 53:33 (19:26); Július 2Í.én (hétfőm Turkuban: Len.
Meleg nyár van. A parkekat, játden dolgozó a nagy hőség miatt, A
53:39
(19:26).
gyelország—Dánia; He'sinkiben:
Majátszó
jutaírező dolgozói a többi napokon szótereket ellepik a vidáman
Kanada—Egyiptom• 63:57 (38:31).
gyarország—Olaszország;
Tamperéis fé| liter fsát. a festőüzemben sós gyerekek, de jaj az egyik gyermek I
ben : Norvégia—Svédország.
és majdnem
Labdarugó válogatott csapatunk séA tátékvezetőket későbbi Időpontban
kekszet és tejet k a p n a k védőétes- kiszalad a kocsiútra
gyorsan
gyógyulnak. Jelölik ki.
a kocsi alá kerül. Egy katoaa fel- rült Játékosai
ként.
Egyedül Budai László
á'lapota
ad
megmene- gondot a csapat vezetőinek, de reUgyancsak a bizottság javaslatá- kapja, a kicsi gyermek
szerencsétlenségtől.
mélik, hogv a hétfői O'aszország elA napilapok nagy
cikkekben fogra m é g efoben az évben két ventilá- kült a
leni mérkőzésen a lókénességű Jobb- lalkoznak a már lelátszott labdarugótort szerelnek fed az I. sz. szövőNéztem a katonát, amint mosoly- szélső is pályára léphet.
mérkőzésekkel.
Szinte
egyöntetűen
dében. A két ú j t t ó brigád javaslata gó arccal, türelmesen
csittítá szóa l a p j á n készített újrendszerű vetélö- val Igyekezett
megnyugtatni
a OLIMPIAI LABDARUGÓ EREDMÉNYEK állapl'Ják meg. hogy a magyar válo.
védő készülékekből rövidesen 30— megijedt apróságot,
A szerdán lejátszott o'lmplal lab- ' gatott továbbra ls egyik esélyese az
ntajd
vigyázva
darugó selejtező mérkőzések eredmé- olimp'ai 'abdarugó tornának, bár Ko30 darabot szerelnek fel a szövőgé- letette az útra és ment
tovább.
nyei:
O'aszorszá"—USA
8:0
(2:0),
pekre. A kovácsműhelyben füsitelszí.
Ahogy
ezt a
képet
néztem, Egviptom—Chile 5:4 (2:2),
Brazília— csis esetleges eltiltása bizonyos mér.
vó berendezésit állítanak fel. a lánc- eszembe jutott,
Koreában
háború Hollandia 5:1 (3:1); Luxembourg—An. j tékben csökkentené a magyarok leglia 5:3 (0:1, 1:1),
I hetőségeit.
orsózóban ugyancsak
tökéletesebb van.
Az apróságok
testet bomba
szellőztetést akarnak megvalósítani. szakítja szét.
Azok, akik
ezt a
20 lotnlőszövőgép fogaskerekeit
is népet megtámadták,
nem Is katobeburkolják. A z idén m i n t e g y
65 nák. Banditák
azok.
ezer forintot fordítanak az üzemben
A VL Szegedi Kender SK 158.2 százalékra teljesített*
Mi, dolgozó anyák a világ minmunkavédelmi berendezésekre.
den részén, minden gyárban,
üzemsportfejlesztési tervét
A munkavédelmi bizottság
még
ben, irodában,
laboratóriumban
és
ebben a hónapban 40 dolgozó száminden olyan helyen, ahol
dolgoA VL Sz. Kender sportkör
elnök- lamlnt az igazgatóság támogatásával
m á r a munkavédelmi
tanfolyamot
zunk, összeszorított
ököllel
figyel- sége egyik .legfontosabb feladatának érte el. Lehetővé tették sportkörünk
rendez.
a
sportfej'esztési
tervet
tekintette,
jük az imperialisták
gaztetteit.
A mivel fe'lsmerték, hogy sportvonalon részére, hogy az MHK mozgalmon keresztül minél több dolgozó kapcsomunkás anyák hatalmas
seregével nagy szükség van a tervszerű mun- lódjon be az ak'ív sportolásba.
Míg
találja
szembe magát az
amerikai 1 kára. A tervszerű munka eredménye, nagyobb eredményről tudnánk beszáNégymilliárd dolláros
hogy a VL. Sz. Kender sportköre az molni, ha a DISZ fiatalság létszámáimperializmus,
egy
olyan
hatalmas
deíicit
1952. év első félévében sportfejleszvo'na
be
sereggel, amely széttiporja
háborús tési tervét 158.2 százalékra, MHK-ter. hoz mérten kapcsolódott
sportkörünk munkájába.
A sportkör
A „New-York
Times" jelen lése terveiket.
vét 170.4 százalékra, az
osztályba által megrendezett „Béke spartakiád"'
szerint az Egyesült Államok kormásorolt sportolók tervét 172 8 százaIs ifjúmunkásaink távol,
Anyák! Apák! A Koreai
műszak j lékra ós a társadalmi aktívák tervét versenyeken
tartottak magukat.
nya nyilvánosságra hoz a az 1951 —
nla't
megmutattátok,
hogy
gyerme229.4
százalékra
teljesítette.
Reméljük,
hogy
sportköri elnöksé52. pénzügyi év á l l a m i költségvetéA sportlétesítmények
vonalán
Is günk a még fennálló hibákat m nél
keitek jövőjéért
harcoltok.
A kosének mérlegét. A köífségvetés az
kellő fejlődés mutatkozik. A sportkör e'őbb kiküszöböli és a DISZ tagságot
reai műszaknak
vége van,
de a tagjai időt és fáradtságot nem
ki. fokozottabb mértékben bekapcso'Ja a
óriági fegyverkezési kiadások követharcot soha egy pillanatra
sem mélve nagyrészt társada'mi munkával munkába és második félévi
sport,
keztében több
mint
négymilliárd
szabad abbahagyni.
Fia majd min- az újszegedi tenisz, kosár- és röplab.- fejlesztési tervünket, ezen
keresztül
dolláros deficitfel zárult, m i g az
da
pályához
férfi
és
női
öltözőt
épíötéves
tervünk
harmadik
évét
még
den
ország
gyermekének
élete
tettek.
A
felsorolt
eredményeket sikeresebben tudjuk brfe'eznt.
előző évben 3.5 m i l l i á r d felesleg muolyan lesz,
mint a
Szovjetunió sportkörünk elsősorban
az
üzemi
Bohata
József
tatkozott.
gyermekeinek,
vagy a mi gyerme- párt- és szakszervezett bizottság, v®.
sportköri elnök
keinknek,
akkor elmondhatjuk,
jól
s mindannyan
megtetKITÜNÖ állapotban levő
Kállay-féle dolgoztunk,
gyermekkocsi és Járóka eladó. Hét- tük kötelességünket
a béke megEsti kupa mérkőzések a koreaiak
vezér u. 49/b. Beke.
Ma atlétikai verseny az Sz. Petőfi,
a szabadság
biztosításámegsegítéséért Szegeden
KERESÜNK megvételre
20x10 m-es védéséért,
pályán
ponyvasátort teljes felszereléssel, ki- ért.
Szombaton és
vasárnap Szegeden
fogástalan állapotban.
Szegedi SzálAz
újszegedi
Sz. Petőfl-pá'yán ma
Szeged,
1952.
július
10.-én.
villanyfényes esti kupa-mérkőzéseket délután 5 órai kezdette]
loda és Vendéglátó V. Szeged, Váraz Sz. Petőfi
utca 7.
Bleskó Lujza rendeznek a: Lokomotív sportpályán. rendezésében városi meghívásos atlé.
A mérkőzések teljes bevételét a hős tlkal versenyt rendeznek, férfi.
fel.
J ó ruhásszekrény és különféle búkoreai nép megsegítésére
fordítják. nőtt és ifjúsági
hármas
ugrásból,
torok eladók. Érdeklődni szombaton
A villanyfényes esti kupa mérkőzése- férfi, Ifjúsági és serdülő
MNDSZ-HIREK
súlylökés,
Brüsszeli-krt. 18.
ken az Sz- Petőfi, Sz. Honvéd. Sz. bői. Az első három helyezett éremBÖRKABATJAT most festesse,
Javít,
Felsőváros T. pénteken 7 Órakor, Dózsa, Hmv. Dózsa, Makói Lokomo- díjazásban részesül.
tassa Csordás
bőrrukészítő mestertív, Szentes válogatott. Buja; Honvéd
Petőfi
II.
telep
8
órakor
irodalmi
elő.
nél. Szent Mik!5s-u. 7.
és a Kiskunfélegyházi Vasas csapaAz Sz. Dózsa Sportkör szakosztályi
RÓZSASZÍN
Jácinthagyma.
Darwin adást tart.
tai vesznek részt. A szombati labdaUlszeged pénteken 7 órakor,
Ró- rugó
tulipánthagyma
eladóKónyánénál,
értekezlete
műsor délután 6 órakor Sz. Kikus 6 órakor tart
természettudomá- nizsi—Sz. Dózsa, Szeged városi meSzil'éri.sgt. 57.
JÓKARBAN levő fehér sportkocsi el- nyi előadást.
A Szegedi Dózsa Sportkör vezetőzítlábas labdarugó
bajnokságáéért,
adó. Zrlnyi-u. 5Alsóváros I.
pénteken fél
7-kor. mérkőzéssel kezdődik. 7 órakor Sz Dó- sége Július 21-én este 7 órai kezeretELADÓ 1 drb kétszárnyas toalett tü- Felsőváros II. 6 órakor nőnapot tart. zsa—Kiskunfélegyházi Vasas, fél 9-kor tel összszakosztályi értekezletet tart,
kör, piaci kecskeláb, sarogjás tahcsHmv.
Dózsa—Sz.
Honvéd
villany- melyre a sportkör tagjainak pontos
ka, 120-as leszámoló villanyóra. Pofényes esti
kupa-mérkőzések
zajla- megjelenését kéri a vezetőség.
Zsonvi-u. 21.
MEGYEI TANACSTAGOK FOGADÓ.
nak le. Vasárnap este 7 órakor BaTŰZHELY, kitűnő, eladó. Béke.u. 15/9.
jai Honvéd—Szentes válogatott; fél 9
Szeged város kispuska bajnoksága
ÓRAI
ELVESZTETTEM irataimat, Jancsó Pál
órakor Sz. Petőfi—Makói
Lokomotív
A VTSB vasárnap rendezte meg Szenévre. A becsü'etes megtaláló adja?
mérkőzéseket
tartják
A megyei tanácstagok az alábbi he- villanyfényes
le A'sótlszapart 382. szám nlá vagy lyeken tartanak fogadóórát
válasz- meg.
ged város
kispuska
bajnokságát.
a Központi Egyetem portájára.
tóik részére:
Július 26-án a
győztes
csapatok Eredmények: Egyént bajnokságban 1<
Július 18-án 9-től 12-ig Széli József
Játszanak középdöntőt. 27-én este pe- László (Sz
Honvéd) 265
körre], 2a zákányszéki tanácsházán.
OCLMAG YARORSZAG
a vesztesek a harmadik, negye- Lénárd (8z Honvéd) 263; 3. AmbJúlius 20-án 9
órától
12
óráig dig
politika, napilap
dik
helyért,
a
győztesek
a
kupáért
Arany Tóth Sándor Algyőn, Sánta Jó- mérkőznek.
rus (Sz Zalka Máté) 254 körrel. A
Felelős szerkesztő
kiadót
zsefné Csórván; Veszelinov Jezdimtr
ZOMBORI JÁNOS
női versenyben Pe'eskelné (Sz. HonSzőregen. Lakatos
Ferenc
UJszentHivatalos totónyeremények
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
véd) győzött 226 körrel. 2. Tóth (Sz
Szerkesztőség: Szeged Len,n-u. 11 ivánon és Barna Andrásné Asotthal.
A
sportfogadások
Július
16-i
formon a községi tanácsnál tart fogaHonvéd) 211; 3. Berghofrer (Sz HonTelefon: 35-35 és 40-80
dulóján
8_an
értek
el
12
ta'AIatoL
A
dóórát.
Kiadóhivatal: Szeged Lenln-u.
véd) 193 körrel. Csapatversenyben 1,
nvei-emények
tejenk
nt
7.500
forint.
A
Megyei
Tanács
kéri
a
dolgozóTelefon, 31-16 ég 35-00.
445-en értek el 11 találatot Egyen- Sz. Honvéd A) csapata 1281 kör; 2kat. hogy :r közérdekű
JavaslataikSz. Honvéd B) csapata 1192 kör; 3i
kal, kérelmeikkel, eset'eges panaszaik- kint 135 forintot nyernek.
Csongrád megyei Nyomdaipart
5471-en értek el 10
találatot.
A Sz, Dózsa .1159 kör.
• Vállalat. Szeged
kal keressék fel a megyei tanácstanyereményösszeg
ejzveakiuj.
J
5
tortát
_ Felelős vezetői Vincze Győr gr
gokat,

A Szegedi Kenderfonógyár
vizesfonójának faliújságjáról

