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ni: „Népi demokráciánk
szilárd állama dolgozó
népünk
nélkülözhetetlen eszköze és fegyvere a békéért, a szocializmusért
vívott har-

cunkban" — mondotta.
Ezf a harcot pártunk vezeti, szervezi és irányítja, azonban állami
ezerveink, a tanácsok jó munkáján
is múlik az, hogy mennyiben hajtjuk végre
a párt
célkitüzéseii.
Azok a hatalmas feladatok, melyeket a kongresszus halároz3tai megjelölnek,
nagy felelősséget rónak
népi demokráciánk
ál'amhatalmánajc minden egyes láncszemére, a
megyei, járási, városi és községi
tanácsokra egyaránt.
Tehát, hogy
8, szocializmus építésével járó feladatokat sikeresen
végre tudjuk
hajtani,
tovább kell erősítenünk
népi demokratikus államhatalmunkat. A fiatal, még nem elég tapasztalt községi, járási, városi tanácsainkat
meg kell szilárdítani,
munkájukat meg kell javítani, az
ellenséges befolyást le kall küzdeni, hogy
mint az ál'amigazgatás
helyi szervei betölthessék szerepüket, és képesek legyenek az országos feladatok reájuk eső részének
végrehajtására.
A mezőgazdaság területén jelentkező feladatok végrehajtása nagyrészben a tanácsok jó munkáján
mú'ik.
„Túlzás nélkül el lehet
mondani — mondotta. Rákosi elvtárs.
hogy jó tanácsok
nélkül
nem csak jó
közigazgatás,
de jó
termelőszövetkezeti
termelés sem

lesz." A mezőgazdaság szocin ista
átépítése tehát szorosan összekapcsolód'k a tanácsok jó munkájával. A mezőgazdaság szocialista átszervezése ped'g országunk egyik
legdöntőbb feladata.
A szocializmus építésének jelenlegi szakaszában
az osztályharc
egyre inkább élesedik, mert a viszszaszoritott ellenség minél szűkebb
térre szorul,
annál
dühödtebben
támad. Céljai elérésében a legaljasabb eszközöktől sem riad vissza.
Az ellenség
elleni
harcban a
Szovjetuniónak hatalmas tapasztalata van. Ezek a tapasztalatok nekünk is figyetmezte'ők; hogy milyen hatalmas károkat okozhat a
beépült ellenség,
ha idejében fel
nem ismerjük és meg nem semmisítjük.
Az el'enség ellen vívott
harcunkban
tehát
legbiztosabb
fegyver az éberség s a politikai
feles'.átás. Az éberség hiánya mutatkozott meg
a közelmúltban a
megyei tanács mezőgazdasági osztályán, amikor az ott do'gozó elvtársak a hivatalvezetés
megkerülésével osztályidegen elemeket, kulákok,
nagyvendéglösök,
jobboldali szociáldemokraták
családjait
vették fel, és ezzel kaput nyitottak
az ellenségnek ez osztályharc e
fontos területén.
Tanácsa'nk szerepét s annak jelentőségét az ellenség igen korán
felismerte.
Jól meglátta azt is,
hogy ha be tud férkőzni a tanácsokba. ha ki tudja terjeszteni befo'yátét a tanácsok tagjaira, a tanácsok vezetőire,
ezzel nemcsak
tompítja a tanácsok osztályharcos
jellegét, de felhasználhatja a befolyása alá kerü't tanácsokat arra
is, hogy megbontsa az állami fegyemet,
megnehezítse £z állami
intézkedések végrehajtását.

azzal, hogy a meglévő 15 kat. hold
a felesége tulajdonát képezi, akivel egyébként közös háztartásban
él.
Vagy pl.
Szentes városban,
ahol a begyűjtési csoport a tanácselnök tudtával a hízott 6ertés beadási
kötelezettség természetbeni
teljesítését csak a dolgozó parasztoktól követelte meg és a kulákok
részére megengedte, hogy azf pénzben fizessék ki. Ezzel nagymértékben megkárosította népgazdaságunkat és veszé'yeztette
a munkásparaszt szövetséget. Ha hiba van,
keresd mögötte a.z ellenség kezét,
figyelmeztet bennünket Rákosi elvtárs. Vonatkozik ez Szentes város
esetére, ahol a begyűjtési csoportvezető Tóth Jenő, aki 100 holdas
kulák fia. ,,B" listázott tisztviselő,
a nyilvántartó Paksi János, pártból
kizárt horthysta zászlós, volt századparancsnok. Ezek a legaljasabb
fondorlattal igyekeztek a dolgozó
parasztságot a tanáccsal
6zembeáPítani. Komoly felelősség terheli
ezért a szentesi járási tanács vezetőit, akik bár látták, hogy hiba
van, mégsem keresték meg a bajok gyökerét,
hanem megalkuvó
módon hagyták, hogy az ellenség
garázdálkodjon Szentesen.
Papp elvtárs, a szentesi
városi
tanács új elnöke erős kézzel nyu't
a feladatok végrehajtásához és érvényt szerzett a kulákokkal szemben a fennálló rendelkezéseknek.
Szentes város dolgozó parasztsága
pedig megértette a begyűjtés fontosságát. és teljesíti a do'gozók
államával
szembeni kötelezettségét. Nem mondható ez el Balástya
községre,
ahol a tanácselnöknő
Szalma Mária,
a pártszervezettet
nem tartja a kapcsolatot. Elfelejtkezik arról, hogy a dolgozó
nép
soraiból, a dolgozók b'zalmából ke.
rü't a tanács élére. Elfelejtkezett
a kommunista erkölcs követelménveiről, opportunistává lelt, lepaktált a kulákokkal, aminek követ,
kezménye, hogy a község teljesítése 50 százalékon alul van a begyűjtésben. Ezek a jelenségek arra mutatnak, hogy 6Úlyos mulasztás történt az éberség, a káderek
felelőtlen kiválasztása terén. Meg
kell Szüntetni azt a he'ytelen opportunista nézetet, hogy a tanácsban még bent dolgozó kulik vagy
egyéb ellenséges elem „mint szakember" nélkülözhetetlen, és e'távolftása megbénítja a tanács munkáját. Ezek az elvtársaik elfeledkeznek arról.
hogy
a demokrácia
nyolcadik esztendejében élünk és
azóta az
apparátusba
bekerü't
munkás és paraszt káderek is sokat fejlődtek. Ezenkivül szép számmal kerültek ki iskoláinkból a szocialista szellemben
nevelt fiatal
káderek, akik képesek végrehajtani
a legnehezebb feladatokat,
csak bátran kell őket beállítélni
és segíteni őket munkájukban.
Frázis marad
az éberség
akkor,
ha nem vagyunk
őszinték a párt.
hoz, ha elhallgatunk
olyan dolgokat, akár magunkról,
akár másokról. amiről a párínak
tudnia
kell.

Hiába beszélünk irri éberségről, ha
nem ismerjük saját környezetünket, ha fecsegünk olyan dolgokról,
ame'yek nem
tartoznak
másra.
Vagy nem figyeljük mea hogy valakinek a szavai és tettei közö't
nincs-e eltérés
és nem kutatjuk,
hogy mi is ennek az oka. Iskolára,
előléptetésre
javasolunk
valakit
anélkül, hogy meggyőződnénk arról. hogy
tényleg
megbizha'ó-e.

Legdön'őbb és legeredményesebb,
ha az embereket
magatartásukon
keresztül, a munkához va'.ó viszonyukon, a Szovjetunióval szemben
tanúsított megnyilvánulásain
kererztül mérjük le. Bár az ellenség
tásra. Horváth elvtárs
hangsúlyoz, itf is álcázza magát, de mégt s itt
ta, hogy az opportunizmus
egyik árulhatja el magát a legkönnyebHorvá'h Márton elvtárs <1 központi vezetőségi ülésen
felhívta figyelmünket
a kulákok aknamunkájára,
és a falusi tanácsoknál
mutatkozó
opportunista magatar-

legsúlyosabb
megnyilvánulási
lor.
máia az a megengedhetetlen
liberalizmus, amelyeit falusi tanácsszerveink egyrésze a kulákokkal
szem-

ben tanúsít. Községi tanács vezetőink gyakran megfeledkeznek arról, hogy a kizsákmányoló osztályok utolsó képviselője nálunk a
kulák, és éppen ezt a veszedelmes
ellenséget
tévesztik
szem elöl.
Előfoidulí olyan jelenség is. hogy
egyes tanácsaink a ku'ákra kiszabott terheket a dolgozó parasztok
vállaira tették, és a kulákot futni
hagyták, vagy éppen törölték a
kuláklistáról,
mint pl. Szákkutas
községben Gombos Sándor kulákot,
.akit vagyona egyrészének e'kobzám JiUa. löxöltek a kuláklistáról

AB Elnöki Tanács rende'etet hozott
a kötelező tűz- és jégbiztosítás bevezetéséről
Ma ünnepélyesen osztják ki a Szegedi Kenderfonógyárban
a második békekölcsön elsfj kötvényeit
"
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Több éberséget a tanácsok munkájában
Pártunk II. Kongresszusán Ráko.
si elvtárs behatóan foglalkozott ta.
nácsaink munkájával, hibáival, de
foglalkozott azzal is, hogy fiatal
fanácsa'nkat
meg ke'l erősíteni,
edzettebbé é« ütőképesebbé ke'l ten.

A koreai gyűjtés eddigi eredménye 423.500 forinl
Csongrád megyében

ben Az ellenséges elemek
leteple.
zésének
elengedhetetlen
kövereiménye a jó tömegkapcsolat
kiépí-

tése. Ma már a tömegek igényesebbek a
tanácsban dolgozókkal
•szemben, és nem néz'lc jó szemmel
a bent dolgozó ellenséget, vagy a
munkáját
hanyagul,
fe'elő'lenüt
végző do'gozót. A jó tömegkapcsolat kiszélesítésének, elmélyítésének
alapja az, hogy a dolgozók bizalommal fordu'janak a tanácshoz.
Ehhez pedig az szükséges, hogy a
néphez hű, a népért, a szoctaliz
mus építéséért dolgozó tanácsaink
tanácstagjaink legyenek.
Benkő

y

7

a
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Megyei Tanács személyzeti

.osztályának vezetője,
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A szegedi járás második lett a megyei begyűjtési versenyben
S z e g e d az elmúlt hét végére a harmadik helyre szorult
Egyre nagyobb lelkesedéssel ve.
te.ködnek a megyei begyűjtési versenyben járások és városok. A hét
közepén, de még mondhatni, hogy
a hét végén is minden jel arra mulatott, hogy a szegedi járás kerül
a hét végére a verseny élére. Minden erőt mozgósítottak a szegedi járás községei, hogy végre-valahára
megszerezzék maguknak az elsőséget. A cséplési munkát már általában
pénteken befejezték Balástya ós
Sándorfaiva kivételével, A begyűjtésben szép eredményi értek el Algyő, Kistelek. Bordány, Ullés és
Gyálarét községek.
Dc az ő eredményeiket viszont
rontatták Ujszentiván és Csengéié teljesítményei, amelyek súly°san elmaradlak a versenyhen.
Nem csoda, hisz Ujszentivánon például egyetlen egy elszámoltató bizottság van. A község egyik kutak ja
már a mult hónap derekán elcsépelt,
kötelességét nem teljesítette, de a
helyszini elszámoltatást még nem
folytatták nála.
A nagy igyekezet ellenére is a
szegedi járás a hét végére csak
második tudott lenni annak ellenére. hogy
a begyűjtési versenyben országosan a legszebb eredményt elért
10 járás között ott va n a szegedi járás is,
A csongrádi járás a hét utolsó napjaiban nagv hajrát vágott ki és ennek eredményeként szombaton estig

Auguszfos 20-án,
Mkofmánypnk ünnepén kezdődik
a Tervkölcsön ötödik sorsolása

teljesítette nemcsak Csongrád váro.
sa, hanem az egész járás is begyűjtési tervét 100 százalékra.
Csak egy százalékkal maradt el
mögötte a szegedi járás, ahol a
gabona beadását globálisan 99
százalékra teljesítették.
Nem előzhette volna meg a csongrádi járás a szegedi járást, ha az
egyes gyenge községekben, amelyek
rontják az átlag eredményt, lelkesebb munkába fogtak volna. Csak
ezen múlott, hogy elhódPhat'a a hét
utolsó napján a csongrádi járás az
elsőségek

Szegeden
már befejeződött a
cséplés, s a gabonabegyüjtési
terv teljesítéséből is néhány százalék hiányzik.
Annak ellenére, hogy Szeged váróinak nagy területe van, a tanács, a
tömegszervezetek, s a begyűjtési
állandó bizottság segítségévei jól
végzi a begyűjtés munkáját.
Negyedik helyre a szentesi járás,
ötödik helyre pedig a makói járás
került. Hódmezővásárlsely a gabonabegyűjtésben az utolsó helyen van.

Átadták a szegedi járásnak
a begyűjtési minisztérium vándorzászlaját
Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között adta át Sándor István
elvtárs, a Begyűjtési Minisztérium
csongrádmégyei meghatalmazottja a
szegedi járásnak a begyüjlési minisztérium vándorzászlaját. Ezt a
meglisztelte.ést azzal érdemelte ki a
szegedi járás, hogy a járások orságos versenyében a 9. helyet érte
el. Az ünnepélyes zászlóátadáson
a Járási Pártbizottság és a Járási
Tainács képviselői, a járás községeiből az élenjáró dolgozó parasztok,
mintegy 129-an és a termelőesoportok elnökei veitek részt.
Kemény csatát vívott és nyert a
szegedi járás — mondotta Sándor
István elvtárs. — Mutatja az eddig
elért eredmény, hogy a párt felvilágosító munkája nyomán a parasztság öntudata emelkedik a szegedi
járásban, hogy itt, az egykori fehérterror színhelyén, Tito-Jugoszlá.
v.ájának közvetlen szomszédságában a begyűjtés gyors teljesítésével
mu'atja meg a falvak népe, hogy
helyesli ötéves lervürk célkitűzéseit,
helyesli a párt politikáját.
— A begyűjtésben még sok tennivaló van — mondotta a továbbiakban —. az élőállat, lej, tojás, baromfi begyűjtése ierén még lemara-

dások vannak. Ezeknek a lemaradásoknak a behozásával kell csattanós választ adni a szegedi járásban
a háborús uszítóknak.
A Szegedi Járási Tanács Végrehajtóbizottságának
munkáját
a»
utóbbi 10 napban komoly győzniakarás jellemezte. Ha így folytatja
munkáját, a további sikerek nem
maradnak el.
A Járási Tanács Végrehajtóbizottaága nevében a vándorzászlot
Vér Dezső elvtárs, a V B elnöke
vette át. Elmondotta, hogy a járásdolgozó parasztságának több mint
90 százaléka, megértve hazafias
törvényes kötelességét,
közvetlenül
a géptől 100 százalékig, vagy ezem
felül teljesítette beadását.
ígéretet tett végül Vér elvtárs,
hogy a továbbiakban a járás dolgozó parasztsága minden erejét mozgósítja a begyűjtés sikere érdeké-ben.
A begyűjtés eddigi eredményeit
látva, bizakodóan tekintenek a szegedi járásban előre, minden remény
megvan arra, hogy ha az utóbbi napok lendületével végzik továbbra Is
a begyűjtést, az országos begyüjlési verseny befejezésekor ott lesznek az első legjobb 10 között.

Az Országos Takarékpcnzár Budapesten, a Margit-szigeti Szabad.
:éri Színpadon 1952 augusztus 20-án
kezdi. 21. 22. és 23-án a Zeneművészeti Főiskola • nagytermében foly.
latja az Ötéves tervkölcsön nyereménykötvényeinek sorsolását.
Az Alkotmány ünnepén kezdődő
sorsoláson 30.7 millió forinl nyere.
ményl sorsolnak ki, törlesztésre közel 50 millió forint értékű nyereményt és 4 1 millió forint értékű
haditengerészeti miniszterének
kamatozó kötvényl húznak. Összegen 84.5 millió forint kerül ez alMoszkva (TASZSZ). A Szovjet. mú napipartacsa a következőképpen
kalommal kisorsolásra.
unió haditengerészeti miniszterének hangzik:
A Tervkölcsön ötödik sorsolásán 1952 augusztus 10-én kelt, 115. száa követKező nyereményeket sorsolTengerész és katona, törzsőrmester és őrmester elvtársak!
ják ki: 1 db 100 ezer forintos főTiszt, tengernagy ég tábornok elvtársak'
nyereményt 12 db 50 ezer forintos,
Ma ünnepli a szovjet nép a Hadiflotta Napját és megemlékezik
25 db 25 ezer forintos, 64 db 10
haditengerészeti erőink és hajóépítőipar) dolgozóink sikereiről azoknak
ezer forintos, 190 db 5 ezer forina feladatoknak teljesítésében, amelyeket a Kommunista Párt, a kortos, 4300 db ezer forintos, 94D0 db
mány és Sztálin elvtárs tűzött elénk.
500 forintos és 62.700 db 300 foKöszöntöm és üdvözlöm önöket a Szovjetunió
Hadiflottájának
rintos nyereményt. Az összes nyeNapján.
remények száma 76.692. Összege
Ujabb, még nagyobb sikereket kívánok a haditengerészeti erők
30.7 millió forint.
tagjainak és a hajóépítőknek a szovjet haza haditengerészeti erejének
A sorsolás eredményeit a sajtó
megszilárdításában.
laponta gyorsltétában közli s az OrA Szovjetunió Hadiflottája Napjának megünneplésére megpaszágos Takarékpénztár és fiókjai
rancsolom:
azonnal kezdik a nyeremények kifiMa, augusztus 10-én a flották és a flotillák hadihajói és a partzetését, illetve a törlesztéssel kisormenti ütegek adjanak le 20 tüzérség! díszössziüzet.
solt kötvények bevá'lását. A hivaÉljen dicsőséges hadiflottánk!
,
-j
talos nyereményjegyzék csak az
Éljen a hős szovjet nép!
aiolsó sorsolási nap után kerül kiÉljen kormányunk!
dásra és augusztus 25-én már az
E jen Lenin és Sztálin Nagy Pártja, győzelmeink lelkesítője és
jrszág mindln. közrégébe, postahlszervezője!
va alába, üzemébe eljut. A postahiÉ jen vezérünk és tanítónk, a Szovjetunió
generállsszlmusza
a
vatalok a hiva alos nyerem 'nyjegynagy Sztálin!
ék megérkezte után kezd-k el a
N. Kuznyecov altengernagy
nyeremények és törlesztések kifi8
_
Szovjetunió haditengerészeti miniszterei
tcsét. Az ezer forintosnál nagyobb
nyereményeket az Országos Takarékpénztár és fiókjai fizeiik ki. A
nagyüzemekben felállított takarékoénztárak szinlén csak ezer forinig fizeiik ki a nyereményeket.

II Szovlelunió

napiparancsa

A Szovjet Nép megünnepelte
a Hadiflotta Napját

a

Uj gppeh
sztálinin
ndi
épitpsehez

érkeznek
vízietőmű

Moszkva (TASZSZ).
Augusztus ma, messzire hallható volt a tüzérlj-én a szovje; nép megünnelte a ségi díszsortűz. Érdeklődéssel fiszovjet Had fl ó l a Napját. Bo do- gyelték a nőzök a helikopterek regan ünnep :1 ték ezt a hagyományos pülését. Leszálltak a hajók fedélzeünnepet Moszkvában, az öt tenger tére, a víz tükrére és kis te ületröl
kikötőjének dolgozói. A himki víz- felszálltak. Ezen a gyönyörű nyári
tárolónál sokezer ember töltőt e meg vrsárnapon a főváros parkjaiban
a mesterséges víztárolónak, a szov- népünnepélyek voltak a hadiflotta
' jet nép alkotásának gránillépcsőit napja alkalmából. Sok látogató volt
és partjait.
vasárnap a Szovjet Hadsereg KözAz ünnepet a hadihajók díszszem
; por,li
léje nyitó ta meg. A víztükör főMuzeumában, ahol kiállításon
lőtt ünnepélyesen hangzott a Szov-1 mutatták be a szovjet hadi engerójetunió állami himnuszának dal.a. I szet dicső harcos útját.

A 6ztál : ngrádi vízierőmű építéséhez nap-nap után érkeznek
a
gépekkel és különféle anyagokkal
megrakott szerelvények. A minszki
autógyár dolgozói négy 25 tonnás
önk'ürí'ő tehergépkocsit küldöttek.
A
Novokramatorszky
.Sztálin"üzemből I 'pkedő ekszkavátor érkezett. Markolójának befogadóképessége négy köbméter, karhosszúsága 40 méter. Az uráli gépgyár öt
,,UraJec" ekszkavátort kü'dött.
A z Einöki T a n á c s ö s s z e h í v ' a
A vízisrőmű építői a sztálingrádi hajógyártól
nagyteljesítményű
az országgyűlés ü l é s s z a k á t
,,1000—80"
jelzésű földszivattyút
kaptak A földszivattyú megkezdte
A Népgazdaság Elnöki Tanácsa j az országgyűlést 1952 évi anmisz
a vizierőmö alapgödrének kiásását az 949. évi X X törvény 12 para. tus hó i K p j t a n a k déli12 ó S j S
és a gát iözapolását.
-Kiafusapak {21 bekezdem alapjáéi összehívja, (MTI).
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Vasutasaink megállják helyüket az őszi csúcsforgalomban is
löbb

ezren vettek részt a II.

Vasutas Nap

A 11. Vasúti
Napon derűs, vidám hajnalra
ébredtok Szeged dolgozói. Zeneszó köszöntötte
a termelésben
élenjáró
vasutasokat.
Az
Üdvözlésre hatalmas
teherautóval
indultak
a
MÁV fúvószenekar
a
Béke-zenekar
tagjai. Az élenjáró dolgozók
ablakainál
felcsendüli
a
dal, amelyet örömmel
hallgattak
a szomszédos
házak lakói Is. Még
szóljak az indulók,
amikor a vasutas dolgozók már gyülekezni
kezdtek Szeged Állomás
épülete előtt. Fél 9 után néhány perccet
iudult
el a felvonulók
hosszú menete, a Szeged Állomás
elöl, hogy
végigmenve az Április 4,-útjdn, a Lenin-utcán,
a Széchenyi'térre,
megkoszorúzzák a szovjet hősök emlékművét.
A felvonulók
a térről a párt.
oizafltság épülete
elé, majd a Rákosi Mátyás hídon Újszegedre mentek, ahol a szabadtéri színpadon megtartották
a második va.uttos nap
unnept nagygyűlését.
Az ünnepségen
megjelent
Jegyinák
János
elv.
tars, pántunk
Központi
Vezetőségének
tagja, a megyebizottság
titkára, Zombori
János elvtárs, Szeged
Városi
Pártbizottság
titkára,
Dénes Leó elvtárs a Városi Tanács VB. elnöke és a szegedi
üzemek,
közületek
képviselői.

ünnepségein

sebb munkára serkenti majd a vas
út valamennyi dolgozóját.
A jutalmak kiosztásával a délelőtti ünnepség befejeződött.
Délután 3 órakor kezdődött meg a kultúrműsor, amelyen részt vet ek az
ÁVH zenekarának tagjai és a szegedi üzemek kultúresoportjai, vala
mint a vasutas kultúresoport tagjai.

Esie 8 órakor ünnepi díszelőadás
kezdődött, amelynek meghallgatására összegyűlt dolgozók zsúfolásig
megtöltötték az újszegedi szabadtéri
színpadot. A műsor első számában
Kéler: Magyar vígjáték nyitányát
adta elő a MÁV
fúvószenekar,
Népi demokráciánk elismeri a vasutasok munkáját
majd Sebők Ilona, a MÁV dolgozója
üdvözlő beszédet mondott. Az ezAz ünnepi nagygyüléet
Vörös becsülettel helyüket nz ötéves terv, után következő változatos és színes
László elvtáns. a területi bizottság a békéért vívott harcban.
műsor, amely egyaránt nevelte és
e'nöke nyitotta meg, majd átadta
szórakoztatta is a közönséget, a
f, szót Hajdú Reizsó elvtársnak, a
MÁV színjátszók, az énekkar és a
A jutalmak
Politikai Osztály vezetőjének, aki
lánccsoport fej le ts égéről ifctt tamég
eredményesebb
munkára
üdvözölte a vasutas dolgozókat és
núbizonyságot. Hatásosan szerepel
serkentik dolgozóinkat
az üzemeik küldötteit. Hajdú elvlek az üzemi tánccsoportok is. A
társ beszédében elmondotta, hogy
Ruhagyár és az Á V H közös táncAz
ünnepi nagygyűlésen több csoportja hatalmas s'kert ara ott. A
ez a nap még jobban fokozza a
dolgozók munkaleodü'etét, mozgó- mint 800 vasutas részesült jutalom- műsor kiemelkedő száma volt Ko
sítja óket még nngyobb helytállás- ben. Kilenc dolgozó kapott „kiváló dáiy Zol'tán Kossulh-díjjal kitüntera, az öeei
szállításoknak végre- vasutas" és 25 dolgozó kapott „ér- tett művének, a „Kállai kettős"-nek
hajtására.
Hajdú elvtárs beszélt
eredmé- bemutaása. A MÁV vegyeskara. a
arról Is, hogy a mulf rendszerben demes vasutas" kitüntetést
, , „ , . ,
i tárccsoport és a népi zenekar egy.
a széles dolgozó tömegek nem is- nyes munkájuk .elismeréscul. A ju- I a r i n t k i v á ] 6 , n y u j t o H s a hatásos
merték a vasutas dolgozók mun- talom még Jobb, még eredménye- | művet meggyőzően tolmácsolta.
káját, sokan , lebecsü'ték azt,
és
hogy ez Így lehetett, annak oka a
Horthy-rendszeT volt, amely minden Igyekezetével
harcolt azért,
hogy mesterséges válaszfalat emeljen a vasutas és az üzemi dolgozók közé.
Vasárnap délelőtt Budapesten a vasutas dolgozók léptek az emel
— Népi
demokráciánk bfzlk a Szőnyi-ú'i ..Lokomotív" sportpályán vényre, a k ü hazánk különböző tá
vasutasokban, mondotta Hajdú elv- többezer vasutas dolgozó részvéteié- ján dolgozó vasatastársa;k üdvözletárs. Elismeri munkánkat és elvár- vel nagygyűlést tartottak a II. tét tolmácsolták a nagygyűlés résztja tőlünk, hogy egyemberként tel- vasutas nap alkalmából. A több mint vevőinek. akik a Rákosi Mátyásnak
jesítjük a ránkbízott feladatokat, egy óra hosszat tartó színpompás küldött fogadalmakat hozták BudaBognár Imre, a pestre békevonataikkal. A
— fejezte be Haijdu Rezsó elvtárs felvonulás u'án
magyar
vasutpolitíkai főosztá'y vezetője nyi- vasutasok fogadalma, amelye* Falbeszédét.
totta
meg
a
nagygyűlést.
Az ünnepi beszédet "Pornál Lavai Ferenc forgalmista tolmácsolt,
jos elvtárs, nz Igazgatóság vezeBevezető szaval
tftán
azok a így hangzik:
tője mondotta. Turnal elvtárs beszédében foglaikozott n II. Vasutas
„Drága Rákosi Elvtárs!
Nap
Jelentőségével,
Ismertette,
A második magyar vasutasnapot ünneplő, a döntő tervév sikeréhogy ez a nap nagy jelentőségű
őrt harcoló vasutas dolgozók forró szeretettel, há atelt szívvel köszöntaz öszl csúcsforgalom beindításájük önt, népünk nagy vezérét, bölcs tanítóját, drága édesapánkat.
ban.
Köszönjük pártunknakj Rákosi Elvtársnak szabad, szép életünket,
a rombadőlt vasú* felépftesét, a nagy áldozatokkal épült űj vasútvoA szovjet vasutasok
nalainkat, büszke hídjainkat, nehéz testi munkától szabadíió gépeinket,
száguldó új mozdonyainkat.
a mi példaképeink
Köszönjük, hogy új állomásépületek állnak a rombadőUelc helyén,
A vasút
dolgozói
becsületlel
korszerű vasutaslaktanyák az elavultak helyén és köszönjük főiskoláinmeg állták helyüket a május 1. júkat, technikumainkat, a szaktanfolyamok százalt, könyvtárainkat, kulnius 1, és az Alkotmány ünnepétnrotthonainkat, Qdii'őlnket, sportpályáinkat.
nek előkészületeiben.
Kimagasló
Köszönjük pártunknak, Rákosi elvtársnak felénk áradó szeretetét,
eredmények
születtek a II. Vasmegbecsülését, legjobbjaink mellén „ Kossuth-díjat, a kermánykl t ünteté.
utas Nap tiszteletére Indított verseket, a Kiváló és Érdemes vasu l asjclvónyeket, köszönjük, hogy soksenyben.
Az
eddigi eredmények
ezer sztahánovista, tízezernyi nődoigozó harcol velünk vállvetve,
kö.
nz ónban újabb
munkahőstettekre
szönjük a vasutasok nagy ünnepét: a vasutas napot.
késztetik vasutas dolgozóinkat
és
Meleg há'ával köszönjük pártunknak, drága Rákosi c'vjársnak,
vasutasaink
megállják
helyüket
hogy az egykor semmibevett, megalázott, egymással
szembeállítolt
ebben a harcban is. Végül példavasutasból ma már nagyobb részi felemelt fővel járó, egymással öezképül állította a magyar vasutasok
szeforrott az újért harcolni kész, a haza ügyét védelmező,
szocializelé a hös szovjet vasutasokat, akik
must építő vasutas lett.
életüket nom
kímélve vették k i
A vasutasnap a számadás és fogadalomtétel napja. Ezért büszkén
részüket a nagy honvédő háborújelentjük, drága Rákosi elvtárs, hogy tavalyi fogadalmunkat az elból.
lenséggel vívott harc tüzében becsülettel valóraváltottuk.
Turnal elvtárs ünnepi
beszéde
Egyemberként megfogadtuk, hogy pártunk vezetésével, a hős
után Jegyinák János elvtárs a meszovjet vasutasok munkamódszereinek alkalmazásával, nap.nap után
gycbizotl«ág
tiLkára üdvözölte a
újult erővel győzedelmeskedünk a nehézségek felett. Mé'ységesen átII. Vasutas Napon megjelent dolérezzük, mit jelent az adott szó, a pártnak. Rákosi elvtársnak tett fo.
gozókat.
gadalom. Minden cselekedetünkkel, minden akarásunkkal küzdeni fogunk fogadalmunk valóraváljásáérl, legyőzzük az eredményeinkre törő
— Pártunk és egész dolgooó néellenséget, szilárd munkafegyelmet teremtünk sorainkban, hogy eszpünk szeme nyugszik a vasutasotendő multán felemelt fővel jelenthessük nagy pártunknak.
drága
kon. Az egész dolgozó nép kívánRákosi elvtársnak: teljesítettük fogadalmunkat, maradéktalanul mcgol.
csian és érdeklödva figyeli, hogyan
dottuk n agy nemzeti feladatunkat, győzelemre vittük az őszi
nagy
hajtják végre vasutasaink a soronszállítások ügyét-''
következő feladatokat. Tudják, hogy
vasutasaink megállják helyüket az
A
vasutasküldöt tek
felkérték és a kormány jó eredményeinkért
őszi csúcsforgalomban' is a ebben a
Eebrite Lajos minisztert, hogy fo- sok elismerésben részesített bennünharcban érezzék maguk mögött vasgadalmukat. valamint ajándékukat ket. 40 vasutas kormánykitüntetésulns dolgozóink pártunk egész sú- egy szép kivitelű gramofont, rajta ben részesült, 450 élenjáró vasutalyát — fejez© be üdvözlő szavait a legújabb típusú villanymozdony sunk „Kiváló" fe ..Érdemes VasuJegyinák elvtárs.
modelljével — jutassa el népünk tas" kitüntetést kapott.

Többezer vasutas dolgozó nagygyűlése
a II. Vasutas Napon

Ezután a Honvédelmi
Minisztérium kiküldölte üdvözölte a szegedi
vasutasokat.
— Ml, a Néphadsereg katonái,
az ötéves tervet építők védelmezői,
különösen hagy jelentőséget tulajdonítunk a vasútnak —
mondotta
bevezetőjében. Majd beszélt arról,
hogy a Néphadsereg harcosainak kiképzésében milyen
Jelentőségű
a
gyors, ponton száll! ás s kérte a
vasutasokat, továbbra is állják meg

szereteti- vezérének.
Ezután Bebrits Lajos közlekedésügyi miniszter sióit a vasutas dolgozókhoz.
— Az elmúlt évben szép eredményeket értünk el — mondotta többek
közöt* — 1952 első felében, az elmúlt 'év hasonló időszakához képest
15 százalékkal emelkedett személyszállítási forgalmunk.
áruforgal.
inunk 1951-ben kétszerese volt a
háború előtti forgalomnak. A párt

A jugoszláv vasutasok harca
a Tiio-rendszer ellen
Ssáfia

(MTI).

A „ T r u d " . a Bol-

gár Szakszervezetek központi lapja
Írja: A jugojzláv vasutasok az ország többi dolgozójával együtt hős.'cs harcot folytainak a Tito-rendszer ellen.
A jugoszláv vasutasok harca évről évre erősödik. Amíg
1950-ben
r.apor.'la ezer vagon maradi kirakatIonul, 1951-ben már négyszereséra
növekedett a klr-icatlanul
hagyott
vagonok száma. A vagonok megronf k s a is általános jelereég. Boszniában és Hercegovinában a vagonok é» mozdonyok 60 százaléka
használhatatlan.
De nemesük ebből áll A harc. A

vasutasok aláaknázzák a hidakat,
mint például a Belgrád—Nls és
Zágráb—Ljubljana vonalon.
Titóék terrorral, börtönnel és bírósági eljárásokikai igyekeznek letörni a vasutasok ellenállását. 1951.
év végén Belgrádban pert rendeztek, amelyben száztíz vasutast ítéllek el. A zágrábi vonalon csupán öt
hónap alatt 3130 vasutast büntetlek
meg.
A jugoszláv vasutasokat azonban
nem retlortti vissza a Tito-banda terrorja. A vasutasok a bányászokkal
és Uzemt dolgozókkal együtt foly.
tatják harcukat a háborús készülődés é» a Ti la-klikk uralma allm.

Pártsserütlen
A Politikai Bizottság 1952 j ú .
nius 5-1 határozata
szellemében
Szeged területén
megkezdődött
propagandistáink nyári e'őkészítő
tanfolyama. Erre a tanfolyamra a
propagandistákat személyes elhe.
szélgetés : lapján
osztottuk
be.
felhíva flgye műket az oktalás
fontosságára. A beosztásnál
fi.
gyelembe vet;iik az elvtársak személyes kívánságait, Ugy gondol,
(uk, az elvtársak
megértik
a
nyári előadóképzö tanfolyam fontosságát, pontosan
megjelennek,
jól felkíszü nek és a tanfo'yam
végeztével marxistaleivnista tudásban gyarapodva kezdik
meg
oktatási munkájukat.
Háromhetes tapasztalat azt mutatja. hogy az e.vtársak egyrésze,
különösen az alapfokon. pár|sze.
rűleiiül viselkedve, ígéretének és
vá'Inlásánnk eleget nem téve, már
e rövid Idő alatt is a foglalkozásokra rendszertelenül, vagy egyáltalán nem járt el. Igy pl az
alapfokon a VI. számú szem'nú.
riumbó', amelyet Tébesz elvtársnő
vezet, a hallga'ók 30 száza'éka jelent meg. Hiányzott
többek közötti a Vil'amosvasúriól Zombori
Ferenc. Börcsök Szilveszter, Tanács Istvánné. a Gyógyáruértékesítő Vállalattól Pálinkás Jánosné,
Drabni Árpád, a Sztgedl Jutagyártó ördög János, Kocsis István, Tóth Rózsa, a Sertéshizlaló,
tói Oláh József, a vállalat igazgatója. Igen sokan hiányozlak
a
többi szemináriumokról is. Igy pl.
a Börtön Igazgatóságról
Sere
György. Horváth József, Tarján!
Józseg mét» egyszer sem jelenlek
meg De f a k ó Tivadarné Móraváros Il-btil, Horváth Antal
a
Köztisztaságtól, Nagy János a

propagandisták
Földművesszövetkezettől,
Koncz
Sándersé Belváros IV-ből, Kiss
Béla és .Szabó Zsigmond ugyan,
ezen
alapszervezetből,
Almáéi
Béla a Borforgalml
Vállalattól
sem jelentek meg még egyszer
sem. Most
amikor
dolgozóink
nagy lendü'ejtel kezdték meg az
Alkotmány ünnepére telt felajánlásaik teljesítését, amikor napró1napra a munka új hősei születnek
meg üzemeinkben, mezőgazdaságunkban, amikor a nemzetközi
helyzet egyre feszül.ebbá
válik,
a felsorolt és a még fel nem sorolt elvtársak munkáját nem
»
lendület, hanem az egyhe yben,
topogás, a kényelmesség jellemzi.
Ezek az elvtársak néni veszik
észre vagy egyszerűen figyc men
kívül hagyják, hogy dolgozóink
lendületes munkája és tudásvágy*
a
marxista-leninlsja
Ideo'ógla
Iránt, messze
felülmúlja
őket,
akiknek ezt a tudást át kellene
venni és tovább keí.ene adni.
Tapasztalataink azt is mutat,
jak hogy aiapszervezeieink
egy.
része nem veszi elég komolyan az
elmélet fontosságát és nem gon.
doskodik arról, hogy a jövő oktatási évre megfelelő iskolavezetők álljanak rendelkezésreReméljük, hogy a párt bírálatáé
alapszervezeteink,
propagandistáink megszívlelik és akkor az eredmény a propaganda iskola elöké.
szítő
(anfo'yamának
hátralévő
időszakában meg fog mutatkozni.
Propagandistáink
bebizonyíthat,
ják, hogy nem méltatlanul érte
őket a z a megtiszteltetés, hogy
pártunk oktató kádere) lehetnek.
Strack Sándor
oktatásfelelős

A koreai gyüjté* eddigi eredménye
423.500 íorint Csongrád megyében
Június 25-'én az Országos Béketanács felhívással fordult a magyar
néphez: indítson gyűjtést a koreai
hősök, édesanyák, gyermekek megsegítéséreEnnek a felhívásnak
alapján július 1-én megindult a*
egy hónapos gyüjlés a hős koreai
nép megsegítésére az egész ország
így megyénk területén is. Ez alatt
az egy hónap alatt megyénk dolgozói
megmutatták szeretetüket, együttérzésüket a két év óta hősiesen
harcoló hős koreai nép iránt. Az
együttérzés megnyilvánult abban is,
hogy a gyüjlés megkezdésének első
10 napjában üzemeink koreai műszakot t artottak.
A koreai gyüjtfe és a koreai m ü .
szak ideje alatt minid több és több
ember ismerte fel a
honvédelmi
helytállás szükségességét Horváth
Márton elvtársnak a Központi Vezetőség ülésén elmondott beszéde
nyomán. Megértették, hogy nekünk
nem elég harcolni „munkával a békéért". Szeretni kell hazánkat, erősíteni 'néphad eregünket t s kérlelhe.
tetlenül gyűlölni az imperialistákat.
Megnyilvánult a koreai néppel
való együttérzés abban a végtelen
szeretetben
amellyel
dolgozóiak
megvásárolják a z 5, 10, 20 és 50
forintos koreai bélyegeket. Számta.
lanszor találkoztak népnevelőink a
kedve9ebbnél-kedvesebb megnyilvánulásokkal, amikor egy-egy édesanya
koreai bélyeg vásárlás közben azt
mondotta: — Boldogan adom forintjaimat a koreai népnek, mert
úgy érzem, mi magyar anyák is felelősek vagyunk a kis koreai gyermekek életéért.

után az eddigi elszámolások a'apján 423.500 forintot gyűjtöttek öszsz e megyénk MNDSZ asszonyai é»
tömegszervezeti aktívái. A gyűjtésben legjobb eredményt ért el Szeged város, ahol összesen 150 ezer
forint gyűlt össze. Szeged
járás
szintén a legjobb a járások közölt,
itt 62.300 forint gyűlt össze. Szeged járásnak ez az eredménye azért
ia kiváló, mert a járáshoz tartoznak a határmen i községek, mint
például: Röszke, ahol 3420 forint,
vagy Ásotlhalom, ahol 1662 forint
gyűlt össze.
Igen jó munkát végeztek még az
MNDSZ nőnevelői Makó városban,
ahol 35 ezer és Szentes városban,
ahol 30.411 forint Kyült össze az
MNDSZ asszonyok lelkes, áldozatkész munkája nyomán. Legrosszah.
bul haladt a gyűjtés Hódmezővásárhelyen, a megye székhelyén. Nagy
hiba volt Hódmezővásárhelyen
az,
hogy nem működött a z akció
bizottság, nem segítette az MNDSZ
munkáját és ezért az MNDSZ teljesen m a g á r a vo^ hagyva a gyűjtésben. Ez meg is mutatkozó'-1 az
eredményen, mivel
a
vásárhelyi
MNDSZ 40 ezer forintot tudott <*u_
pán összegyűjteni.

Az eddigi eredménnyel a gyűjtés
még nem fejeződött be. Segítsük
továbbra ls a sokat szenvedeti hős
testvéri népet. Most az
MNDSZ
asszonyok munkadélutánokat szerveznek. 8 ott kis ruhákat varrnak a
koreai gyermekeknek, takarót kötnek és minden igyekezettel arra törekszenek hogy a szeretetnek, segícsomagjaiból
minél
Igy gyűltek a forintok nap-nap tésnek apró
után a népnevelők kezében és most több készüljön és jusson el Ko.
az egy hónapos gyűjtés befejezése reába.

— Ahogy az elmúlt évben teljesítettük Rákosi Elvtársnak tett fogadalmunkat — mondotta befejezésül
— fe büszkén jelenthettük, hogy
véghezvittük mindazt, amit ígértünk,
ugyanolyan odaadó munkával kell
teljesítenünk a most tett fgadalmunFhenjan (TASZSZ). A Koreai
keit is.
Nópl
Demokratikus
Köztársaság
Ezután a külföldi küldöttek szónéphadseregének
főparancsnoksága
laltak fel.
Az ünnepi nagygyűlés Bognár jelenti augusztus 10-én:
A z elmúlt napon a néphadsereg
Imre zárszavaival rért végetegységei, szoros együttműködésben
a klnal népi önkéntesekkel, Ceorvon
4 Budapesti
Állami
térségében védelmi harcokat
foly.
Zenekonzervatóriumban
taltak

A koreai néphadsereg főparancsnokságának
augusztus 10-i hadijeJentése

és az Állami
Zenegimnáziutn
és
Konzervatóriumban

a felvételi vizsgák augusztus 29-én
kezdődnek. Jelentkezni lehet nz öszszes tanszakokra és az ebben a tanév bein meginduló karvezető-előkcszí'.ő
tanszakra augusztus 18-tól 28-ig,
délelőtt 11—1 óráig és délután 4—6
ó i á l g mindkét intézet irodájában.
Bővebb felvilágosítást ugyanott adnak
(Állami
Zenekonzervatórium,
V., Semmelweis-u. 12., Állami Zer.eginmázium és Konzervatórium VI.,
NajQjnező-uica

t 1

A múlt éjjel az amerikai agresz.
szorok 45 B—29 típusú repülőgéppel barbár mödon bombáz.ák Phenj a n békés lakónegyedeit. Sok lakos
meghalt vagy megsebesült.
A néphadsereg légvédelmi tüzér,
sége c» a 7 ellenséges repülőgépekre
vadászó lövészosztagok ö* ellenséges repülőgépet lelőttek és hármat
megrongáltak.

Barbár bombatámadás Phenjan legsűrűbben lakott
városnegyede ellen
Phenjan

(TASZSZ).

Augusztus

10-én éjfélkor az amerikai légierők
újabb ö3-zpon!o»i ott légitámadást
intéztek Phenjan ellen. A löbb mini
három órán át tartó támndásban
naigyszámú nehézbombázó és repülőerőd vett részt.
Különösen heves támadást intéztek Phenjan
legsü übben
lakolt,
nyugati városnegyede ellen. A támadás sorári, a különböző natoísákú

(

bombák százait dobiák le, közöttük
igen sok időzítőit és .repeszbombái
is. A barbár légitámadásnak Sok
halálos áldozata és sebesültje van a
polgári lakosság körében. A semilyen katonai célponttal nem rendelkező városnegyedben zsúfolódott öszsze a polgári lakosság földbevájt
kunyhóinak és üzleteinek nagy része.
Mindezekből a lámadás után csak
füstölgő romok marad ttdw

""

m m , i«n. augusztus ö l
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MILLIOMOS TERMELŐSZÖVETKEZET — BOLDOG PARASZTOK
A csongrádmegyei
Irdatlan nagy a kummSnoni határ. Annyira nagy, hogy az egyéni
élet, a kisparcella megfullad, elenyészik benne. A Kőrös két oldalán úgy szerénykednek a szétszórt
t anyácskák,
mintha
kegyetlenül
éreznék kicsinységüket, mintha szégyellték létezésüket. Már alig veszi észre őket valaki. Lassan belevesznek a rószvétlenségbe, hiszen
olyan hosszú időn keresztül látta
már mindenki a nyomort, a bajlódást, a kínt. A lesárgult kukoricák
keskeny csíkjai, a virágos tarlók
apró négyszögei megunatták magukat mindenfelé. Az úton egy lovaskocsi veri a port A gazda tekinget
jobbra-balra, aztán, hosszan elgondolkozik. A meggyfanyelű ostorral
aztán végighúz a jámbor jószág hátán — nehéz a döntés.

»

parasztküldöttek

Nem olyan egyszerű ez. A Zalka
Máté-termelőszövetkezeit
kétezernyolcszázlizenöt holdja szép, nagyon
szép kétségtelen. A kukoricák —
akárhogy is mércsikéli az ember —
jó félméterrel magasabbak, m'nt a
2—3 holdas vetések. A gyapottáblákon már annyi a gubó, hogy
szinte roskadoznak aa alacsony cser.
jók. Az égbenyúló szalmakazlak is
amellett tanúskodnak, hogy itt volt
termés a nyáron annyi, hogy nem
éheznek a tagok. Messzire pirosítanak a szövetkeeet
új
gazdasági
épületei is, de ki tudja milyen az
élet ott belök Hátha csak szemfényvesztés mindez. Mert jó volna,
ideje lenne már jobban élni. szebb
ruhában, járni, de valahogy olyan
nehéz nekiindulni.

látogatása

a „Zalka

Máté"-ban

csak lehet, otthonfelejtik magukat a mint egy kenyérkosár. Nem ártott a magáét, amikor a baromfitelepen
legnagyobb munkaidőben. Erre a annak a fagy eeirn.
pedig nem fékez a gépkocsi és már messziről
nagyon is közérdekű kérdésre Szin- messze az egyéni dolgozó parasz- lehet látni a töméntelen sok csirkét
meg- a kiüvegezett elejű baromfiólban.
tén Bíró István, a Micsurin-brigád tok napraforgóit ugyancsak
1
fiatal veze.ője válaszol, legelsősor- gyötörte. A különbség csak annyi, Dckány József 9 holdas szatymazi
hogy a Micsurin brigád tagjai a középparaszt mondogatja
ban a saját példájával.
a
mahozzáfoglak a gáét:
— A feleségemnek például kicsije fagy után azonnal
van, de már ezldeig száz'izénkét kapá'áshoz, az egyéni földek tu— Eziek az emberek jobban élnek
munkaegységet dolgozott. Zárszám- lajdonosai pedig rávetették a ke- mint én, kétségtelen. Ezt látom.
resztet,
hogy
úgy
som
lesz
abból
adásig meglesz neki a 160. ÁltaláAnnyira látom, az úristenit
hogy
ban azt mondhatom, hogy nálunk 6emml. Valóban nem soknak hív- szinte fáj valami iti a belsőrészemják
most
a
napraforgójukat,
de
er.
becsülettel dolgozik mindenki. Bizoben. Miért nem is fogtam hozzá
nyítja ezt az is, hogy a férfiaknak, röl saját maguk tehetnek, a kis- már hamarabb. Már tavaly is akarnőknek egyaránt 200 felé jár a parasztok.
tam csoportot szervezni és még
Közvetlenül
a napraforgótábla most is egyénileg kínlódok. Nem is
munkaegységük de nem ritka az
olyan tagur.k sem, akinek már 3— mellett terül el a dohányföld. Itt ertem, miért hátráltam meg, hiszen
400 munkaegységet mu'.at a munka- egy kis hiba mutatkozik, mert csak tudhattam volna. Nálunk is jobban
könyve. Persze, hazudnék, ha azt kiabálják egymást a palánták. A élnek a Szabad Föld tsz tagjai, de
többem
meg is én csak mindig
mondanám, hogj^ ezen a téren min- küldöttek közül
azt
igyekeztem
den, rendben van náluk. A cséplés- jegyzik azonnal, hogy ez nem na- meglátni, ami rossz volt náluk,
nél például előfordult, hogy Zónai gyon dicséri a szövetkezetet. Kü- hegy nem akart mindenki egyforIlona és Molnár
Erzsébet
anélkül, lönösem Kozma Ferenc, a szentesi mán dolgozni.
Most már látom,
hogy bejelentették volna, nem je- Május 1. I. típusú tsz elnöke csó- hogy raj am is áll, hogy a szövetkeA kezdeti bizalmatlanság
válja
a
fejét.
Még
nem
régóta
csolentek meg másnap a gépnél. Erre
zet erős lesz-e, vagy sem. tőlem is
Ezt a vajúdást, ezt az erjedést grafikonok és számadatok mutatják nem számoltunk és a munkakiesés porttag, és tele vam lendülettel a függ. hogy milyen a munkafegyeés lem. Igaz. nagyon is igaz, hogy az
látják a csongrádmegyei paraszt, a „Zalka Máté" egész fejlődését. hátráltatta a cséiplést. összehívtuk a nagyüzemi gazdálkodás iránt
küldöttek, amikor az autóbusz abla- Azonnal előkerülnek a ceruzák és brigádértekezletet, ahol egyhangú- úgy gondolja, hogy mindem megy emberek nem lehetnek egyformák,
Antal
sán- lag javasolták
kából a tájat ízemlélik, kutatják. jegyze.füzetek. Gémes
a tagjaink, hogy 6ímán a közösbem, mint az olajo- az embereket csak jó szóval lehet,
Sőt mi több, saját maguk is érzik, dorfalvi kisparaszt mindjárt az aj- mindkét lánytól egy-egy munka, zott istennyila. De a szövetkezet meggyőzni még a saját érdekeikről
ír egységet 1© kell vonni büntetéskép- tagjai megmagyarázzák: azért ilyen is. De csak addig vagyok mostmár
hogy válaszút felé mennek. Leg- tóval szcanbcn levő grafikonról
mert
alábbis a küldöttek nagyobbik ré- valamit. A táblázat azt mutatja, pen. Hogy mennyire neve'őha ása vigályos ez a dohányföld,
és annnyira tele egyéni, amíg összejárom ezt a szép
sze érzi ezt. Híszm a pilvarosi Öllé hogy a szövetkezet 1948-bam alakult volt ennek a „házi törvénynek", parton fekszik
volt mocskospaijorral és más egyéb gazdaságot. Ha hazamegyek SztiyAlbert, a szegedi Frank Jánosné,
a nyolc családdal és mindössze 75 hold arra jellemző, hogy azóta egyszer
féreggel,
hogy többszöri palántá- mazra, minden erőmmel összehozom
makói Kisjakab József, a csanyte- földdel. Jószágállományuk még egy sem hráryzott a két lány.
zással sem tudták benne megállí- a csoportot azokból a paraszttárleki Gyöngyi Ferencné és m é g na- koszos malac sem volt. Csak azért
A beszéd atz ceak beszéd maiad, tani a dohányt. Ennek ellenére el. saimból, akikkel már tavaly is be.
gyon sokan a küldöttek közül, az válasz ották a közös termelést, mert a szó elil'om, netn lehet megfogni, ismerik, hogy már idejében kellett széltünk erről. Tudom, nem
lesz
egyéni földről jöttek el ide látni, Rákost elvtárs néhány hónappal az- i tehát nem alkalmas a bizonyításra. volna gondoekodnlotk a féreg ki- könnyű dolgom, de segít a párt.
tanulni, tapasztalni. De éppen ez- előtt ezt javasolta nekik Kecskemé- Ez tükrőződ'k a küldöttek szenté- : irtásáról.
ért, mert jól ismerik a régi útnak ten és ők bíztak a pártban rendü- ből, ezt mondják a kételkedő, tétoGál János meggyőződött
minden gö öngyét, minden buktató- letlenül. Aztán egyre többen csopor- vázó accok. Menjünk tehát ki a 1 A hízóakolnál
azonban kárpótEleinte Kunmártonban eem ment
ját, ők is keresik a kiutat a tisz- tosulnak Gémes Antal mögé. Nem szövetkezet gazdaságába, hogy győ- lást kapnak & küldöttek, összesen
könnyen az egyéniek rávezesse az
151
hízó
szuszog,
fújta*
a
góré
tább, a biz osaöb jövőbe éppen úgy, csoda, hiszen a grafikon azt jelzi, ződjék meg
mindenki a „Zalka
új útra. éppúgy, mint Szatymazon.
forint
mint az autóbusz mellett elballagó hogy 1950 ben már 736.000
Máté" tagjainak naigy igazságáról. alatt — hiába, meleg idő jár rájuk. Gál János kilenc holdas kunmárA szövetkezet már teljesítette fél
tehenesfogitok gazdái. Ahogy eL volt a szövetkezet vagyona, 1951-ben , Legelőször is a
Micsurin brigád
évi hizóbeadásál és ezek a göm- toni paraszt például m'ég az aratás
hatszázötvenlúhagyták Csongrád megye határát, pedig hárommillió
terü'etére
visz a küldöttek útja.
már azért
híznak előtt fűnek-fának azt mondogatta:
látták ók azonnal a Zalka Máté-ter- lencezerhctvcmjnégy forint. Ebben az ,Bíró István brigádvezető, — akit bölyű jószágok
Vlovább,
hogy a második
félévi, még egy lapulevél terem a földjén,
forintra
ugrott
a
melöszöve kezet Petőfi brigádjának évben hatmillió
osak úgy mellékesen mondva nem- vagyis 1953 június 30-ig teljesít- addig ő nem lesz szövetkezeti tag.
értéke.
720 holdas területét, látták kétség- közös tulajdon
régen terjesztettek fel a Munka- hesse beadási
senkivei, inkább
kötelezettségét
a Nem közösködik
telen, hogy ezen a hatalmas földön
aranyfokozata kitünteVannak, akik csóválják a fejüket. érdemrend
üdébben virít a cukorrépa és min- Ami annyit jelent, hogy hiszik is, tésre — útközben is szívesen ma- ítsz. De jut ebből bőven a szabad- felköti magát az útszéli fára. Még
den egyéb vetemény, de legtöbben meg nem is ezeket az eredményeket. gyaráz. ö 720 ho'd földnek a gaz- piacra Is és a hízó ára bizony a Zalka Máté tagok is úgy beszélnagyban növeli a közös vagyont, tek Gál Jánosról, hogy könnyebb a
nem a munkának lulajdonítot ák ezt Többen az
elnökhöz fordulnak, dája, ő felel ezen a területen min.
a jelenséget Valaki a kocsi hátul- hogy mondja el szóval is azt, amit denért. Jegyzőkönyvileg vette át értékesebbé teszi a munkaegységet. Kőrösből a vizet kanállal kimerni,
Egy nyári szín eflatt 250 süldő han. mint őt beszervezni. De a cséplés
jában megjegyzi:
kiírtak a falTa. Molnár Mihály a lovakat, sóramarhákat és a gaz- cúrozik. Van
köztük mangalica, u'án megváltozott a helyzet. A 12
— Erre úgylátszík több eső volt... készségesen megmagyaráz töviről, dasági fe'szereléseket. Az ő meg- berkshir, keresztezett Síb.
Azért mázsás búza, a 23 mázsás árpaterPedig nem volt több eső. A kun- hegyire mindent. Elmondja, hogy hallgatása
nélkül
az
elnök nem ilyen vegyes ee a eüldöállomány, més híre nyilván eljutott Gál Jánomártani határ ls éppen úgy szom- ebbea az esztendőben már teljesítet- szólhat
bele a
Micsurin
brigád mert a tsz vezetősége nem gon- sék portájára is, mert amikor
a
jazta egész nyáron a csapadékot, ték az állammal szembeni kötelessé- dolgaiba,
mert hiszen 6 tudja,
ho. doskodott arról, hogy a 150 darab- szövetkezet tagjai kimentek
hozzá
mint a szedesi, makói, vagy a vá- güket, vagyis beadlak 27 vagon ga- gyan szervezze meg a munkát, hová ból á'ló anyakoca-törzset fajtiszta harmadszorra, feleségével
együtt
sárhelyi határ. A kérdést nem le- bonát. Kifizették a gépállomást is kell több,
kevesebb
munkaerő. egyedekből állítsa be. Ezt bírálat, aláírta a belépési nyilatkozatot. Szíhetett tisztázni egész úton. Erre és a hitelek nagyrészét ls visszafi- Természeteden
az egész
szövetke- képpen meg is mondották a kül- vesen vitte be az ökreit a közösbe,
csak bent Kunmártonban, a Marx zették. Ezek után már kiszámolták, zetet a>z elnök irányítja,
de éppen döttek és Molnár Mihály elnök- mert ahogy mondotta, a légutóbbi
Károly-utca 8. szám alatt kapott h o g y egy egy munkaegységre
hogy lassan, i két hét alatt visszavonhatatlanul
jól, mert a brigád- helyettes megígérte,
3 kiló azért irányítja
mindenki választ. Ebben a házban búza, 50 deka árpa, egy deci olaj és vezetők önállóan lelelősek saját te. fokozatcean kicseréli az anyakocá- ! megértette, hogy amíg ő topog egy.
van ugyanis a Zalka Máté irodája, kb. 15 forint jut. Természetesen ku- rülefükért.
kat. Éppen ezért a süldók közül ! helyben a szövetkezet gyorsvonattal
kultúrháza — egyszóval a központ- koricából, burgonyából is jut elég a
nagy gonddal válogatják ki a te- } halad előre De nemcsak Gál János
Mit e s z i k a s o k d i s z n ó nyészanyagot és ® hizónakvalót, a ; lett az utóbbi betekben tagja a
ja. Bent az udvaron egy alacsony, tagoknak, de azt még egyelőre rom
miclsapkás ember köré esoporlosuL mondják, hogy mennyi, mert a
többit pedig értékesitik, Mucsi Mi- ! .Zalka Máté"-nak, hanem még rajt a
A Micsurin brigád területén nem hály csonádpalotai hat holdi® kis- 'kívül 17 kis. és középparaszt is.
nak a csongrádmegye lek. de varnak szüret ezután jön.
lehet felhántatlan tartót látni. Söt paraszt fe'efte kíváncsi volt, hogy
ott nevet ősszemű, mosolygósarcú láGál Andrásné kl rá! yh egyesi paAz Igazságot, a szépet, a jót nem
nyok és asszonyok ls. Karjukon vi- rasztasszony minden* beleír lelkiis- mi több: mielőtt ugarolták volna, ennek a sok disznónak mit adn:k
a szovjet agrotechnika segítségét enni, hiszen kevés kukoricatermés lehet véka alá Vejleni, Az igazságot
rágcsokrot szoronga nak, hogy majd meretesen a noteszába, de végül
igénybevéve — megterítették hol- igéikctsik. Erre aztán kétfélekép- észre kell venni, ha akarja az em.
átadják a küldötteknek, hogy kö- mégiscsak megkérdi:
danként 30—40
kilogramm nitro- pen kapott választ. Először úgy, ; ber, ha ncm. Előfordult, hogy a szöszöntsék őket ezen a derűs regge— Aztán mondják
meg az elvtár- géntartalmú mfllrágyával. A ta.nya hogy a szövetkezetnek még jóval , vetkezet asszonyai estefelé hazafelé
len. A micisapkás ember nem más,
a
Icap. köze'ében elterülő napraforgó föl- j több mint tíz vagon
kukoricája ; kerékpározták a munkából. Bent
mint Molnár Mihály, a termelőszö- sak őszintén: nemcsak papíron
dön egyetlen szál gazt sem talál- van a tavalyi termésből, másod- í községben egy csoport egyéni paják
meg
a
tagok
mindezt?
Mert
én
vetkezet elnökhelyettese. Nem sokat
találkoztak.
Azt
őszintén,
nem
látom nak a küldőitek, pedig ahogy ki- szor pedig úgy. hogy Bíró J sívón • rasztasszonnyat
beszél. Látszik nem mesiene a szép megmondom
munkaegység-kérdést. szálltak az autóbuszból, ugyancsak elvtárs
kivezette a csongrádme- döntötiék hogy sok a beadnivató,
szavaknak. De amit mond, az fel- tisztán ezt a
benyomultak egészen a tábla könem k'sz'mit enniök, ha így jár rákavarja a lelkeket, belehasít a szi- Meg aztán egy kicsit sokallom is a zépéig. Ellenben akkora naprafor- gyeleket n közeibem levő 35 holjuk az idő. Ekkor a szövetkezet
felsoroltakat.
l das kukorioatáb'ára.
vek mélyébe:
gófejekből
fejtegették
a magot,
asszonytagjai előhúztak a gyékény,
— Jöjjenek
elvtársak, kedves vem.
A Micsurin-brigád vezetője, a 24
szatyorból egy-egy rúd mákoskalámegy oda Gál
elégek, lássanak a saját
szemükkel. éves Bíró István
A nagy kukoricatermés titka
csot és átnyújtották mosolyogva a
Beszéljenek
helyettem
az eredmé- Andrásáéhoz és lelkesen magyaráz
Csodálkozás, elismerés
minden- náf. 25—30 mázsás termésünk úgy sopánkodó egyénieknek,
nyeink, beszéljen helyettem a mun- neki.
felől. A hsaagoszöld szárakat emel- lesz, mln t egy.
— Szivesen adjuk, fogadjátok el
— Nem vagyunk
mi arra
rászo. getik a mi
ka amit idáig végez lünk.
Nézzenek
dolgozó parasztjaink,
A csanyieleki Gyöngyi Ferencné tőlünk. Nem megszégyenítem akadicsekedjünk. mert hiszen
szét
ruílunk alaposam és ne hall- rulva, elvtársnő, hogy
kénytelenek voltak úgy jár a kukoricásotok közt, mint
kemé- félig lefeküdni a földre a<z irgal- egy alvajáró. Tapogatja a csöveket, runk benneteket de nekünk igazán
gassák el a jót, de mondják
meg a Mi ezekért az eredményekért
van miből. Vagy ha nem akarjátok,
nyen
megdolgoztunk.
Kérdezze
meg
rosszat is,
matjain nagy csövek súlya alatt. simogatná a címert, ha elérné és gyertek be közénk, meglátjátok,
mindegyik azt
mondja, Francia Pál
A szövetkezet úttörői, DlSZ-flatal- a tagjainkat,
zákányezéki
egyéni egyebet nem tud mondani, mint azt meg lesz a munkátok jutalma.
jai, MNDSZ-asszonyad átadják
a amit én mondok. Mi egy nagy csa- dolgozó parasztot annyim hatalmá- ismételgeti:
Sokan a zt gondolták Kunmártooés
nem ba keríti ez a nagyszerű látvány,
virágcsokrokat és mindenki bevonul ládnak vagyunk a tagjai
— Ez Igen. Ez kukorica. Nem
ban, hogy a „Zalka Máté" tagjai
egymásnak.
b kultúrterembe. A falon fényképek, szoktunk hazudni
hogy mindem szó nélkül lecsava- eszi meg a gaz. Az ember nein tnd
csak nagyképűsködnek, mint ahogy
rhat egy osővet és a hóna alá dug- hová lenni a gyönyörűségtől. Ez
mondani szokás, azzal is dicsekszeÉrdemes szorgalmasan dolgozni
ja. A „Zalka, Málé"
tagjai csak igen, ez kukorica • . .
nek. ami nincs. Pedig ez nem más,
mosolyogják: nem neheztelnek érCsakhogy hiába dicséri Gyömgyiné mint rosszakaratú
pletyka,
nem
Aztán a brigádvezető gyorsain elfő. nak minden egyes tagját jutalom- te, hiszem van belőle elég.
Hadd a termést, a szövetkeze; tagjai ninmás, min; annak a 180 kuláknak a
kerít valahonnan egy vadonatúj ban kell részesíteni. így például a vigye haza Francia Pál
Zákány- csennek megelégedve. Nyughatatlan
pusmogása, akik még most is igyemunkaegységkönyvet és odaajándé- Micsurin-brigád tagjai — mert a székre és mutaesa
meg szomszé- emberek ezek itt a
Zalka Máté"a
kozza Gál Andrásnénak, mivelhogy tervezett 12 és félmázsás holdan- dainak, ismerőseinek, hogy a ter- ban, mindig többet akarnak. Nyug- keznek visszatartani a dolgozó P "
rasztokat
boldogulástól.
A
cson.
a
megjudta tőle, hogy Királyhegyesen kénti árpatermés helyett 23 mázsát mel őszövetkeczetben
közös erővel, talanságuk onnan ered, hogy kísérjóré :
ő is termelőcsoiportat akar szer- csépeltek el minden holdról — pré- j még ilyen mostoha időben is mit letképpen meghagytak egy kis dara- grádmegyei parasztküldöttek
miumot kaptak: minden munikaegy-j lehet termelni. De ennek a kuko- bot. ahol két szálával hagyták meg szóbon — ha nem is mondották Ki
vezni.
—, de volt olyan gondolat: jó, jó, a
Választ kapnak a küldöttek min- ség utón 50 deka árpát. Ez annyit | ricatermésnek
ritka
van és ezt a a kukoricát- És most látják: nem
den egyes kérdésre — őszinte, egye- jelent, hogy L. Kovács Mihály 235, |titkot azonnal el is árulja a bri- iga z az, hogy a két szár közül egyik szövetkezet gazdagodik, de hogyan
élnek az egyes tagok? Frank J á .
Ká- gádvezető.
nes választ. Nem tagadták le, hogy Szilágyi Ferenc 215, Polovics
sem hoz termést. Ellenkezőleg: ép- nosné szegedi parasztasszony mindfogatos
bizony az elmúlt esztendőkben még roly 2S5, Szemesi György
pen olyan csőveket hozott mind a járt kérdőre is vonta a baromfitelep
—
Négyzetesen
vetettük.
Aztán
kapott és í g y
baj volt a munkaegység szerinti el- 190 kiló jutalomárpát
kétszer megkapáltuk és a gépállo- két szár egy tövön, mintha 80 centi gondozóját. Kovács János"ét, mondosz ássál. Még tavaly ig voltak olya- tovább a brigád minden egyes dol- más segítségével háromszor kulti- távolságra lettek volna egymástól.
ja el, hogyan jöttek ki a mult 'év-,
nok, akik egyenlő alapon, vagyis gozója. A szövetkezelnek mard a vátoroztuk. Tavaly és az előtte valő Ebből aztán azt szűrte le Bíró Istben és mit várnak ebben az eszten470
tagja
helyesel
le
ezt
a
jutalmamindenkinek egyformán akarták elesztendőkben összekapcsolt
ekeka- ván. ez az örökké kutató, kísérletező dőben. K°vács Jánosné 35—36 éves
osztani a jövedelmet. Ebből az sült zást, mert azt mondották: a Micsu- pákkal kísérleteztünk, de e 7 sok fiatal kommunista, hogy jövőre min- szövetkezeti tag nem kérette magát,
rin-brigád azzal, hogy 12 és félmádenfelé egy méter távolságra hagyki, hogy a szorgalmasak, a munkazsa helyett 23 mázsa árpát termelt, munkaerőt vefe igénybe. Megmond- ják a kukoricát két szárával. Má- hanem elmondta:
szeretők elégedetlenkedni kezdlek, a
nemcsak a népgazdaságot erősílet e, juk őszintén, mi is nehezen barát- gori Sándor a makói Úttörőből még
— Tavaly a férjemmel és egyik
hanyagok pedig nevettek a markuk- hanem a szövetkezet vagyonát is je- koztunk mie:g a kultivátorral. Azt
ba. Csak a pártszervezet türelmes, lentős mértékben gyarapította.
mondottuk, hogy kidarabolja a nö- bátorítja is a brigádvezetőt, hogy fiammal 750 munkaegységet dolgoz,
vényt. Később meggyőződtünk róla, csak próbálják meg, ők is kísérle- tunk u zárszámadásig Kaptunk 28
felvilágosító munkájának volt köA küldöttség tagjai, a vásárhelyi hogy ebből egy szó sem igaz és ez- teztek ezzel a módszerrel és jól be- mázsa búzát 9 mázsa árpát, 15 mászönhe ő, hogy ebben az évben már
az egész tagság azt vallotta: aki Takács Sándor, a tömörkényi Ágos- után is minden növényünket kultivá- vált. Ki kell használni minden lehe- zsa kukoricát, 13 mázsa krumplit,
a földtől, 103 kiló súlyban két sovány disznót,
a nagymágocsl
Bakos torral művelünk. Annál is inkább, tőséget. el kell venni
nem dolgozik, ne is egyék.
Ez
a ton Mihály,
szocializmus alapelve és nincs sem- István egyéni dolgozó parasztok, de mert a traktoroson kívül csak egy ami; lehet nem szabad várni, hogy három mázsa cukrot, 50 liter o'ajat
mi sajnálkoznivaló azon, aki keve- Mágori Sándor, a makói Úttörő- ember szükséges hozzá, aki kormá- ajándékba adjon bármit a természet- és készpénzben 7000 forintot. Ezen
Élénk vita indul meg a küldöttek felül jutalomképpen jó munkánk
sebbet kap a közös jövedelemből, ha termelőszövetkezet párttitkára, Csi- nyozza. A pótoeporzást úgy végezszár Antal, a szegedi Új élet-terme- tük el, hogy a reggeli és a délelőtti között, mert sokan
úgy
vannak u:án kaptunk még 500 forintot és
elcsavarogta aa időt.
Megszívlelték és gyakorlatba át- lőcsoport új tagja is behatóan ér- órákban beleállítottuk az asszonyo. vele: hiába fátfák ezt a kukorica, én egy ruhának va'ót és egy hosz.
ültették a m'niszter.anáes április deklődik a munkafegye'em iránt: kai és az iskolából lemaradt gyere- földej. mégse értik, hogy ebben az szúszárú cipőt. A háztáji földünkön
hogy termett 30 mázsa kukovlca és a
24-i határozatának azt a részét is, dolgozik-e mindenki tisztességesen, keket. A pótbeporzás nism nehéz irgalmatlan szárazságban,
konyhára szükséges zöldségféle.
hogy a n agyoibb terméseredményt cl- érzik-e a tagok azt, hogy saját ma- munka, jól el tud'ák végezni és en- tudtak ilyen karvastagságú csövek
ÚltóliitatjiíkJ
érő brigádokat^ illetve a brigádok- gukéban dolgoznak, vagy amikor 1ek az egész szövetkezet látja hasz-, fejlődni. Még akkor is mondja ki-ki
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Rendelet a kötelező tűz- és jégbiztosítás bevezetéséről
Az Elnöki Tamács
tőrvényerejű
rende'etet adott ki a kötelező tűz
és jégbiztosítás
bevezetéséről. A
törvényerejű rendelet
alapján a
m'nisztertanács
rendelete szabályozza a kötelező tűz- és jégbiztosítást.
A kötelező tűzbiztosítás kiterjed
ei szövetkezeti és egyéni tulajdonban lévő laikóépü'etekre és a mezőgazdasági beruházott vagyonra
(épületek,
felszerelés,
készletek,
állatállomány) továbbá az ipari és
földrnűveaszövetkezetek vagyonára.
A jégverés esetére való biztosilé® kiterjed
minden szántóföldi
növényre, a szöllőre és a nagyobb
gyümölcsösökre.
E nagyjelentőségű
rendelkezés
Intézményes segítséget biztosit különösen a mezőgazdasági lakosság
részére.
A tűz és jégverés olyan súlyos
pusztítást végezhet valamely szövetkezet vagy egyéni dolgozó tulajdonában, hogy a károsult veszteségét a
maga erejéből pótolni
nem képes.
A kötelező
biztosftás lényegében azt jelenti.
hogy mindazok,
akiket a károsodás veszélye fenyeget. közösen viselik,
megosztják
egymás között a kockázatot.

Változatosabb

A kötelező biztosítás 1953. január
elsejétől lép hatályba.

operettesteken

(ö. 1.)

flz amerikai {•iilügymínisztérum
a szovjet kormányra akarja hárilani a felelősségit azért,
meri az amerikai propaganda csődöt mondott
a Szovjetunióban
(TASZSZ).

K r a m l n o v , megmondani az igazságot, azt, hogy

a Szovjetunióban csődöt mondod az
amerikai propaganda, éppúgy, mint
ahogy csődöt mond más országokban
is. A külügyminisztérium az „Amerika" folyóirat balsikeréért a felelősséget át akarta hárítani a szovjet
hatóságokra, amelyek — szerintük
— akadályozták a folyóirat terjesztését.
A külügyminisztérium ezt ürügyül használta fel arra, hogy betiltsa a washingtoni szovjet nagykövetség tájékoztató bu'letinjé; és
hadjáratét indítson a többi szovjet
kiadványok
amerikai
terjesztése
ellen.
Akármilyen trükkhöz és koholmányhoz folyamodnak az amerikai
propagandisták és kémek — folytatja a szemleíró — ezek a koholmányok és trükkök nem változtathatják és nem is változtatják meg
azt a tényt, hogy az amerikai imperialista
propaganda
külföldön
kegyetlen vereségei szenveded.

Titóék a jugoszláv színházakat is
aljas céljaik szolgálataiba állítják
Bukarest.

(Agerpress).

A

titóis-

KIÁLLÍTÁS
A
Somogyi
Könyvtárban
koreai
könyvkiállítás délelőtt l ü órától esto
7-ig.
MUZEUM

szór elkoptatott
m ű v e k ú j vonásait
megmutatni.
Nem számítva,
hogy
p é l d á u l a C s í n o m P a l k ó n a k is vann a k értékesebb, szebb részei a (II.
felvonás kettőse), amelyet
szívesen
KÖNYVTÁR
hallanánk
többször
is,
szükséges
Egyetemi:
Nyitvatartási Ideje
a
lenne az operettirodalom alkotásai- nyári hónapokban:
Az olvasóterem
n a k füzetesebb megvizsgálása hang- augusztus 23-ig
zárva.
Kölcsönzés
verseny előtt.
Az
operettirodalom kedden és pénteken reggel 8-tól délnagyon gazdag,
s a m i hangverse- után 3-tg.
Somogvi: Délelőtt 10-től este
7-tg.
n y e i n k alig ismerik ezt a gazdagsá(Könvvkölcsönzés: délután 2-től este
got: három-négy
s z á m b ó l é p ü l n e k 6 óráig.)
csak fel.
Legyenek az illetékesek
Partfürdői
kölcsönzés
mindennap,
kissé lelkesebb rendezői a hangver- ünnep- é s
vasárnap is délelőtt 9-től
senyeknek. törekedjenek arra, hogy este 7-lg.
Gorktt (Horváth M-u 3. MSZT székkevésbbé e l k o p t a t o t t müveket adjaház): Hétköznapokon
délelőtt
10-től
n a k elő. H o g y m e n n y i r e fontos a j ó 2-ig; délután 3-tól
7-ig.
Könyvkölmíisorvátasztás. éppen a siker szem- csönzés.
pontjából,
m u t a t j a , h o g y a legnagyobb sikerű
szám
Musszorgszkij
MNDSZ HIREK
r i t k á n h a l l h a t ó R o t h a d n i a volt, ameKedden délután 5 órakor titkári érlyet Bencze M i k l ó s , a m ű m o n d a - tekezletet tartunk, minden titkár e'vnivalóit
kiválóan tolmácsoló
elő- társ
megjelenésére feltétlen
számítunk MNDSZ titkárság.
,
adásban m u t a t o t t be.

Párizs (TASZSZ). AJ „Humnnltes l kádár vezetősége határozatot hoDimanche" brü«6zeli kü'öntudósi- I zott a
sztrájk
felfüggesztéséről,
tójának jelentése elmondja, hogy a j Ezek a kÍ6órletek azonban a legbelga dolgozóknak a katonai szol- ' több esetben csődöt mondtak. A
gálati idő meghosszabbítása elleni • belga vasutasok 6ok helyen
beszombati áltatánew 24 órás sztrájk- j szüntették
a munkát noha elbocsá.
ja nagy sikerrel folyt le. Csupán i táesal fenyegették meg őket, ha
Charlerol-ban 50.000 bányász
é© ] résztveszmek a sztrájkban. A vss35.000 fémmunkás sztrájkolt.
| utasok vidéken küldöttségeket váA jelenté® azt is elmondja, hogy
l lasztottak,
amelyek
Brüsszelbe
a szakadár szakszervezetek vezetői
hogy részt
vegyenek a
megpróbálták csökkenteni az álta- mentek,
lános sztrájk
erejét é® méreteit, i belga főváros dolgozóinak tünteígy a Vasutas Szakszervezet sza- ' tésén.

Moszkva

14-lg).

Móra Perenc-kiállttás: Koszta
József
képzőművészeti, fejlődéstörténeti
és
természetrajzi
kiállítások: hétfő kivételével naponta 6-től
délután
18
óráig, ezombraon R-tőt
délután
17
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.

H szakadár szakszervezeti vezetők mesterkedése! ellenéra
sikeres volt a belga dolgozók 24 órás általános sztrájkja

a „Pravda" nemzetközi szemléjében
megállapítja: minél makacsnbbul és
tolakodóbban hirdetik az amerikai
külügyminisztérium
propagandistái
»z
„amerikni életformái", annál
visszautasílóbb álláspontot foglalnak
el külföldön az egyszerű emberek
az amerikai propagandával
szemben.
'— A szovjet emberek, akik szocialista államban nőttek fel és nevelkedtek, a faji felsőbbrendűség, a
háború és a gyűlölet propagandáját
a legsúlyosabb bűnnek tartják
az
emberiség lelkiismerete elion. Teljesen érthető tehát, hogy távoltartctt&k magukat a hazug amerikai
propaganda folyóiratától, az „Ame.
riká"-tól. Nem voltak hajlandók
megvenni ezt n folyóiratot.
Az „Amerika" kiadója, nz amerikai külügyminisztérium, beszüntette
a folyóirat megjelenését, amit a
szovjet olvasók nem sajnálnak. De
a külügyminisztérium nem merte

Varthirek

| A szövetkezeti és egyéni tulajd o n n a k ilyen széleskörű védelmét
Édesítjük a
nyolchetes
prop.
elsőnek a
szocialista Szovjetunió
valamint
valósította meg és a szovjet pél- Í6kola propagandistáit,
dát követve fokozatosan vezetik ha Igatóit. hogy részükre a 36 os
számú brosúra
Horváth
Márton
azt be a népi demokráciák.
elvtárs: A párt felvilágosító munA tűzbiztosítás diját lakóházak- kája, és 37-es 6zámú brosúra Far.
nál a szobák száma szerint, a me- kas Mihály elvtárs: A párt munzőgazdasági vagyonnál a földterü- kája az ifjúság közö'.t című 'nyag
let nagysága szerint kell fizetni. A részükre megérkezett, átvehetik a
terhet nem jelentő évi dfj eltemé- Pártoktatás Házában.
ben az állami biztosító a tűz okozAgit. Prop.
Osztály
ta kárt a tényleges érték alapján
téríti meg.
IDOJARASJELENTÉS
A jégverés esetére való biztosíVárható
időjárás
tás díját is a fö'dterület nagysága
kedd es icj: csökkeszerint kell fizetni.
A kártérítés
nő felhőzet. Mérséjárásokra megállapított biztosított
kelt, időnként é.énk
nyugati szél. A napérték szerint történik, a díj a bizpali hőmérsék'et
a
tosítási összeggel arányos.
Dunántúl
déli részében
emelkedik,
A termelőszövetkezetek és a III.
másutt
aliq váltotípusú termelőszövetkezeti csoporzik.
tok igen je'entös 20—50 százaléVárható
hőmérsékleti
ertékek
az
kos díjkedvezményben részesülnek. ország területére kedden reqqel 1 4 —
17,
délben
30—33
fok
között.
A kőtelező biztosítást az Állami
Biztosító Intézet végzi,
munkáját
MOZI
a helyi tanácsok ellenőrzik és seSzabadság-mozi: Lammermoori
Lugítik. A tűzbiztosítás díjából je- cia (augusztus 13-ig)
Vörös
Csillag:
augusztus
15-ig
szülentós összeget fordítanak a tűznet.
védelem fej'esztésére.
Fáklya:
Békés napok
(augusztus

műsort az

Az Országos F i l h a r m ó n i a s z o m b a t
este az Állatni O p e r a h á z művészein e k felléptével hangversenyt rendezett az ujszegedi szabadtéri színpad o n . A szereplő művészek k i t ű n ő e n
énekeltek, a zenekar j ó l játszott, s
a közönség is elismeréssel fogadta a
művészek m u n k á j á t . \ m ű s o r azonb a n , b á r az o p c r e t t i r o d a l o m meglehetősen nagy
területét
igyekezett
felölelni,
n e m volt n legszerencsésebben összeválogatott. A s z á m o k a t
n a g y o n sokszor h a l l o t t u k m á r , mostanában,
n e m is
régen
rendezett
hangversenyeken. Egy-két szám köz ü l ü k szinte m i d e n operettesten szcTepel.
A francia
királykisasszony
d a l a , a L e á n y v á s á r kettőse, a Csí.
n o m P a t k ó ,,.íó é j s z a k á t " c í m ű duettje, — m a j d n e m m i n d e n hangverseny
m ű s o r á b a bekerülnek. Nem számítva
azt. hogy ezek a számok n e m m i n
d i g n legértékesebbek,
kicsit unalm a s a k is m á r ; n e m csoda, h a n művészek előadása sem t u d t a a
sok

*

A jugoszláv színházak

valóságos

ták a jugoszláv színházakat a dol- melegágyai a
Szovjetunió és a
gozók becsapásának, a legalantas bb ösztönök felkel ésének eszközé- népi demokratikus országok elleni
\ é, a rothadt dolláridcológia, a há- rágalomhadjáratnak. Műsorukban a
borús hisztéria fokozásának
fegylegreakciósabb darabok szerepelnek.
yerévé tették.

MSZT HIREK
Az MSZT Belváros V. alapszervezet
(Április 4. útja 12.) értesíti aktíváit,
és az érdeklődőket, hogy 13-ún, aktlvaülést tart. Előtte fél G kor vezetőségi ülés. Ülés elölt és után fél óra
időtartamig, va'amtot minden pénicken 6-tól 8-ig könyvtári könyvek kölcsönzése .

Ma ünnepélyesen osztják ki
a Szegedi Kenderionógyátban
a második békekölcsön
első kötvényeit
Ma délután 2 órai kezdettel ünnepélyes keretek között osztják ki
a Szegedi
Kenderfo.nógyárban
a
másodk
békekölcsön első kötvényeik Az elmúlt év őszón dolgozóink a kö'csönjeigyzéssel is megmutatták harcos kiállásukat a béke ügye mellett, megmutatták azt,
hogy mindannyian egy emberként
sorakoznak fel, ha arról van szó,
hogy
tervünk
megvalósításához
anyagi segítséget kell nyújtani államunknak.
Szívesen
adták odia.
nélkülözhető forintjaikat, m'ert tud.
ták,
kormányunktól
sokszoroséin
visszakapják
azt.
Vissraakapják
nemcsak közvetve, hanem közvetlenül i®. A mai ünnepségen elsőnek ee, üzem legjobb dolgozói, a
sztahanovisták kapják kezükhöz a
kötvényeket s a következő napokban megkapja m'nden dolgozó.
Hirdetmény. Ujszegedi Kender Lenszövő V. ártézlkútjának engedé'yezése
ügyében
f évi augusztus hó 13-án,
délelőtt 8 órakor Bérház II. em. 1229.
sz. a. hivatali helyiségben tárgyalás
lesz tartva. A vonatkozó műszaki tervek és leírás. Jelzett helyen
megtekinthetők.
Észrevételeket
legkésőbb
augusztus hó 28-ig lehet beadni
Elkésve érkezett felszólalásokat a hatóság nem vesz figyelembe.
Városi
Tanács Vb. Elnöke.

IBUSZ K I R Á N D U L Ó VONAT
Miskolc, Lillafüredre, Tapolcára augusztus 16-án. Rászvé.
teli jegy ára 41.60 forint. Jelentkezni tehet augusztus 13ig IBUSZ Menetjegyirodában.
délmagyarorszag
Polliiké napilap
Felelős szerkesztő és kiadót
ZOMBORI

JÁNOS

Szerkeszti: a
s/prkesz,őblzottság
Szerkesztőség
Szeged . I.enin-u
11
reieron: 35—35 és 40—80
Kiadóhivatal!
Szeged
Lenln-u
Telefont 31-16 és 35-<)0.
Csongrádmeevet
Nyomdaipari
Váliamt. Szeged
VSLSIA* vstaiAi Vídp.ta OvArffi,

A SERLEG JOBB MUN KARA

KÖTELEZ

megyei lapjainkkal.
Nagy öröm ért, am'kor a , Dél- latot tartunk
magyaroiszág"
munkatársa felke- Éppen ezért itt a Tilo-határ menresett, s mint legjobb eredményt tén sokkal szívósabban kell. hogy
elért levelezőnek
átadja a szer- harcaljunk leveleinkkel. Ezzel se1
adni az osztálykesztőség vándorserlegét és kónyv- gítséget tudunk
I harchoz, hiszen tudjuk hogv ía'uajándé&át.
Ugy érzem, etz a jutalom, ame- helyen a kulákok — Tito hü kikészek minden pillalyet kapuim, további jó munkára szolgálói
kötelez. ígérem, hogy a jövőben natosin építésünket gátolni, boldog
munkámat
m'ég eredményesebben életünk fejlődését akadá yozni.
becsületes délszláv
végzem el. Vállalom, hogy Aikol- | Az itt élő
I mányunk ünnepére két dé szláv és dolgozó parasztokkal azon leszürk,
| két magyar dolgozó parasztot szer. hogy hasznos épüői legyünk leve, vezek levelezőink táborába. J ó ek- leinkkel szocialista hazánknak. Én
:
I tivák bevonásával még jobban ki- meganr ped g úgy végzam a levelea levelezési mozgalmat zési munkám, hogy a vándorserleg
; szélesítem
I továbbra is birtokomban maradjon,
Ujezentiván községben.
Hornyák
István
| Nekünk
ujszentivániaknak nem i
a ..Délmagyarország" levelezője
m'ndegy az, hogy milyen kaposo- '
MEGKEZDŐDTEK A X. SAKKOLIMPIA KÜZDELMEI
A magyar csapat Jól küzdött a sakkolimptán
Helsinki. Vasárnap délután Helsinkiben minden csoportban
megkezdődtek a X. sakkolimpia küzdelmei.
Eredmények:
I . csoport:
Dánia—Luxemburg 4:0
Saarvidék—Izland 2:0
(két Játszma
függőben marad' i
Argen'.ina—Anglia 2.5—0.5 (egy Játszma függőben maradt).
Nyugatnémetország—Kuba
2.5—0.5'
(egy játszma függőben maradt).
II. csoport:
Magyarország—Olaszország 2:0 (kél
játszma függőben maradi).
Német Demokratikus
Köztársaság— i
Ausztria 3 1
,
Svédország—Brazília 4:0
I
FÉRFI-

ÉS NŐI

Jugosz'ávla:—Norvégia 3.5—0.5
Szovjetunió—Izrael
2.5—0.5
egy
Játszma függőben maradt)
III. csoport:
Hollandia—Egyesült Államok 2.5—
0.5
Finnország—Lengyelország 3:1 ,
Svájc—Görögország 3:1
A m a g v a r csapatból Szabó ég Szily
győzött, míg Flórtán
ja szmája
előnyös, Barczáé pedig kissé hátrányos
állásban függőben maradt.
A függőjátszmákat hétfőn
délelőtt
bonyolították le. A
magyar
csapat
iegköze'ebbi ellenfele a hétfő délutáni
második
fordulóban
a
Jugoszláv
együttes.

RÖPLABDA CSAPATUNK ELUTAZOTT MOSZKVABA. A
RÖPLABDA
V1LAGBAJNOKSAGRA

II.

A m a g y a r színeket Moszkvában a z
alábbi versenyzők képviselik:
Férfiak: Antal Péter, Hennig, Havasi, Popovics, Borsovszki, Németh. Bene. A. Moss. Szabó, Erdődt, Szllájryt,
Bajnáczkl.
Nők: Kincsessy, Kubtnyl. Koska, Kurima-nné, Kaszás, Szalai, Kovács, Jászai, Koz'k. Simo, Sztrain. Sulcs.

Augusztus 17 és 29.-e között kerül
sor Moszkvában a II. röp'abda világbajnokságra'
Vasárnap éjjel a Nyugati pályaudvarról e'utaztak férfi- és
női
röplabdacsapatunk tagjai, hogy
résztvegyenek
a
világbajnokságon.
Búcsúztatásukra az
OTSB
nevében
Fehérvári Béla1, az OTSB sportoktatási
hivatalának helyettes vezetője és Benyák Fcrcnc,
az
OTSB
röplabda
előadója Jelent meg.

J ó eredmények a minősítő úszóversenyen

sas) 5:24
2. Barcs (Dőzsa)
5:27.5,
100 m III. o. gyors: 1. Réz (Petőfi)
1:16.2, 2. Matyasovszki (Vörös Lobogó)
1:16.4, 3. Takács (Dózsa) 1:16.9. Női
számok: 100 m. I I I . o gyors: 1. Bánkuti (Ha'adás) 1:29,
2. Erdész (Petőfi) 1:42. 100 m . I I I o. mell: 1. Maduda (Petőfi) 1:512, 2. Á b r a h á m (Petőfi) 2:03. 3. Kozák (Petőfi) 2:06, 100
m. II. o. mell: 1. Peterdi (Petőfi) 1:38.2
2. Fehér (Dózsa) 1:4ü 2, 3 Temesvári
(Petőfi) 1:46.2, Kísérő
számok:
50
úttörő gyors: 1. Szálat
(Petőfi) 32,
50 m. lány hát:
1. Nagypál (Petőfi)
49.8, 50 m. úttörő mell: 1 Szántó (Petőfi) 43, 50 m . leány mell: 1. Kiss I .
(Petőfi) 46.1, 50 m. úttörő
hát:
1.
Szalai (Petőfi) 42 4. 50 m . ú'törő pillangó: 1. Szántó (Petőfi) 44.8, 50 m.
úttörő
leány gyors:
1. Nemesszegi
(Petőfi) 39.3.

Vasárnap az újszegedi versenyuszodában megyei minősítő úszóversenyt
rendeztek, amelyen Igen Jó eredmények születtek. 100 m. ifi H . o. hát:
I . Bodor (Dózsa) 118.6. 2. Kuhn (Petőfi) 1:22.2.
3 Szendrei II. (Petőfi)
1:28.4. 200 m. II. o. gyors: 1. Kcméndi (Dózsa) 2:26.8, 2 Fazekas (Dózsa) 2:35, 3. Szendrei I. (Petőfi) 2:40.
100 m. II. o. pillangó:
1. Reök (Petőfi)
1:16 6
2. itern~ák
(Petőfi)
1:23.8, 3. Nóvák (Petőfi) 1:38.8. 100
m. II. o. férfi mell: 1. Vájtál (Petőfi)
1:23. 2 Dobai (Peiöfl) 1:27.7, 3. Knézi
(Petőfi) 1:32. 100 m. I I . o. .gvors: 1szentklárai (Dózsa) 1:07.3, 2. Szendrei
II. (Petőfi) 1 :09 3,
3. Deák (Munkaerő Tartalék) 1:09 8. III. o. mell: 100 m
1. Tornya! (Dózsa) 1:36.3. 2. Deák (Petőfi) 1:37.2. 3 Solvmosi (Petőfi) 1:40.2
400 m. I. o. gyors: 1. Csapó (Bp. Va-

A II. Vasutas

Nap

Ma

LABDARUGO EREDMÉNYEK
Magyar
Vasutas Válogatott—Lengyel
Vasutas Válogatott 3:0 (1:0)

60.31

métert

Nemhívatalos totóeredmények
12 tnlá'atot két pályázó ért el Ezek
egyenként kb. 20.150f forintot
nyernek. Kb. 48-an érlek el
11 találatot,
egyenként 835 forintot kapn-k. 446an értek
el 10 ta'álatot,
e~yenként
110 forintot nyernek.

dobott

A Bp. Bástya atlétikai
versenyén
Néme'h Imre 60.31 es
dobásával
3
cm-re megközelítette Csermáknak az
o'lmplán felállított világcsúcsát, ö a
világon a második kaiapácsvW), aki
túldoboít a 60 méteren.
Szeged

egyéni

Hajói- nevezlek el
Juhász Gyuláról

teniszbajnoksága

Szeged város egyént teniszbajnoka
elmérét 10 szegedi
egyesület
közel
120 versenyzővel Indult. A bajnokságot nagy küzdelem
után
Ábrahám
(9z. Haladás) veretlenül nvertc rrcg.
2. Bücherbauer. 3. Uóczl Férfi párosban 1- Dóczl—Bücherhauer, 2. Ábrahám—Pataki. A
női egves
hatnoka
Deákné, 2. Gálli G. Iíjiis igl fiú egyesben 1. Honti. 2. Borb is.
SZERDÁN SZ HONVÉD—
BP. t z z o MÉRKŐZÉS SZEGEDEN
\z ú| Honvéd sportpályán szerdán
délután fél 5 órai kezdettel kerül sorra a Szegedi Honvéd—Budapesti I z z ó
barátságos lab-iarimó mérkőzés. Előtte háromnegyed 3-kor Sz. Bástya'—
Honvéd II- barátságos mérkőzés lesz.
TOTO EREDMÉNYEK
2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. x, 1. 1. 1

Népköztársasági Kupa röplabda
mérkőzések Szegeden

Ma délután
fél 5 órai kezdettel a z
Ady-téri pályán kerülnek
megrendezésre a' megyei Népköztársasági Kupa
röplabda férfi döntő mérkőzései
a
Szegedi
VL—Tutagyár,
a
Szegedi
Lendület és a Szegedi Spartacus részvételével.

Megyei bajnoki
eredménye"?
Sz.
Klulzsi—VLSZ Kender
1:1,
Postás—
Kiste'ek 3:1. Makói Lok—Sz. Dózsa
4:0, Sz Honvéd
II—Csongrád
2:1,
Hmv. Dózsa—Ulszegedt Kender 5:0.
Szentes—Hmv. Petőfi 4:2,
Mindszent
Szőreg 2:0.
,
Németh

sportműsora

pat ellen barátságos mérkőzésen 4:2
(2:1) a r á n v b a n győzőit Utána a Bp.
Vasas
NB l-es csapata
barátságos
labdarugó mérkőzés
keretében 6:3,
(2:1) arányban győzött a Szegedi Lokomotív együttese ellen.
A Bp. Vasas mezőnyben szépen
játszott,
a
Szegedi Lokomotív nagy lelkesedéssel
küzdött.
.

A vasutas sportolók vasárnap
délelőtt. megkoszorúzták a Széchenyi-téri
szovjet emlékművet, majd onnan
az
ülszeged!
Petőfi pályára
vonultak,
aliol ióls került sportbemutatókat rendeztek atlétikai
MHK számokból, vívásból és súlyemelésből. Majd Szeged
város ifjúsági
válogatott
labdarugó
csapia a szegedi vasutas ifjúsági csa-

A Balatoni Hajózási Vállalat Juhász Gyuláról, a nagy magyar költoről nevezte el legújabb 150 lóerős,
kétmotoros vontaitóhajóját. A motoroshajó kimondoltan (iszai szolgálatra épült és a napokb n érkezett
meg Budapestről — a Dunán és a
Tiszán keresztül — a tápéi hajójavító üzembe, ahonnan már el is
i indult Szolnok felé. A hajó nagy
; segíteöget nyújt majd abban, hogy
\ a Tisza melleit termelt többezer vaí gon cukorrépát a Szolnoki Cukorgyárba szállíthassák és a tűzifa,
kender és építőanyagok fuvarozását
fennakadás nélkül elvégezhessék.

1

ÖZV. FOGAS tmréné névre szóló ira- ,
tok, illetve
igrzo ványok
elvesz ek.
Kérjük a bocsü'eles meqtalá ót, a kl- I
adóhivatalban adja le.
PATKANYFOGÓ kutyát veszünk, Lenin- ;
utca 9. Porta.
SüTöTANULÓNAK fiúk
és leányok
16—18 éves korig felveszünk. Kenyérgyúr Központi Iroda, Marx-tér 20.
VIZTÁROLASRA
alkalmas
hordókat
és dobokat megvételre keres a Szegedi Kenderfonógyár. Londoni-krt. 3.
EGY
pirosgyűrus-felű
kuli
eladó.
Érdeklődni a kiadóhivatalban.
ZOLTAI Á r p á d eltűnt feke'e levéltárcájában 150 Ft ls volt. A megtaláló
a pénzt
megtarthatja és az okmányokért Jutalmat ts kap. Városi Oktatási Osztály.
HÁROM négyzetméter
magyar
perzsaszőnyeg, kifogástalan állapotban eladó. Sztálin sétány 3. II emelet.
TANYÉRTCASZAR és rőzse eladó. KosUlth-U. QiK. abttL
.

SEZLON eladó. Konyhaszekrényt veszek Széchenyl-tér 8. 1. em. 14. ajtó.
AKL tűrbo'.omat vasárnap a Ká'ai tónál megtalálta,
szíveskedjék Jutalom
ellenébén a Közkórház portásánál leadni.
,
SZÉLES, ú| rekamié
ágyneműtartós
olcsón e'adó. Petöfúelep II u. 53.
EGY jégszekrény
eladó.
Petőfitelep,
VII. u 317.
PIBOS kókusz futószőnyeg kb. 130 cm.
széles és 500 cm. hosszú és egy gyalupad eladó. Sztálin-krt. 46. III. 15/a
ASZOK és trausport
boroshordókat
megbízásból veszek, Glülck Attila-u.
16. II. em.
KÜLÖBEJARATU
bútorozott
szobát
keres tanár, esetleg ellátással.
Érdeklődni telefonon: 46—81.. 8-tó! 2-ig.
E L A D ö Mare'i 110 V. ventillátor, magyar perzsaszőnyee, 100x225-ös, Újszeged. Kállav-u. 17
KÉPEIT
keretez'esse
és
Javíttassa
KárDátinénál. Sztáün-krL 53,

