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ÜNNEP
Alkotmányunk ünnepnapja közeleg. 1949-ben Rákosi elvtárs dolgozó népünk elé terjesztette az alkotmánytervezetet, jóváhagyás végett.
Azóta mindig kemény munkával készülünk erre a napra. Az Alkotmány fényében teljes ridegségében
meglátjuk a multat: botosispánjaival, csendőreivel, elhagyott, sivár
falvaival, a leselkedő éhhalállal, de
ugyanakkor tiszta ragyogásában'látj u k boldog jelenünket, nagyszerű
jövőnket. Nincs munkanélküliség,
nincs jogfosztottság többé hazánkban. A munkásosztály bevonta a hatalom gyakorlásába a dolgozó parasztságot és 1949 augusztus 20-án
az alkotmány törvényesítette ez; a
megbonthatatlan egységet, ezt a szi.
lárd szövetséget. „A Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó
parasztok állama" — szögezi le a 2.
paragrafusa. És ha elgondolkozunk
e mondat értelmén, röglön azt kérdezi lelkiismeretünk:
megtettünk o
mindent a
népi
államhatalomnak
a további erősítéséért,
jól
harcoltunk-e, hogy méltóképpen
ünnepelhessünk alkotmányunk
születésnap.
ján?
A z ipari munkás nyugodt büszkeséggel válaszol: munkafel ajánl ásómat túlteljesítettem, vagy túlteljesítem a következő napokban és ezzel
védelmezem a békét, hazámat, családomat'. Nyugodtan válaszol a pusztamérgesi, csongrádi, magyartési és
az ásotthalmi dolgozó paraszt is:
becsülettel teljesítettem gabonabe.
gyüjtósi kötelezettségemet és ezzel
hozzájárultam, hogy a fiam és a
leányom tovább tanulhasson, hozzájárultam, hogy szabadon mondhassam meg továbbra is a véleményemet mindenről, mindenkor, mindenütt. Egyre több község és termelőszövetkezet jelenti Csongrád megyében pártunknak, hogy teljesítették
kötelességüket az állam iránt, mert
ezt a kötelességteljesítési
Rákosi
elvtársnak ígérték meg és tisztességgel betartották szavukat. Ezeknek a
községeknek dolgozó parasztjai —
amikor több m nt egy hónappal ezelőtt csatlakoztak Nagyszénás és Gádoros begyűjtési
versenyfelhívásához és vállallak, hogy augusztus
10-ig teljesítik begyűjtési tervüket
.— komolyan vették a pártnak adott
szót. Most büszke rájuk az egés2
megye, az egész ország, az egész hatalmas béketábor. De az elismerésen, a megbecsülésen kívül kézzelfogható, közvetlen jutalmat ls kaptak a csongrádiak és pusztamérge,
siek. Községük felszabadult a termények szállítási korlátozása
alól
és megkipták a szabadpiaci értéke1
sítés jogá . Papp Péter Pál pusztamérgesi dolgozó paraszt már szabadpiacon. m nden korlátozás nélkül értékesítheti több mint tíz mázsa
felesleges
kenyérgabonáját.
Neki is sokkal többet jelen azonban
az, hogy az alkolmány napját a jólvégzett, becsületes mur.ka tudatában ünnepelheti meg. Együtt készül
mos» a többi soksaáz dolgozó paraszltá-sával, hogy augusztus 20-án
felkeresik a makói vidám vásárt és
ott mondják el a megye egész dolgozó népe előtt; íme itt van a búza
és a rozs kocsinkon, vásárolhattok
tőlünk.
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A lápéi Ady Endre fiatal DISZ-szervczetc
példát mutat
Nyugatnémet dolgozók tiltakozása
• munkásellenes üzemi sznbáljzattörvény ellen
Rövidesen megjelenik Lenin összes művelnek
26.-lk kötete.
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„mert különben éhenhalnak". Mivel
minden esetben nem volt, aki viszszaverje ezt a gyalázatos rágalmat,
előfordult, hogy egyik-másik dolgozó paraszt beleegyezett abba, hogy a
kulák áthordja az ő asztagjába gabonáját és „nem termett" hangulatot terjesztve kibújhasson a begyüj
tés teljesítése alól. Ilyen alávaló
módon kerítette hálójába Nyilsa Ferenc csongrádi kulák is Vass Jár.os
kisparasztot, mert a pártszervezet
nem figyelmeztette idejében Vass
Jánost a veszélyre. De Vass János
i3 súlyos hibát követett el elsősorban saját maga és családja ellen,
mert nem gondolt arra, hogy ezzei
a cselekedetével az alkotmány-adta
jogait tiporja sárba, nem gondolt
arra, hogy ezzel saját boldogulását,
jövőjét ássa alá. Súlyos hibát vétet,
Vass János az épülő szocialista hazájával szemben is, mert védelmébe
vette azt a kulákot, aki békénknek,
ötéves tervünknek legádázabb ellensége.
Nem mindegy hogyan ünnepelünk
augusztus 20-án. Ezaai a napon ismételten hitet kell tenniök megyénk'
dolgozó parasztságának, hogy szabad országban, békében akarnak
dolgozni és termelni. Azok, akik nem
teljesítették gabonabeadási kötelezettségüket, azok f á j ó szívvel, irigykedve néznek majd azokra a makói
ünnepi vásáron, akik jókedvűen és
büszkén kínálgatják eladásra áruikat. Pedig nincs mi( irigykedniük.
Az állam számunkra is lehetővé
tette a szabadpiacot, megadta hozzá
a jogot, csak élni kell vele. Még nem
késő: a begyűjtési törvényt végre
lehet hajtani a nagy ünnepnapig. A
dolgozó paraszlok, akik már r.éhány
héttel ezelőtt teljesítették begyüj léci
tervüket, ne lűrjék el, hogy legyen
a községben olyan, aki még most is
a beadás halogatásával
okoskodik.
Menjenek el az ilyen hanyag dolgo
zó parasztokhoz a népnevelőkke
együtt és világosítsák fel őket: csak
úgy lesz biztos kenyere nemcsak g
községnek, de az egész ország dolgozó népének is, ha augusztus 20-án
már senki nem tartozik
gabonára'
az
államnak.

EGYESÜLJETEK!.

A szegedi j á r á s d o l g o z ó parasztsága is t e l j e s í t e t t e
egész é v i g a b o n a b e a d á s i tervét
A Járási

Pártbizottság

Megyénkben egyre fokozódik a
gabonabegyüjtési terv teljesítésének üteme. A beadást 100 százalékig teljesítő községek, termelőszövetkezetek egymásután kapják meg
a gabona szabadpiaci értékesítésének jogát.
Igyekeznek a dolgozó
parasztok a beadással, hiszen tudják,
hogy az állammal szembeni
kötelezettség maradéktalan teljest,
tése — a szabadpiacot jelenti számukra. A gabonabegyüjtés
nagy
csatájában jól megálltak helyüket
Szeged járás
dolgozó parasztjai.
Még az aratás, cséplés előtt versenyszerződést kötöttek egymással;
a dűlők,
körzetek,
községek a
nyári munkák, a begyűjtési terv
maradéktalan teljesítésére.
A szegedi
járás
megyéinkben
azok közé a járások közé tartozik,
amelyek minden
munkában
az
élenjárnak.
Az elsők között ha-

és a Tanács

távirata

Rákosi

elvtárshoz

ladtak a növényápolásban, az ara- mán. itt a Tllo-határ szélén, tettektásban, a cséplésben s most
az ben "követi pártunkat, helyesli politiegész járás kényéi gabonából 100.6 káját, helyesli és hozzájárul az ötszázalékra,
takarmánygabonából éves terv megvalósításához.
106.3 százalékra teljesítette egész
Dolgozó parasztságunk a terv
évi gabonabeadási tervét.
túlteljesítésével adott mé'tó vátesz*
A Szeged Járási Pártbizottság a já- Tito aljas bandájának háborús uszirás dolgozó parasztságának nevében tására és ezzel újabb csapást mér
táviratban jelentette Rákosi elv'árs. mind a belső, mind a külső ellensénak a terv teljesítését. A távirat geinkreszövege a következő:
ígérjük, hogy még , keményebben
„Drága Rákosi elvtárs!
harcolunk az osztálye'tcnslg elten,
A szegedi járás dolgozó paraszt- küzdünk a békéért a beadási kötelesága nevében örömmel
jelentjük, zettség még példásabb túlteljesítéséhogy járásunk a kenyérgabonabe- vel.
A járás dolgozó parasztsága ne.
adási tervét 100.6 százalékra, a takarmánygabonabeadási tervét 106.3 vében:
száza'ékra teljesflc.te.
A Szegedi Járási Párt.
Az állammal szembeni kötelezettblzo*tság
ség példás te'jesÜése bizonyítja,
V Szegedi Járási Tanács
hogy
dolgozó
parasztságunk 8
kommunisták példamuta.ásr
nyo.
Végrehajtóbizottsága

AZ aUGUSZTUS 20-1 MUNKaFELöJflNLBSOK TÚLTELJESÍTÉSÉÉRT
INDULTUK HDRCBA a SZEGEDI DOLGOZOK
az Alkotmány-műszak első n a p j á n
A Szegedi Textilművek dolgozói
néhány nappal ezelőtt megfogadtak,
hogy augusztus 13.tói, augusztus
20.íg Alkotmány-mü s zakol rendeznek
s ezala't az idő a , a t t minden eddigi eredményüket túlszárnyalva ünneplik meg augusztus 20-át. Ehhez
a kezdeményezéshez a megye valamennyi üzemének dolgozói lelkesen
csatlakozlak és megígérték, hogy ök
is több és jobb munkával ünneplik
meg Alkotmányunk harmadik évfordulóját

majd el, hogy érdemes követői lehessenek példaképüknek, a szovjet
dolgozóknak.
AZ
ÉS

ÚJSZEGEDI

LEN-

KENDERSZÖVÖGYÁRBAN

A SZEGEDI
FALEMEZGYÁRBAN
is ugyanolyan lelkesedéssel
foglak
munkához a dolgozók a műszak
megkezdésekor, mint a többi üzemekben. A lemezprésnél, az ollónál, de valamennyi gépnél az eddiginél sokkalta serényebben folyt a
munka, A mítazak első óráiban már
kiváló eredmények
születtek
az
üzemben. Dura József elvlárs, a délelőtt folyamán
befejezte
195?-es
évi tervét és délben már 1953. évi
tervén dolgozott.

még nem is hangzott
et a hat
órát jelző gőzsíp hangja, a dolgozók
máris valamennyien ott voltak munkahelyükön, Az élenjáró dolgozókat hangos zenével üdvözölték a
műszak megkezdése alkalmából. Vidám durozsotással indultak meg a
A SZEGEDI TEXTILMÜVEK |
gépek a munkatermekben. A dolgozók biztatóan néztek egymásra.
akarják
salóra
dolgozói lelkesen indultak augusztus Jó munkájukkal
13-án munkahelyükre. Az előcsar- váltani azt, amit . a Textilművek
De nemcsak ezekben az üzemeknokban hangos zeneszó fogadta a dolgozóinak félhívása 'illán megfo- ben, hanem Szeged valamennyi üzegadtak:
„Harcolunk
harmadik
ne.
belépő dolgozókat, akik örömmel sí-,
mében ilyen • lelkesedéssel, kezdtek
ettek munkagépeik meilé, hogy az gyedéves tervünk túlteljesítéséért'', munkához a dolgozók a Testilmíí
Alkotmány-műszakban
o'yan ered| A SZEGEDI KONZERVGYÁR | vek dolgozói állal történt felhívás
Most, a begyűjtés végső szakaszá- ményeket érhessenek cl, ame'yekke.'
nyomán, A Ruhagyár dolgozó', a
ban nagy feladat
hárul a dolgozó méltóképpen ünnepelhetik meg audo'gozói is hangos zeneszó mellett DÉMA Cipőgyár dolgozói, a Gyufanőkre, a dolgozó
parasztasszonyok- gusztus 20,-á*.
vonultak munkahelyeikre,
amelyei gyár dolgozói, az Ecsetgvár do'gora. Az Alkolmány 50. paragrafusa
eredményekló!
virágokkal dísztttetlek fel, hogy n.él- zói is új, az eddigi
biztosítja számukra. hogy a férfi :kkimagasló
eredményeket
tó keretet adhassanak annak a ver- eltérően
A SZEGEDI
lcal egyenlő jogokat élvezhetnek,
harcba
a
senynek, amelyet augusztus
20, értek el így indu'tak
KENDERFONÓGYÁRBAN
hogy nem lenézettek 'öbbé. hanem
méltó megünneplésére indítottak. A z munka frontién A'kotmányunk mélszabad emberek, akik bármilyen ma
üzem é'eniáró dolgozóit az üzem tó megünnepléséért, a harmadik negas hivatást betöllhelnek. Az MN- a dolgozók már fél órával a műszak zenekarának tagiaí egészen a mun- gyedévi tervük mielőbbi sikeres túlmegkezdése
előtt
valamennyien
ott
DSZ-asszonyok induljanak
útnak,
;
teljesítéséért.
kahelyükig kísérték el.
j á r j á k végig a házso okat, ag tálja voltak az üzemben. A hátralevő dőben
a
műszakiak,
a
dogozók
közösen
nak a begyűjtés maradéktalan teljesítésóért. Legtöbb dolgozó paraszt- beszéték meg, meüyek azok a hibák,
Nazim Hikmet a „Szabad görög rádióban"
fokozása
asszonynak már szakérettségis, ka- amelyeket teljesítményük
érdekében
a
legsürgősebben
ki
kell
beszámolt magyarországi tapasztalatairól
is
tonatiszt, vagy ipart tanuló a gyermeke és ez; a qikotmány adta jogo' küszöbölni. Amikor felharsant a gyár
Szófia (NTA). A „Szabad görög
Építsetek mielőbb Görögországba,,
védelmezzék meg közös erővel. Nem gőzsfpja és a műszak kezdetét jetezelegendő csak beszélni arról és el- le, már valamennyien ott álltak a rádió közölte Nazim Hikme'nek a és Törökországban is ilyen táborogép mellett, hogy minden másod- n agy török költőnek a görög néphez kat testvéreinknek.
ismerni azt. hogy a koreai nép mipercet kihasználva, jobb eredmény- intézett levelét. Naz m Hikmet teve.
Könnyes lett a szemem és meglyen hősiesen harcol saját szabadnyel ünnepelhessék
Alkotmányunk lében magyarországi látoga ásáról ígértem neki, hogy Görögország és
ságáé"! és a mi békénkért is. Az napját.
így ír:
Törökország népe nemsokára fügamerikai imperialisták és a déli ha„Görög testvéreim! Legutóbb 10 get'en és szabad lesz.
tárainkon leselkedő Tito-janicsárok
napot töltöttem
Magyarországon.
A SZEGEDI
SZÖRMEnekünk is olyan sorsot szántak, mini
Barátaim, kije'entem nektek, hogy
Magyarország azok közé a csodálaa koreai asszonyoknak és gyermeMagyarországon a
Es
BORRUHAVÁLLALATNÁL
tos országok közé tartozik, ahol gyermekeitek
keknek: éhséget, nyomort, szolgasászabad 'és békés nép építi virágzó •legkitűnőbb helyzetben élnek. Mindgo> és pusztulást. Akarja-e. akar- hasonló lelkesedéssel mentek be nz életét. Ebben a független és szanyájan jól érzik magukat, nem veszhatja-e nálunk egyetlen ember is iizembe a do'gozók augu s ztus 13-án.
Igen. vásárolhatnak a begyűjtés akiben csak egy szikrája van az A hangos híradóban indulókkal, moz- bad országban nyoma sincs háborús tették ei kapcsolatukat népünkkel
példamutatóitól gabonát azok. ak k emberi érzésnek a hazaszeretetnek galmi da'okkal köszöntötték azokat láznak. A magyar nép testvérként és tökéletese,, beszélnek görögül. A
szeret minden népet. ,
nem termeltek annvit, hogy szabad- ho+v újra visszaüljenek nyaltunkra a dolgozókat, akik mtade n
eddiginép minden tekintetben
Budapesten
meglátogattam
egy magyar
piacra is jusson. Mert a makói ün- a Rajkok. Mindszentyek, Grőszök és nél nagyobb lendülettel indulnak
szép
úttörőtábort, gondját viseli ezeknek a gyermekek,
nepi vásárban ott lesznek a begyűj- egyéb fasiszta söpredékek? Nem 1 arcba harmadik negyedévi tervük csodálatosan
tésben élenjáró
termelőszövetkezetek ezt serki rem akarhatja Csongrád sikeres teljesítéséért.
gyermekek
valamennyien
A párttitkár ahol görög gyermekekkel is talál- nek. A
és egyénileg
dolgozó parasztok,
akik megyében sem és éppen ezért mórt elvtárs rövid beszédet mondó't
a koztam, Arcuk pirospozsgás vol*. az, kívánják tőletek: építsetek f ü g .
minden korlátozás
nélkül
árusíthat- alkotmányunk ünnepe elő' i napo1' műszakot kezdő dogozókrink, akik Amikor e haladtunk a görög gyerják terményeiket,
Tudjuk, vannak ban rakjuk kocsira a p dlásra fej- megígérték, hogy a műszak alatt s mekek melleit, egy kislány hozzám getlen, szabad és boldog Görögorjoguk
még Csongrád megyében kis- és köa harmadik negyedévi terv héralévő futatt, átölelte nyakamat és lelkesen szágot. ahol a nép fiainak
vitt gabonát és teljesítsük vele első
mondta:
zépparasztok, akik hátra vannak a
lesz örülni és nevetni."
rendű állampolgári kötelezettségün- részében o'yan eredményeket érnek
beadással. Különösen
Földeákon,
Maroslelán Csanád",Ibertiben
nem ket. Szüksége van a kenyéré népértették meg kellőképpen a bogyüj- hadseregünknek. amely határainka \ bróipgi fémVar' szakszervezet
:és országos jelentőségét, de ugvan- védi az imperialista agresszoroklól
;
oM)o'(hU vezetősége előrtitfa
ilyen lemaradás mútatkoz'k Hód- szükségre van a kenyérre a mezőgazdasági
munkásoknak,
akik
a
fel
mezővásárhelyen is. Nem túlozunk,
a
brémai fém'parí do^ozíkat
1
ha azt mondjuk, hogy Csongrád me- szabadubis óta mindig becsülette
harco'tak
az
ország
kenyérellátáságyét ezek a községek húzták visszaBréma ( A D N ) . A féminari sznkfelé 3 begyűjtési versenyben,
mig ért, de csak most ehetnek eleget a "-ervecet brémai iobbo'dali vezetőTel-Aviv (TASZSZ) Valamennyi az országnak ez amerikalak
által
azon vettük magunkat észre, hogy kenyérből, amió a kormányunk be d r e hétfőn n vá'lalkozók kénvise- izraeli lap beszámol arról,
hogy való leigázása útján
a negyedik hely ől lecsúsztunk a gyűjtéssel bztosítja számukra is r 'őivel fo'ytatott titkos tárgyalások Izrael és az Egyesült Államok köfehé- cipót.
A ,Kol-Haam" című lap többek
kilencedik helyre.
során
komoromisszumot
kötött zött egyezmény jött létre, amely
hogy megakad él vnzza a
fénrpari a z Izraelben befektetett amerikai között ezeket írja:'
Lángoljon fel tehát ebben a vég do'gozők sztrájkját.
Van bőséges gabonlartalék meEz az egyezmény ellenkezik a
'magánlökét biztosítja a kisajáfitás
gyénk
valamennyi
községében. ső szakaszban a begyűjtési versenv
Az egyezmény nemzeti ipar fejlődésének érdekeiBréma 15 ezre féminari dolgozó „veszélye" ellen.
Csakhogy népnevelő munkánk hiá- lángja olyan magasra, hogy az al- 'án'k elhatározása elton'ére — ho^y egyben lehetővé teszi, hogy azok vel. Ben Gurion kormánya hozzányosságait ellenségeink már a kez- kotmány napján nyugodt lelkiisme- retrá.ikkal harcolják ki az órabéreka a kapitalisták, ak'k meghatározott járult Truman kormányának ahhoz
összegeket fektettek be az ország a követeléséhez, hogy az amerikai
det-kezdetén észreve lék és azonnal rettel és a jól végzet; munka tuda tíz pfenniggel való emelését —
gazdaságába, profitjukat
dollárra kapitalisták számára olyan felté'e.
iobbnldali
szakszerve-eti
vezetők
elakcióba léptek. Igyekeznek
bema- iában mondhassuk el: megérdemel- tagadták a válla'koróknak azt a ja- váltsák át.
leket teremtsen, amelynek ériela sza vaslatát. hogy csunán A —6 pfenniggyarázni a dolgozó parasztoknak, jük békénket, megérdemeljük
Az izraeli haladó sajtó ezt
az mében az izraeli törvények hatálya
egyezményt újabb lépésnek tekinti nem terjed ki reájuk.
_
gel emelik az órabéreket.
hogy rejtsék el a kenyérgabonát, bad ünnepnapot,

Az USA és Izrael között létrejött egyezmény
újabb amerikai beavatkozást jelent
Izrael gazdasági életébe

A NEPI DEMOKRÁCIÁK ORSZÁGAIBÓL
Romániában a nemzetiségek teljesen egyenjogúak

A hádermunka decentralizálásától
Ü z e m ü n k b e n komoly hiányosságok mutatkoztak a kádermunkában.
Fúr'-vezetőségi tagjaink a kádermun.
kát többletfeladatnak
tekintették,
e'yannak ami nem rájuk tartozik.
Ha ilyen' feladatot kaptak, arra hL
vatkoz*ak azért
van a
káderes,
hogy elvégezze ezt a munkát, foglalkozzon ö a káderekkel.
A hibát súlyosbította az a körülmény, hogy Albert János ely'árs. a
káderes, maga sem volt
tisztában
feladatával Munkája szétfolyt, szétforgácsolódott.
Ideje
nagyrészét
olyan munkák elvégzésével töltötte,
ami ténylegesen nem a káderes f e l "
adata. Á vezetőségi rágok igyekez-I
tr k áthárítani munkájuk egyrészét
a káderesre, azzal a jelszóval, hogy
ő úgyis ráér
hiszen nincs munkája, Ugyanakkor az üzem fejlődő
fiatal kádereivel nem törődött, nem
foglalkozott, senki. Nem kisérték figyelemmel sem munkájukat, sem
fejlődésüket.
A vezetőség tagjai, mivel eflia.
nyagolték a káderekkel való foglal,
kozást, nem ismerték a párttagság
többségét. Ha
valahova
egy-egy
elvtársról véleményt,
káderjellemzést kértek akkor kapkodtak elkészítésén. Septóben beszélgettek a*
elvtárssal és utólag megkérdezték a
közelében dolgozók véleményét
i«
s ennek alapján készítették el a jellemzést. Igy fordult elő, hogy sok
esetben nem megfelelő elemek kerüllek vezető funkciókba.

X

SZIKRA KÖNYVKIADÓ KÖZELJÖVŐBEN
KÖNYVEI

A Szikra könyvkiadó a közeljövőben « marxizmus-leninizmus klaszszikusainak müvei közül megjelenPártunk Politikai Bizottságáteti Lenin összes művelnek 26. kön a k határozatát a kádermunká re- tetét 50.000 példányban.
ezortjellegének
megszüntetéséről
A külföldi Kommunista
Pártok
megvalósítottuk. A z
elmúlt hónapokban fokozatosa n felszámoltak vezetőinek művei közül megjelenik
a kádermunka reszortjellegét^ A z Mao Ce-Tungnak 1937-ben elhangüzemi pártbizottság tagjai
többet zott nagyjelentőségű előadása „Az
címmel.
Gyűjtefoglalkoznak az alapszervezetek ve- ellentámadásról"
zetéségi tagjaival lés a párttagokkal ményes kötet jelenik meg Johnan
is Ezeknek
a
beszélgetéseknek Koplenignek, az Osztrák KommuPárt
elnökének
1924-től
alapján jöttek rá arra, hogy pél- nista
dául az egyes alapszervezet agitá- 1950-ig elmondott, illetve f»* beszéciós felelőse Eiber Erzsébet, osz- deiből én cikkeiből.
tályidegen ellenség, akinek nemKiadására kerül Paimiró Togliatticsak a vezetőségben, de a pártban nak, az Olasz Kommunista Párt fősincs semmi keresni valója- Nagy- titkárának
1952
júniusában a z
szüleinek 400 hold földje volt, » ü - Olasz Kommunista P á r t
Központi
jeinék pedig 30 hold örök és 50 hold Bizottsága előtt elmondott beszéde
ül .

>••;• '

A BOSSZÚ

támogatásával ellentámadásba
lendültek és kergették maguk előtt a
betolakodókat, nem volt ritka eset
a kis hegyi falun riadtan átvonuló
amerikai és liszinmanista
horda.
A lakosság ilyekor mindig felmenekült a hegyekbe és a barlangokban
húzódott meg. Sokszor felesleges
volt az óvatosság, mert a betolakodottak fejükvesztetten rohantak végig a falun, töhbször azonban vér,
pusztulás, kegyetlenség,
rombolás
jelezte átvonulásukat.
Csang Tuk Kai családja most is
menekülni akart, de már
késő
v o l t . . . Apja fájó szívvel
gondo't
arra, hogy ott kell hagyni fáradságos munkája eredményét: a szép
termést. Még soha nem ígérkezett
olyan dúsnak a termés, mint
az
idén. A köles srára szép magasra
szökött, s a burgonya akkora volt,
mint a rizsestál... Az éléskamrá
ban ia voJt egy kis ennivaló, azt
"igyekeztek biztonságba helyezni, s
ezzel elvesztegették az
időt
Az
amerikaiak úgy zúdultak a falura,
mint a szennyes á r a d a t . . . Pusztítottak, romboltak, gyújtogattak és
gyilkoltak, gyilkoltak, gyilkoltak . . .
Csang Tuk Kai nem tudta tovább
folytatni. A sfrás megint fojtogatta:
— A p á m . . . o t t ! . , , — nyögte
fájdalmasan és az ablakon át az
udvarra mutatott.
Kimentek, a újabb megdöbbentő
látvány tánift eléjük. Ott feküdt a
gveiek ania, hátrakötözött kezekkel
és fej n é l k ü l . . . Vadállati kegyet,
lenséggel lenyiszált feie arrébb hevert egy famariszkuszbokor
tövében . , . Távolabb méR esv holttest.
Csang Tuk Kat naffvbátvja... És
eev kisfiú. Csans Tuk Kai öccse,
— kononvóián «ötél lvuk tátongott,
s arcán megalvadt a vér . , .
A ház

etsö

szobiintvm

I

MEGJELENŐ

Állandóan emelkedik Kelet-Kína könnyűiparának termelése

A belföldi piacok kiszélesedésével
a kelet-kínai könnyűipar egyre több
mel.
ne.
A Szikra kiadja „Az Olasz Kom. megrendelést kap. A második
munista Párt története" c í m ű m ű v é t gyedévben a kelet-kínai állami válkét és félszer
is. Vagyimov szovjet író „A haza lalatok majdnem
„A békéért

védelme

és a szabadságért"

minden

polgár

szent

cím-

köte-

lessége" című könyvét.
A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Akadémiája című sorozat ú j
számaként jelenik meg Darvas József közoktatásügyi miniszter hazafias

nevelés

iskoláinkba/rí"

előadása.
A békeh arcról

annyi árut szállítottak le, mint a r
év első negyedében, a júliusi áruszállítások pedig 28 százalékkal ha«
1 adták meg a júniusi eredményeket.

című

Hitek Zitáik juqascdáuiáiáMt
RendkivGI nehéz a dolgozó nők helyzete
a titóista Jugoszláviában

A „Za Szocijaliszt'icsku JugoszláA végső kétségbeesésbe jutott Bők
viju", a jugoszláv forradalmi emig- egy része elzüllik, öngyilkos lesz,
ránsok Moszkvában megjelenő lapja vagy gyermeke:* öli meg. A b lgrádi
könyve. Az amerikai imperialisták a jugoszláv dolgozó nők helyzetéről lapok rendőri rovatában egyre gyakigazi arcát ismertetik a
„Fajirtás", a többi között a következőket trja: rabban jelennek meg olyan közlemé.
Jugoszláviában a vállalatok igaz- nyek, amelyek a jugoszláv dolgozó
amerikai
néger nép vádol" cíir Az
m ű könyvök, Spanovnafc ú j műve: gatóinak korlátlan joguk van ahhoz, nők tragikus sorsára vetnek fényt.
hogy • nőket az utcára tegyék azzal A „Borba" riportot közölt egy e bo„ A csuklya és a tőr
diplomatái".
az indokkal, hogy „nem érik el azt csátót* négygyermekes anyárói. A
a produktivitást, mint a férf ak." bánattól és gondtól megöl Sít anya
Egyre tömegesebb jelenség az anyák csecsemőjét a Szávába dobta, hogy
elbocsátása. Zágrábban például
— „legalább" az ne szenvedjen.
Titóék saját beismerése szerint —
A jugoszláv nők
meggyőződtek
a munkanélküli
nők közül ezer
arról, hogy csak elszánt harccal és
többgyermekes családanya.
Távolról sem teljes adatok Bzeu a Tito—Rankovics klikk megsemmiss a B o h a . . . És ne sírj, megbosszul. rint, körülbelül 130 ezer nőt bocsá- sítésével vívhatják ki jobb jövöjükel
tottak el Jugoszláviában.
juk ezt a kegyetlenséget. • •
— fejeződik be a cikk.
Egyre több kínai önkéntes gyülekezett a véráztatta udvaron. Csatig
Munkássors Jugoszláviában
Csüng most feléjük fordutt:
titóista
lap esetben hiányzik. Az emberek féÜ6
A „Politika című
— Elvtársak! A mii jelszavunk:
•
töltött szalmazsákokon alszanak a
„Szállj szembe az amerikai agresz- írja:
A „Jabucski Rit" nevű állami gaz- f ö l d ö n . . ,
szorokka] és segítsd meg Koreát!"
A tisztátalanság
következményeebben a kis házban újabb értelmet daságban Húszéin Rajmovics munkás
k a p o t t . , . Nézzétek ezt a szörnyű 9 tagú családjával lakik egy sár- képen a munkások közül nagyon
bőrbetegségben.
kegyetlenséget s ezt az árvá n ma- kunyhóban. Semmivel sem jobb a sokan szenvednek
radt szegény gyereket. Meg kell helyzet a közös munkáslakásokban. Sok a tífuszos beteg is. Ez év első
bosszulnunk ennek a kisfiúnak az A munkáslakások régi, elhagyott ba- négy hónapjában a betegségek és
á r v a s á g á t . . . Meg kell bosszulnunk rakok, amelyeknek sem ablakaik, sérülések miatt ezekben az állami
17.167
munkanap
minden legyilkolt derék, békés ko- sem ajtóik nincsenek. Az ágynemű, gazdaságokban
a
reait . . . Meg kell bosszulnunk
ha van — mocskos, de a legtöbb veszet* el."
koreai "nép minden gyászát éa szenvedését !
szóló

Mosztovec

„Az Egyesült Államok haladó
a békéért
vívott
harcban"

erői
című

LÁNGJA

Irta: L a Csang
Esti hét óra lehetett, amikor kis
hcijyi faluhoz érkeztek.
Fáradlak
voltak az emberek, fáradtak a lovak. Jól esett volna egy kis pihenő,
de a házak, amelyek mellett eddig
elhaladtak feiperzsellten és romokban hevertek. Végre megpillantottak
egy eléggé ép házát fenn a begyoldalban.
Csang Csüng
po'it'kai
tiszt egyik társával « ház felé tartott . . .
Mélységes csend vette körül a magányos házaL Kutya nem vakkantott, kakas nem kukorékol* és semmi nyoma nem volt emberi életnek
sem. Csak — a halát szörnyű nyomával találkoztak. A tornácon arccal főldreborulva egy lánv holtteste. Hátulról érte a lövés. Es amikor
Csang Csüng zseblámpájának fénye
bevilágított a szobába, ott is halottak hevertek. Óvatosan áment
a
másik szobába, itt sem volt élet.
A szoba feldultsága a gyűlölt ellenség nemrégi garázdálkodására emlékeztetett. Az egyik sarokban ruhásszekrény áltf, s amikor" beléptek
a szobába, min'ha nesz szűrődött
votna a szekrényből,
A két katona lövésre kész fegyverrel, lábujjhegyen közeledett
a
szekrénv felé, s amikor a közelébe
értek. Csang Csüng hirtelen feltépte
a* ajtaját, önkéntelenül visszatorpant. A szekrényben kis kóreai fiú
kuporgott, nagv bama szeméből szomorúság és rémület áradt. Csang
Csüng meleg szeretette* fordult a
gyermekhez:
— Ne félj, fiacskám . . . Jó barátok vagyunk, kinai önkéntesek...
A gyerek egy ideig még dermedten nézett, de nztén előmerészkedett
és kitörö zokogással Csang Csüng
kaijniba omlott. A politikai tiszt
gyertyát gyújtott, leüttette » kisfiúi é$ gyengéd szóval
biztatta,
mondja el, mi történt... A f ú törve beszélt va'amit k'naiul, de amikor Csang Csüng elővette
jegyzetfüzetét és írószerszámát,
kiderült,
hogv Ismert néhány kfnnt írásjelet
is. Megindult hát a beszélgetés, szóval é« rnirott je'ekko', s a szavak
és írá«letek nvomán kibontakozott
a kis ház tragédiája.

a román néppel

bérföldje, házuk, kocsmájuk, fiiszer- elvtársaink a feladatot. Hiba azonA ..Romániai Magyar Szó'4 című szuk;sko:a és szaktanfolyam (11.312
üzle ük.
j ban hogy vannak
közö'-tük
még
Ez . példa ia mutatja milye n sú-! olyanok akik nem ismerik a káie I fe^ ® s t i n *P*»P ^ s á b j a i n O r o k .tanuló), egy magyarnyelvű egyetem
' r
, " követtünk„ el a ká,
. . . i , foglalkozás „módszerét,
A , . — ü t Ferenc, a R o m a n a . Magyar Ncpt ,fojt fakultássa; és 6 felsőfokú tanlyos muíasz
ást
rekkel való
végrehajtó
irodájának intézet (3045 h a l g a t ó ) .
dermunka elhanyagolásával a ká- Ezen a téren várunk scgí'séget a Szövetség
tagja részletesen fog aikozik azok.
1951-ben 2318 -nalfabéta iskola é s
derek kiválasz ásánál. Bebízonyoso- Szegedi Pártbizottságtól azzal, hogy kai az eredményekkel, amelyeket a
dott, hogy a kollektív kádermunká- j gyakorlati útmula'ást ad ezeknek Román Népköztársaságban a nem- tanfolyam működő't a nemzetiségek
munkájuk
val megjavult
pártszervezetünkön a
" . elvtársaknak
—
i.*.-..i. elvégzé—* zetiségek egyenjogúsítása terén ei. anyan-.e]vén ennek errdményeképbelül az éberség. Az ellenség lelep- séhez.
pen 32-108 an tanurak m e e írniértek.
lezésével. kizárásával
még szoroKádermunkánk decentralizálásával
Otrok a többi között a következő- o vásni
sabbra zártuk párttagságunk sorait értünk már el eredményeket. Párt- ket írja:
A könyvk:adóválialatoknál
külön
és megjavult alapszerveze'.ünk mun- vezeiőségi tagjaink mind többe' fogA nemzetiségek az ü l ami hivata- osztályok foglalkoznak a nemzetisé,
kája.
lalkoznak a párttagsággal és számos lokban. az igazságszolgáltatásban, a gek nyelvén írt könyvek k'adásával
A fentemlített példából meggyő- új kádert találtak, akiket majd gon- szövetkezetekben is szabadon hasz- és terjesztésével. 1951-ben 888 kiződött pártszervezetünk
vezelősége dos neveléssel jó pártaktivákká le- nálhatják anyanyelvüket
A törvé- advány jelent m g a nemzetiségek
a kádermunká megjavításának fon. het fejleszteni- Hiányosság a káde- nyeket és rendeleteket tartalmazó nyelvén 4214.300 példányban, még
tosságáról. Számosan akadnak ko- rekkel való foglalkozás módszeré- hivatalos közlöny magyar nyelven 'pedig 492 könyv é P brosúra, hárorazöttük már olyanok, mint Kiss Já- ben van, amelyet tapasztalatátadás- is megjelenik.
millió 357.000 példányszámban manos szervező titkár, aki rendszere. sal igyekszünk kiküszöbölni. Erős
Az 1951—52-es tanévben a követ, gyar 206 kiadvány
352.600 pélsen foglalkozik a területén dolgozó akarattal, munkánk jó megszervezé- kező nemzetiségi t anítási nyelvű is- dányszámban német, 131 kiadvány
káderekkel. Az elvtársak mindin- sével igyekszünk tervszerűvé tenni kolák működtek: 899 ovóda és nap- 248.000 példányszámban szerb nyel.
kább kezdik megérteni, hogy a ká- a kádemeveiést, amivel pártunk mi. köziotthon (42.254 gyermek). 2367 ven. A nemzetségeknek 48 újságjuk
nőségi összetételét javítjuk és erő- elemi iskola (287.560 tanuló), 171 és közlönyük jelenik meg. közöttük
dermunka nem külön feladat, ha n em
sítjük pártszervezetünket.
középiskola (24.988 tanuló)' 197 32 magyar sajtótermék
szervesen összekapcsolód ifc mindeinNémeth
Ferenc
napi munkájukkal,
Megkezdték a bányafúrógépek gyártását Bulgáriában
A b á d e r o s z t á y m o q a z ü n t o l é - a Szegedi Ruhagyár M D P titkárs é v e l mindinkább önállóan végzik
helyettese
Bulgáriában, a Jambol városban Szeptember 9. Bulgária felszabadulévő „Szila" üzemben
megkezdték lásának évfordulója tiszteletére a
a bányászaji fúróberendezések gyárRövidesen megjelenik Lenin összes műveinek
tását. Az idén az üzem már 14 gyár dolgozói vállalták, hogy meggeológiai és bányászati kutatások- kezdik az 500 méteres fúrók gyár26-ik kötete
hoz szükséges fúrót állított elő. tását is.

a kisf'ú

Az egyiptomi kormány újabb fasiszta
intézkedéseket jelentett be
a korrupció elleni harc ürügyén

Acélos erővel tört ki a visszhang
a katonákból:
— Megbosszuljuk!
Csang Csüng a kisfiúhoz fordult:
— Hallottad? Megbosszulunk!...
London ( M T I ) , Az ú j egyiptomi
Nyugodj meg. elviszünk
magunk- kormány. min* ismeretes, a ,-kor.
kal, talán van a közelben rokonod, rupció eíleni harc" kérdésének közvagy
beadunk egy gyermekott- pontba állításával próbálja a közvé.
honba . . .
lemény figyelmét •elterelni az egyip.
Csang Tuk Kai megrázta fejét. tomi bei- és külpoli'ika döntő kérdé.
Szemében már nem könny csillo- seiröl. Ennek az elterelő hadjáratgott, hanem erős tűz lobogott, a nak során a Maher kormány most
bosszú lángja.
— mint a londoni rádió jelenti —
— Veletek megyek, de veletek is 2 hét tagú bizottságot állított fel
akarok m a r a d n i . . . Már tizennégy,
éves vagyok . . . Adjatok
fegyvert,
harcolni akarok 1
A század ment tovább, ú j harcokba, ú j győzelmek felé . . . Múltak a
hónapok és a kis Csang Tuk Kai
Washington (MTI). Az agresszív
fogadalma valósággá vált: ott har- célú „Csendesóceáni tanács" Honocolt a kínai önkén'esak
sorában, luluban tartott értekezletén az amenkiket mélységesen szeretett: cso- rikaiak, min, ismeretes em tudták
n
dálta
erejüket,
bátorságukat
és. jkeresztül vinni azt a követelésüket,
,
, •
.
érez!e; hogy mennyire szeretik az o h o g y J a p á n t
bekapcsolják
a tahazáját...
nácsba. Ugyanakkor az ázsiai nép e k
Már eljött a tél. A hó fehér ta- nemzeti felszabadító
mozgalmának
karóval borította be a hegyeket. ereje több ázsiai reakciós burzsoá
December 14-e volt, amikor Ha Kai kormányt arra kényszerített. hogy
W u Ritől délnyugatra a kínai ön— legalábbis egyenlőre — kitérjen
kéntesek tüzérsége gyűrűbe fogta az
ellen rég állásait.
Bömbö'lek
az
ágyúk, min- a bosszú harsonái. A
völgyek százszoros erővel verték
vissza az ágyúk dübörgését, ennek a „Párlépítés" augusztusi száma,
a támadásrak lehetetlen volt ellen- melynek tartalmából az alábbi cikállni . . . Az amerikaiak és a liszin- kek emelkednek ki: Daczó József:
manisták fe'adták állásaikat, mene- A megyei válaszimányi ülések takülteik . . . És ekkor felrengett a nulságai. Tólh Pál: Az augusztusi
kürtszó: rohamra!
taggyűlések elé. A Szervező Bizott-

édesanviát és két nővérét gvi'kntták
'e. a furnéron harmadik 'eénvtestvérének hoPtes'e vo't. A látlv menekülni nróbátt.
de utánalőttek a
marta'ócok
ÉS fe C,«snc Tuk Kai, — kérd»Me a k , r , »i M»zt — hogyan menekittfél me»?
— E t Surenns'-hnknr
mö»ött
r-ítSri-ra <«i, , ám''" 1 /
Csang Tuk Kai , a kisfiú e"mondo'la, hogy előző nap
déltájban ekkor bui*om a •r»*T*uvbe . . . Fé'A kínai önkéntesek, min' a fergeamerikai katonák rohanták meg a i ' m , hnnv visszajönnek . . .
A k'-ni ttszt szava kemélven teg vetették magukat a gyű'ölt elházat. A hegyrö' ereszkedtek
te.
lenségre. Csang Tuk Kai ott rohant
AműVa nz .
rendetlen soroki k
északkóreaiak a kinai
önkéntesek' — Ne félj. ezek neim jönnek visz. az első s o r o k b a n , , ,

„közéleti visszaélések megvizsgálására" E bizottságok a jelentés szerin*
felhatalmazást kaptak a korrupcióval
vádolt személyek bíróság elé állítására anélkül, hogy ehhez ügyészi
hozzájárulást kellene kérniük. A
bizottságok felhatalmazást
kaptak
továbbá házkutatásokra őrizetbevételre és vádirat kibocsátására i«.

Acheson elégedetlen
a honolului tárgyalások eredményeivel
az amerikaiak csendesóceáni blokk,
jában való részvétel elől.
A honolului értekezletnek ezt «z
eredménytelenségét Acheson amerikai külügymhvszter is kénytelen
vol, elismerni, Acheson a „Reuter"
tudósítása szerint kedden kijelentette: „Ugy tűnik, hogy a eélok
megértésének hiánya
mutatkozott
meg a csendesóceáni tanács multheti honolului ülésén".

M E G J E L E N T

ság halá oz-ta az üzemi falujs.ágmozgalom fejlesztésére. Földes István: A piFoktatási év e'őkészítésének eddigi
tapasztalatai, Vályi

féter: Fokozzuk a munka-versenyt
alkotmányunk ünnepére.
Matolcsi
János: J ó politikai munkával
fejlesszük a termelőszövetkezeti mozgalmat.
E cikkek mellett még számos más
fontos cikket közöl az M D P Központi Vezetősége Szervező B'zotts-ágá-ak kiadásában megjelent főlyóirait.
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Az újítómozgalom kiszélesítésével készülnek
Alkotmányunk ünnepére
a XI. számú Autójavító
A X I . számú Autójavító Vállalat
szakszervezeti bizalmijai, népnevelői j ó munkát végeztek az augusztus 20-i verseny szervezésében. A
Vállain, dolgozó felajánlották, hogy
harmadik negyedévi tervüket 102
százalékra telj esi tik, továbfeá, hogy
az anyagtakarékcssági
shozgalom
keretében a harmadik negyedév folyamán 70 ezer forint érttékű anyagot takarítanak meg. A felajánlások teljesítése, túlteljesítése érdeké. ben a művezetők ve-sc.tiyw léptek a
fegyelem megszilárdításáért, hogy a
még megmutatkozó késéseket és igazolatlan mulasztásokat megszüntessék. A motorszerelő üzemrész dolgozói vállalták, hqgy bekapcsolódnak a 100 ezer kilométeres mozgalomba. A gépműhely dolgozói viszont a Nazarova-mozgalomba való
bekapcsolódásra, tettek ígéretet. I>e
vállalták még azt is, hogy augusztus 20-ig egy anyaglakarékossággal
kapcsolatos újítást vezetnek be.
A brigádonként és az üzemrészenként történő felajánlások mellett a X I . számú Autójavító Vállalat dolgozóinak 97 százaléka tett
egyéni vállalást augusztus 20-ra,

Vállalat

dolgozói

Alkotmányunk ünnepének tisztele- hogy
augusztus
25
tiszteletére
tére.
augusztus 11-től 16-ig
Az üzem újítóinak legjobb dolújító hetet
gozóinak versenylendülete az első
napok j ó eredményei után még totairtanak. Az újító hét alatt gyorvább fokozódott s
sított eljárással
értékelik a benyújtott javaslatokat, ötletnappal
lelkesen csatlakozlak
kezdték meg
augusztus 11-én ez
a Textilkombinát felhívásához. Az újító hetet, s 54 értékes javaslatot
augusztus 12-én megtartott üzemi nyújtottak be. Az ötletnapi javaslatok közül hőt elérte
az újítás
értekezleten, a vállalat legjobb dolnívóját. Az eltó napi eredmények
gozói, az újítók pótfelajánlásokat is után várható, hogy az augusztus
teltek.
20-ra rendezett munkaverseny alatt
Az tizem szerszámműhelyének dol- több újítás kerül még értékelésre, j
gozói felajánlották, hogy augusztus Az ötletnapon hirdették ki az úti- j
20-ig elkészítenek egy újítást
— tök versenyének erdeményeit. Áz '
üzem legjobb újítója Koós József
egy különleges köszörűgépet és egy megszerzete az üzem díszes
ván
sebességváltó
beemelő futódarut. dorzászlaját.
Koós József
lemezlakatos, Rózsa
Az újítók példája nyomán lelSándor karosszéria bognár, Gárdián kesen dolgoznak a XI. 6zámú AutóFerenc autónyerges és Molnár Géza javító Vállalat dolgozói az Alkot,
mányunk
ünnepének
tiszteletére
villanyszerelő, újítók
felajánlották, indított
munkavers enyhen.
Nap.
hogy egy-egy újítást adnak be az mint nap, egyre több újítási javaslat érkez'k
az
újító bizottságAlkotmány-műszak alatt.
hoz bizonyítva,
hogy az ú|itók
Az újítók j ó példával járnaik d ő l
észszerüsítéeeikkel,
javaslataikkal
a munkaversenyben. Bátran kezde- hálálják meg pártunknak, dolgozó
ményeznek. Bizonyítja ezt az is. népünknek. Alkotmányunkat.

A Ruhagyár dolgozói tovább harcolnak
az Alkotmány ünnepére tett felajánlásaik teljesítéséért
A
Szegedi Ruhagyár dolgozói
most, hogy élüzemek lettek, tudatában vannak, hogy ezt a kitüntetést
csak úgy tarthatják meg a I I I . negyedév után is, ha az eddigi eredményekkel nem elégednek meg, hanem tovább fokozzák
a termelékenységet és javítják a minőséget.
Ezért tettek most újabb felajánlást
azok, akik már teljesítették az előző
vállalásaikat. A Valkó Péter szalag
dolgozói teljesítették az első 110
százalékos vállalásukat s most újabb
10 százalékkal akarják emelni a
szalag átlagtermelését.
— Ezt úgy érjük el — mondja
Dobó Erzsébet, a szalag szakszervezett bizalmija — hogy még jobban
megszervezzük, észszerűbbé, könynyebbé tesszük az egyes munkafolyamatokat s ezzel elejét vesszük a
hibáknak. í g y akarjuk még jobb
munkával köszönteni Alkotmányunk
ünnepét és megőrizni az élüzem
csillagot.
Ugyanígy

szerved az

augusztus

20-1
versenyt Kálim
Vilmogné,
Mári Sándorné szakszervezett bizal.
mi, aki ezeket mondja:
— Régi vágyunk teljesült augusztus 3-án. Élüzem lett a mi gyárunk
is. Most* már újabb vágyunk, hogy
a jelvényt meg is tartsuk. Ezért
szerveztem
csoportomban
újabb
munkafelajánlást. — A Kaitona szalag vállalta az élüzemaivatási ünnepség után, hogy az eddigi 72 darabot 84-re emelik. Nem
akarnak
úgy járni, mint a Kocsisné szalag
dolgozói, akik a közelmúlt napokban a leggyengébb minőségi munkát végezték, 94—95 százalékkal.
E z nem is csoda, amikor olyan dolgozók, mint Gáli' Elemér munkaidejét nem használja ki s a fegyelmezettséggel is hadilábon áll. Vagy
Lehóczki Andrásné, aki a műszaki
vezető figyelmeztetésére is ahelyett,
hogy segítene dolgozótársain, könyököl a gépen, úgy, hogy közben
a többieknek várni keli a munkára.
Lehóczkiné körülbelül két és fél hó-

Eredményes ötletnap a
A" pályafenntartó részleg munkásai
Alkotmányunk
ünnepének'
tiszteletére vállalták, hogy júliusi
és augusztusi tervüket augusztus
20-ára befejezik. A brigádok lelkes jó munkájukkal
vállalásukat
határidő előtt teljesítették. A Makaf brigád például augusztus t-re,
a Csaimangó brigád 5-ére, a Maxasa brigád
9-ére befejezte előirányzott munkáját.
Nem elégedtek meg azonban az
elért eredményekkel,
s Alkotmányunk ündepére pótfelajánlást tettek. A Makal brigád vállalta, hogy
20-ig 2050 vágány folyómétert kitisztítanak a gyomtól. A Csaman.
gó brigád ugyanerre az időre 198
talpfa kicserélését és az ezzel kap.
csolaitos munkák elvégzését vállalta. A Marzsa brigád tagjai a Tolbuchin sugárúti felújítási rruHttálatoko® dolgoznak s munkacsapatonként külön-külön
szintén igen
jelentős felajánlásokat tettek.
Hétfőn délután
ötletnapot tartottak, amelyen 30 dolgozó gyűlt
össze
s 74 javaslatot nyújtottak
be. A javaslatok közül elfogadtak
54-et és ebből 35-öt mint újítást
minősítettek. A jó ötletekért, melyek mind az anyagtakarékosságot,
vagy n s munka
megkönnyítését
szolgálták, 2260 forintot osztottak'
ki a dolgozók közölt.

Villamosvasútnál

linkó elvtárs. Eddig se áramszedő
törése sók
időkiesést okozott a
villamosok közlekedésében. Havon,
ta a törések száma gyakran elérte
a 15-öt. Ez pénzösszegbein fe ielentős. mert a törött áramszedőt legtöbbször nenn lehet ismét összeforrasztani ós újjal kell pótolni. A
javaslat egy rugós szerkezet közbeiktatásával akarja
a töréseket
kiküszöbölni. A javaslatot elfogadták s a közeljövőben gyakorlatban
próbálják ki, mennyire valósitható
meg a azerkezet. Sok kocsivezető
tesz egy-egy alkalommal olyan felajánlási,
hogy
fél százalékkal
csökkenti az áramfogyasztást. Az
ilyen felajánlások eddig értéktelenek voltak, mert az ellenőrzés nem
tudta lemérni
a kocsik áramfogyasztását. Most Heimann főmérnök árammérő-szerkezetet készített,
amelynek segítségével sikerül majd
az
áramfogyasztás
mennyiségét
megállapítani
és a megtakarítás
értékelhetővé válik. Hadnagy Béla
elvtárs a most folyó felújítási munkákhoz nyújtott be javaslatot. A
kúpalakú burkoló kövek a sínek
mellett nagyon megkoptak és így
újakat kell helyettük lerakni. Javasolta, hogy ezeket aj járda mentén lévő kövekkel cseréljék fel és
ha ez megvalósítható,
akkor az
építésnél igen Jelentős pénzösszegeket takarítanánk meg.

napja dolgozik a gyárban, most
kezdi megszokni a gyári fegyelmet.
Egyes szakszervezeti bizalmiak igein
rossz példát mutatnak. Bodó Anna
szakszervezeti bizalmi például
a
pénteki termelési értekezletre is 12
óra helyett negyed kettőkor érkezett, amikor már a hozzászólások
folytak. Vájjon hogyan számol be
Bodó Anna a hozzá beosztott dolgozóknak az értekezletein elhangzottakról?
Szerencsére üzemünkben kevesen
vannak a gáli elemérek, és a bodó
ennák, de nékünk még ez is sok
ahhoz, hogy megtűrjük magunk között. A Szegedi Ruhagyár dolgozóinak döntő többsége eredményescin
harcol az élüzem csillag megtartásáért e nem engedhetjük meg. hogy
egy-két dolgozó gátolja az élüzem
jelvény
megtartásáért
folytatott
harcot.
Zsebők

János,

Eredményeinkkel
akarjuk
hogy méltók
vagyunk
a
Közel négy éve
államosították
dr. Bárkányi Ferenc, volt lökés vasöntöde és gépműhelyét. Ha visszatekintünk az elmúlt négy évre, meg
állapíthatjuk, hogy üzemünk azóla
sokat fejlődött. Négy évvel ezelőtt,
30—40 munkás dolgozott üzemünkben rossz munkapadokon, rossz gépen, sötét műhelyekben. A tőkés1
nem érdekelte a munkás sorsa,
csak egy célja volt: a tőke, a vagyon gyarapítása, melyet a munkások véres keresetéből
rabolt el.
Nem törődtek a dolgozók egészségével, olcsó volt a munkaerő, nem
számított,
ha kél-három
munkás
beteg lett. Amit a tőlkés önlőműhclynek tarlóit, minden voll, csak
nem önlömühely. Ha beléptünk,
porlepte falakat láthattunk és rossz
munkakörülmények közölt dolgozó
munkást, aki alig várta az idői,
mikor friss levegővel szívhatja lele
magát.
Amikor államosították üzemiinkel,
Póriunk segttő keze gondoskodott
dolgozóink egészségéről. Az államosítás után egyre szaporodott a
dolgozóink száma, s ma már 150-en
do'gozunk.
Első feladatunk az volt, hogy
szerszámgépeinket
kijavítsuk,
az
öntócsarnokot kibővíisük % ideig;
lenesen a cs szoló műhelyben porszívói szereljünk fel.
Nézzük meg az üzemünk háta mögött volt papi tanyái, ahol ma szorgos kezek bontják a falakat, a másik felén pedig ássák az alapját az
új, modern Szegedi Vasön'őde öntőcsarnokának. Üzemünk előtt egy má-

megmutatni,
szabadságra

sik munkáscsoport ássa a vízvezeték
helyét. Eddig üzemünkben alacsony,
nyomású víz volt bevezetve, amely
sokesc'ben
ncm tudla
biztosítani
dolgozóinknak a kellő vízmennyiséget
Műszaki vezetőink — köztük Mészáros István, a vállalat igazgatója,
aki alig egy pár hónapja lett munkásból igazgató —
megmutatlak:
szívén viselik a munkások sorsát.
Üzemünk do'gozó! az új öntödei
csarnok felépítését látva, még nagyobb
lelkesedéssel és lendülettel
végzik munkájukat, mert páriunk,
kormányunk gondoskodik
dolgozó,
ink
életszínvonalának
felemeléséről. Tudják dolgozóik, hogy az
új eredménnyel elősegítik a szocializmus építését.
Dolgozóink jó termeléssel akarják
meghálálni páriunk szerető gondoskodását, éppen ezért augusztus 3fr-ra
értékes felajánlásokat tettek, A vállalások teljesítésében élenjár Tóth
Antalné 160 százalékkal, Knál Tibor 200 százatokkal. Olasz Imre 179
százalékkal. Tótó K. Péter 138 Százatokkal, Fazekas György 157 százalékos teljesítménnyel. Egyéni felajánlások mellett üzemünk dolgozói
vállalták, hogy a harmadik negyedévi tervet három nappal előbb befejezik.
Eredményeinkkel akarjuk megmufitöni, hogy méttók vagyunk a sn»hndságrn, melyet a dicső Szovjet
hadsereg hozott számunkra.
,
Pálfl Lajos
a „Délmagyarország" levelezője

Vapc<$rov-em1ékünn«pélv* rendes
a M a g y a r Trók Szövetsége •
szegedi csoporti a
A Magyar írók Szövetsége szegedi csoportja augusztus
15-én,
pénteken délután 6 órakor a szegedi
Zenekonz«rvatórium
nagytermében
Vapcárov emlékestet rendez. Vapeárov. a bolgár költészet nagy alakja,
rendíthetetlen békeharcos volt s a
német fasiszták 10 éve gyilkolták
meg. Emlékünnepe harcos helytállásra, hőseink megbecsülésére, a
béke megvédésére tanít. Az ünnep-

jírnél

ség műsorában a Béke-zenekar Btjdiskln: „Ünnepi nyitóny"-át jAtsza,
Vapcárov: „Haza" című varáét Szöged! Antal mondja el. Majd Barítz
Ottó, a Magyar írószövetség Szegedi
csoportjának tagja emlékezik meg a
nagy bolgár költő munkásságáról.
Utána
Szabó Magda Vapcárov:
„Építeni fogunk" című versét szavalja.

l Í M c á f a

Bér a Koreai Hónap véget ért, | alábbiakban Kasza Zsigmond levedolgozóink leveleket,
csomagokat; lét közöljük aki a Fe szabadulás
továbbra is küldenek Koreába. Az tszcs, béketitkára.

a „Dálmagyarország" levelezője.
,,Kedves koreai
Ne csüggedjetek,

Magasrangú jugoszláv lisztek
látogatása a görög hadseregnél
A ..Tanjug" jugoszláv
hírügynökség a jugoszláv külügyminisztertumtól szerzett értesülése alapján
közli, hogy szeptemberben magasrangú tisztek utaznak Görögországba, a görög hadsereg „meglátogatására".
•

Angol
repülőtér
höln

földfoglalás
építésére
hőseiében

Köln ( A D N ) . A Kölntől északnyugatra lévő Stommelerbusch mel.
lett az angol megszálló hatóságok
2500 hold földet lefoglaltak repülőtér vipítésére. A lefoglalt
terület
szántóföld, ré; és körülbelül
2000
hold erdő." A repülőiéren egy három
és fél kilométer hosszú és másfél
kilométer széles kifutópályát létesítenek.

A S z e g e d i Állami
Zenel<onzervatóriumban

lelek

van.

testvérek!
a világ dolgozói,

A Felszabadulás

mcs

közöttük

dolgozói

a mi népünk

is,

ve.

a világ népeivel együtt-

haladva
harcol értetek. Mi többtermeléssel,
a mezőgazdasági
munkák
jobb elvégzésével
küzdünk
a ti harcotok
győzelméért,
ha kell, vés
rünkkel is megvédjük
a békét.
A békegyűléseken
rólatok beszélünk,
szeretettel gondolunk
rátok.
Valamennyien
átérezzük
szenvedésteket,
szomorú sorsotokat.
Két háborút éltem át s tudom,
mennyi szenvedést okoz a pusztító
harc a
dolgozó népnek.
Kasza
Zsigmond
,
..,,, .,,.. h .
béketitkár"

Vasutas népnevelők segítenek
a felvilágosító
munkában
Alsóvárosán
A MÁV Igazgatóság II, alapszervezetének vezetősége Horváth
és
Farkas elvtárs beszédének megtár*
gyalása után eihatározta, hogy fokozottabb figyelmet fordítanak
a
felvilágosító
munkára.
Nemcsak
üzemükben szélesítik ki a népnevelő hálózatot, hanem
fokozottabb
segítséget nyújtanak
a
kerületi
alapszervezeteknek is. Látva a kerületi pártszervezetekre váró hatalmas
feladatokat.
megegyeztek
abban,
hogy az eddig kint dolgozó népnevelőkön kívül
még fiz népnevelőt

küldenek
Alsóváros II. pártszervezetének. így akarják kivenni részű,
ket a kerületi pártszervezetek agitációs munkájának megjavításából
és a parasztság
között
végzendő
felvilágosító munkából.
Azt is határozatba hoztak, hogy
a kcrü'eti népnevelőkkel a jövőben
az üzemi alapszervezet is többet
foglalkozik. Segíti őket agitációs érvekkel, hogy minél
eredményesebb
munkát tudjanak végezni a parasztság között.

A n y a g l a k a r é k o s s á g g a l harcolunk
ac a u g u s z t u s 20-i felajánlások
teljesítéséért

a felvételi vizsgák ezept. 3-án kez, dődnek. Jelentkezni lehet az összes
I tanszakokra és az ebben a tanévOrszágunk dolgozói lelikes mun- 3.320 forint nyereséget jelent. Ae
ben meginduló karvezető-elökészí- kával küzdenek azéri, hogy augusz- elmúlt hónapban gyártmányaink mitő tanszakra, augusztus 15-től szep- tus 20.-ra tett Vállalásukat határ- nőségileg kifogástalanok voltak. A
tember l-ig. délelőtt U-töl 12-ig, az időre, sől határidő előtt teljesísék. jó eredmények mellett voltak nehézintézet irodájában. Az üzemek és Üzemünk, a Szegcdi Ecsetgyár mult ségek is, A marokecsef előirányzavállalatok
zeneoktatásban részt- havi tervét 103,4 százalékra teljesí- tunkat például anyaghiány miatt
venni kívánó dolgozói ménéi töb. tette. Faműhelyünk az előirányzat- nem tudtuk teljesíteni. Az anyagÉriékes ötletet nyújtott be Pá.
ben jelentkezzenek. Bővebb felvi- nál 69.000 darab ecsetnyétiel termelt
e
lágosítást nyújt a Zenekonzerva'i- többet. Az anyag jobb kihasználásá- h tánvnn azonban s gftettünk, s ez
lehelövé teszi, hogy hamarosan nej
rium (Sztálin-kőrút 77.).
val 38 mázsa fát takarítottak meg, csak lemaradásunkat számoljuk fel.
melynek értéke, 1.140 forint. Ször- hanem tervünket is teljesítsük.
feldolgozó üzemrészünk az anyag
II belga kormány meghátrált a népi tiltakozás elölt:
Kormányos Mária
észszerűbb felhasználásával 32 kiló
Lapunk tegnapi számában a ,.Mil- szőranyagot
takarított meg, amely
21 hónapra szállítják íe a katonai szolgálati időt
a „Délmagyarország" levelezője
liomos termelőszövetkezet — boldog
katonai parasztok" című beszámolónkban írPárizs (MTI). Az ,.Európai had- burgi és az olaszországi
A Posta dolgozói termelési értekezleten beszélték meg
sereg" tagállamai párizsi értekezle- szolgálati időt — a belga kormány tunk a kunmárioni Zalka Máté termelőszövetkezet szénporos téglaégetének kudarca után Belgium 21 hő- elhatározta, hogy 21 hónapra csök- téséről. A szövegben ez AH: .-Ezt
Horváth elvtárs beszédét
napra Szállítja le a katonai szolgá- kenti a katonai szolgálat idejét- úgy készítettük el. hogy minden laSzeged 2. Postaüzemének dolgo- Nándor azokról a hiányosságokról
pá- föld közé egy lapát szénport zói termelési értekezleten beszél- beszélt, ame'yek a munkafegyelem
lati időt — jelenti a szerda esti
Szerdán reggel V a n Houtte. belga adtunk és ezt a keveréke*- aztán ka- ték meg Horváth Márton elvtáre
terén megmutatkoznak. A területi
„Ce Soiri alig 24 órával az „Euminiszterelnök rendkívüli ülésre hív- pával háromszor átvágtuk-'' Ez a beszédét. Fábián Mihályné bizalmi bizottság részéről Batki István isrópai kzösség" 'értekezletének hatá.
leírás helytelen és a helyes módszer hozzászó'ásába® rámutatott,
hogy mertette. hogy nagyjelentőségű ö t .
rozata után — amelynek értelmében ta össze a kormányt, amely a ka- a következő: .,Ezt úgy készíte'.tük h'ba van a bevételt tervnél, mert éves tervünk építésében a poétát
idő
csökkentése e. hogy hat lapá'- föld közé egy la. 118 százalékról 87 százalékra csök. dolgozók munkája is.
„pillanatnyilag" nem emelik fel a tonai szolgálati
gát szénport adtunk, stö,"
kent a júliusi
hónapban. "Bálint
Kovács Mihály
franciaországi, a hollandiai, a luxem- mellett foglalt állást.

Helyreigazítás
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F a r i z e u s i

üzenet

»

' Július 24-én a Vatikán lapja, az I Németországért. 1946. évi karácso„Osservatora
Romano"
közöltre nyi üzenetében egyenesen megírta,
XII. Pius pápa üzenetét ..Orosz- hogy „ a győzelem gyümölcsei és
ország népeihez". Az üzenet Cyrill következmenyei... keserűeknek bi.
és Method napja alkalmából író- zonyultak". Am kor a pápa fasiszdott. Mint ismeretes,
ezeket az tákkal szemben tanúsított ..jóinduókori sz'áv nevelőket az egyház latát" tagadja, C6upán azt bizonyít,
a szentek sorába iktatta. A üzenet ja be, hogy nem lehet öt azok kötartalmának és főképp
célkitűzé- zé sorolni, akik, az üzenet szavaisének azonban
semmi köze sincs val élve, „nem a hazuságot, hanem
sem a szláv kultúrához, sem Cyrill az igazságot keresik."
és Method emlékéhez. AJZ üzenet
Nem, az elmúlt háború évkönyfélreismerhetetlenül politikai jellegű é® célja egyrészt álcázni a Va- veiben nehéz volna olyan érveket
tikán sllenséges magatartását a szláv találni, amelyek a pápa „kegyesbizonyítanák a szláv
népekkel szemben,
másrészt úgy Szívúségét"
feltűntetni a pápát, mintha a fa- népek iránt. Hol volt a papa „ke.
amikor * fa.
sizmus és a háború ellenfele volna. gyesszfvűségével",
s'szta barbárok kíméletlenül romA pápa
üzenetében
kijelenti, bolták Leningrádot, Klevet, Minszkhogy a római egyház őszintén „jó- et. Varsót, Prágát és a többi szláv
indulatú" a sz'áv népekkel szem- várost? Elítélte-e akár egy szóval
ben. Ennek bizonyítására azonban is a hitlerista barbárokat?
Nem,
nyilván nem mert a történelem ta. ezt nem
tehette meg, mert az
pasztalataihoz folyamodni.
Akkor agresszorok, a háborús gyújtogatok
emlékeznie kelleti
volna ugyanis oldalán állt.
arra, hogy a középkor századaiban
A Vatikán ellenséges magatartáa római egyházi fejede'mek buzdítására a német lovagok tűzzel és sa a szláv népekkel szemben külövassal szereztek maguknak „élet- nösen világosan kifejezésre jutott
A szláv
teret" Kelet-Európa srclávlakta vi- a háború befejezésekor.
orosz testvéreik segítségédékein. A pápa jobbnak tartotta a népek
közelmu't
történelméhez fordulni. vel és példája nyonrán szakítottak
Szavai szerint a szlávok irányában aiz imperializmussal és ráléptek a
táplált pápai
„jóindulatot" bizo- szabad élet, a szocializmus építésényítja az.
hogy
megtagadta az nek útjára.
utolsó háború „helyeslését".
A Vatikán ugyanakkor
minden
eszközt fel.
Amikor XII. Pius Ilyesféle kije- rendelkezésére álló
lentést tesz, minden bizonnyal a használ ez Imperialisták támogatáani'.Uycl
szláv népek rövid emlókezötehet- sára abban a harcban,
ségére számít. Ez azonban hibás szeretnék visszaállítani a népi deszámítás. A szláv népek nem fe- mokratikus országokban a korábbi
lejtették el. hogy XII. Pius a fa- reakciós rendszereket. A Vatikán
siszták láncos kutyája voll. akik ügynökei ezekben az országokban
újabb keresztes hadjáratot tervez- szorosan együttműködtek ez ametek a szláv népek ellen, eztttla! a rikai titkosszolgálattal és megkísékommunizmus elleni harc zászlaja relték aláaknázni a népi hatalmat.
alatt. Még a „Foreign Policy Re- Amikor bűnös tevékenységükről leports" című amerikai reakciós lap hullt a lepel, a Vatikán az utolsó
ls kénytelen voll 1944-ben beismer, eszközhöz folyamodott, — rendeni, hogy a Vatikán
,,a fasiszta leti úton kiátkozta az egyházból
és
Lengyelország
kormányok oldalára hajlott'*, mi- Csehszlovákia
vel arra számított, hogy .támaszai lakosságának jelentós részét.
lehetnek a
bolsevlzmussal szemIlyen körülményék
között legben".
alábbis farizeusi szándék az, hogy
Nemhiába hullatott
könnyeket a pápa a szláv nép jóakarójának
nyilvánosan XII. Pius a szétzúzott szerepében tüntesse fel magát.

Értesítjük a
nyolchetes
prop.
Í6kola propagandistáit,
valamint
hallgatóit, hogy részükre a 36 os
számú brosúra
Horváth
Márton
elvtárs: A párt felvilágosító munkája, és 37-es 6zámú brosúra Far.
kas Mihály elvtárs: A párt munkája az ifjúság között cimű snyag
részükre megérkezett, átvehetik a
Pártoktatás Házában.
Agit.

Prop.

Osztály

IDOJARASJELENTÉS
Várható
időjárás
csütörtök
estig:
több felhő,
a délutáni órákban egykét helyen
zípor.
eső, zivatar.
MérCSÜTÖRTÖK]
sékelt
délnyugatinyugati
szél.
A
nagy meleg tovább
tart.
Várható hőmérsékleti
értékek
az
ország területére csütörtökön reqqel
14—17, délben 33—36 fok között.
1952
AUGUSZTUSI
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MOZI
Szabadság-mozi: Farkasvér (augusztus 16-tg).
Vörös Csillag: augusztus 15-lg szünet.
Fáklya: Békés napok (ma utoljára).
KIÁLLÍTÁS
A
Somogyi
Könyvtárban
koreai
könyvkiállítás délelőtt 10 órától este
7-tg.
MUZEUM
Mőra Ferenc-klállttás; Koszta
József
képzőművészeti, fellődésiörténetl
és
természetrajzi
kiállítások: hétfő kivételével naponta 9-tő|
délután
10
órátg. szombaton 9-től délután
17
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
KÖNYVTAR
Egyetemi;
Nyitvatartási Ideje
a
nyári hónapokban:
Az olvasóterem
augusztus 23-ig
zárva.
Kölcsönzés
kedden és pénteken reggel 8-tól délután 3-tg.
Somogyi: Délelőtt 10-től este
7-tg.
(Könyvkölcsőnzés: délután 2-től este
6 óráig.)
Partfürdői
kölcsönzés
mindennap,
ünnep- é a
vasárnap is délelőtt 9-töl
este 7-tg.
GorttiJ (Horváth M.-U 3. MSZT székház): Hétköznapokon
délelőtt,
10-től
2-ig; délután 3-tól
7-ig.
Könyvkölcsönzés.
MNDSZ HIREK

Az ENSZ leszerelési bizottságának
augusztus 12-i ülése
Newyork (TASZSZ) A newyorki képviselője kijelentette, hogy taa nyugati hatalmak
Tádió jelentése szerint aa Egyesült J nulmányozta
Államok, Anglia és Franciaország I javastatá, de már az el6Ő látásra
a .leszerelési bizottság
augusztus kitűnik, hogy nem tartalmaz sem12-i ülésén előterjesztette a fegy- ' mi újat. Malik elvtárs ezután isverzet
általános
csökkentéséről mét utalt arra a javaslatra, ame.
Szovjetun'ó
valamennyi
szóló tervét. Ez a terv voltakép- I lyet a
pen annak a tervnek megismétlé- ! fegyveres erő egyharmaddal való
se. amelyet a nyugati
hatalmak csökkentésére és az atomfegyver
| haladéktalan eltiltására előterjeszmájus 28-án terjesztettek elő.
Malik
elvtárs,
a Szovjetunió tett.
SZ. HONVED- BP.

SAKHOZOiNK

LEGYŐZTÉK

He's'nkl. 1952. augusztus 12.
Kedden dé'eiőtt ú j a t * sikert aratott
Magyarország sakkcsapata a helsinki
X.
snkko'impián.
A
Flórián—-Pirc
Játszma
hétfőn,
hétórai
küzde'em
után döntetlenül végződött. így a' magyar csapat 2.5:1.5 arányban log- őzte
a Jugoszlávok együttesét, ame'y 1950ben — n Szovjetunió és Magyarország
távo'létében — a IX. sakkoltmpla bajnoka volt A m a g y a r s n k k c a p a t ezúttat m á r a második győzelmét arat.
Ja csoport Iában.
Kedden délelőtt fo'ytatták az első éa

A JUGOSZLÁV

CSAPATOT

második fordulóról függőben maradt
játszmákat ls.
Kedden délután az első és harmadik csoport csapatainak a mérkőzéseire került sor.
Ezen a napon
a
Szovjetunó
Lengyelország
csapata
el len diadalmaskodott.
Áz
Egyesült
Akarnok csapa'a vereséget szenvedett
a
finn
együttestől, s a z
amerikai
csapat ezzel m á r második vereségét
szenvedi el a X. sokkolimpián.
Magyarország sakkcsapata m a délután Svédország
együttesével
méri
össze erejét. (MTI)

Szeged h á z l ö m b k ö r u l i k e r é k p á r o s b a j n o k s á g a
A Szegedi

Lokomotív

rendezésében I páros

Széohenyi-té'ren^tart.lák 8 ' m e g ^ S z e g e d
város háztömbkörüli országos kerék-

Országos

30 kilométeres futóverseny |

Vasárnap délután fél 5 órai kezdet- |
tel orszn-os 30 kl'omé'eres országüti
futóversenyt tartanak a Szegedi Lo. kcmotlv
rendezésében
A
verseny
rajtra fél 5 órakor lesz a Széchenyitéren. a beérkezések 6
óra
után
ugyanitt várhatók.

Ma röplabda, kosárlabda és torna
értekezletek a VTSB-ben
Ma este 7 órai kezdettel a Röplabda
Társadalmi Szövetség az 1953.
évi
sportnaptár összeállítását
végzi
el
n VTSB ben nz őszes szakoztá'yvezetök részvéte'évet
Este 0 órai kezdettel a kosár'abda
és ugyanekkor
a torna
társadalmi
s z ö v é s i g tartja m r "
nz 1953.
évi
sportnaptár össze átírását. Valamennyi
sportszakember részvételével.
ASZTALITENISZ
Vasárnap Hódmezővásárhelyen megrendezett Békésmegye, Csongrádmegye
asztal tenisz vlnda'oti a csong' ádmegyei nöi csapat 11:9 re
győzött,
a
férri csapat 11:9 aránytl
vereséget
avedett.

Szendrei Júlia csoport, holnap dé'után
6 órakor
természettudományi
előadást, Kossu'h Zsuzsánna csőport
ugyancsak 6 órakor taggyűlést tart.

Szegedi kerékpárosok

bajnokságait.

A

versenyekre

a z

ország minden részébő,
számos
kitűnő kerékpárversenyző nevezett be.

ATLÉTIKA
A 30 város
"lóversenyének eredménvet: 100 méter
1. Iványl
IS:.
Lok.) 12-mp. 100 Ifi: 1. Horváth (Sz.
Lok.) 12.2. 1000 méter: 1. Csányl (Sz
Petőfi) 2:49.8, 1000 m. tfi: 1. V'-ncze,
2:51.8 Távolugrás: 1. Tóth (Sz. Bástya) 575. távolugrás
ifi:
Kesz helyi
(Sz. Lok.) 540. Súlydobás
1. Annus
(Sz. Lok.) 11 40. Nőt eredmények: 100
méter: 1. Némethné (Sz. Honvéd) 14 8,
100 tfi: 1. Keszeg (Sz. Petőfi)
14.8,
Magasugrás: 1 Kőhalmi (Sz. Lok.) 130,
Távolugrás: 1. Keszeg (Sz. Petőfi 432.
Sutydobás: I . Hódi
(Sz. Lok.)
748,
Súlydobás
Ifjúsági:
1. Longer
(Sz.
Honvéd) 750.
A Vasutas Nap a'kan mából rendezett
atlétikai verseny eredményei: 100 m.
1. Gárdon (Sz. Lok.) 12.1. 400 m : 1.
Gárdon 55.2,
1000 m . 1 So'tt
(Sz.
Petőfi) 2:51.3. Svédváltó: 1. a Lokomotív vegyes csapata.
Női 100 m . :
L Iványt 14.6,

Farkas elvtárs beszédének alapián
megjavítja munkáját a Magasépítő Vállalat
DISZ-szervezete
"p1 arkas elvtárs, az MDP Köz-1- ponti Vezetőségének ülésén felhívta a pártszervezetek figyelmét,
arra, hogy a fiatal párttagok és tagjelöllek lehetőleg a DíSZ-ben végezzék pártmunkájukat. Farkas livlárs
beszéde előtt a Szegedi Magasépítő
Vállalat DISZ szervezetében sem
dolgoztak fiatal párttagok. Ez meg
is látszott a DISZ gyenge munkáján.
A vezetőség nem tartotta meg rcudszeresen az ifi napokat, nem volt
agitációs gárdájuk. A vezetőség hétszámra sem volt teljes, kilenc lag
helyett mindössze hárman voitak.
Farkas elvtárs beszéde után a
pártszervezet négy párttagot és tagjelöltet adott át a DISZ szervezetnek. Ezeket az elvtársakat a f'«"
talok
beválasztották a vezetőség
tagjai közé. Megerősödött a vezetőség, ami biztosítéka voil annak,
hogy megjavul a fiatalok munkája.
A hódmezővásárhelyi tanépiuezésen
legjobb eredményt étért
ipari tanulók közül pedig megszervezték
az agitációs gárdát is.
A pártszervezet segítségévet szervezték meg a fiatalok között az
augusztus 20,-í vállalást. Száz flata:
közül 80 iprt tanuló tett fclaján ásl
és azóta mind szebb és szebb eredményeket érnek el. A fiatalok hét
ifi brigádot alakítottak és oárosversenyre hívták egymást. Alkotmány ünnepünk tiszteletére a brigádok közötti versenyben kieme'kcdő
eredményt ért el Mucsi István l t
tagú ácstanuló brigádja. A f'.ata'ok
a megalakuláskor valamennyien csatlakoztak a tízperces mozgalomhoz
és azóta nem fordul elő késés. Söt
a munka megkezdése előtt mindig
megbeszélik napi feladatukat. Fegyelmezett munkájuk eredményeként a brigád elérte már a 120 száza'ékos teljesítményt is.

PATKANYFOGÓ kutyát veszünk, Leninutca 9. Porta.
TÖTH László névre 3Zó'ó összes igazoiványa m elveszelt Kérem a u egtalaiót a rendőrségre ad|a le.
VIZTAPOLASHA alkalmas hc''dókat és
dobokat megvételre* keres a Szegedi
Kenderfonágvár. Londoni krt. 3.
Í-EPRŰGYAH, Moszkva-krt. 4. Felvesz
sepríkötőkel,
seprőkö ö
tanulókat,
faesztergályosokat és fizikai m u n k á r a
férfi munkavállalókat.
IVLÖNBEJARATU
csinos bútorozott
szobát keres színésznő, kél személy
re Cím: az Állami H'rde'.ónét.
BOANTASBÓJ
faanyagok
ajlók
el
adók. L o m n i c z i u . 73.
UJ rekamié o'.csón eladó. Petőfl'dep.
I I . u. 53.

munkások átlagteljesítményét. Azon.
ban nemcsak jó munkájával mutat
példát a fiataloknak, hanem aktfv
lagja a kullúrgárdának is. Jó mun.
kája elismeréséül most beválasztották az SZHSZ alapszervezet vezetőségi tagjai közé is.
Az üzemi pártszervezet és a
DISZ szervezet segítségével a fiatalok nemcsajt a termelésben, hanem
a kul'urmunkában és a sport terén
is egyre jobb eredményeket érnek '
el. Nyolc tagú népitánc csoportot és
12 tagit színját®zó csoportot alakítottak és azóta rendszeresen tartanak kultúrpróbákat. Kultúrműsorral
készülnek augusztus 20. a méltó megünnep'ésére A fiatalok aktívan kiveszik részüket az SZHSZ foglalkozásokból is. Közel ötvenen vesznek
részt a motoros- és 'övész szakkörök edzésein. Most alakították meg
a labdarugó és röplabda csapat is.
Ezenkívül az ökölvívás és az atlétika csaknem valamennyi ágát gyakorolják a fiatalok Ma már egyetlen egy sincs olyan, aki nem venné
ki részét aktivan a különböző megmozdulásokból,
A

DISZ szervezet javuló munkájának eredményeire különösen
büszke volt nz úijávélaszlott DISZ
vezetőség, csütörtökön az é'üzem avató ünnepségen. A válla'at igazgatója
kiemelte a fiatalok jő mnnkáiát,
akik szorgalmukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy vállalatuk elnyerté a
büszke é'üzem címet. A két legiobb
munkát végző fiatalt Mucsi István
brigádvezetőt és Ördögh Imre kőműves tanulót
100—100 forinttal
jutalmazta a vállalatvezetőség.
Természetesen, ezek a kezdeti
eredmények nem nzt jelent k, hogy
most már a DISZ szervezet minden
területen kifogástalan munkát végez, és nincsenek hiányosságok a
A vállalat 30 lány tanulója kö- fiatatok munkájában. A jövőben
zül kiemelkedik szorgalmával minden fiata'nak igyekeznie ke'l
Dalia Auguszta másodévá kőműves azon, hogv Mucsi István és Ordöch
tanuló, aki a szegedi sportpálya Imre példája nyomán még jebb
építkezésénél do'goztk. Az elmúlt munkát végezzenek és a tanulásból
év során olyan jól elsajátította a is példamutatóan vegyék ki részüszakmát, hogy megközelíti a szak- ket.

Jó eredményei

A szegedi kerékpárosok
vasárnap
Budapesten országúti kerékpáros versenyen igen Jól szerepeltek. A
II.
osztályúak versenyében 1. ifj. Kopasz
(Sz. Honvéd). 7. Rudics (Sz. Honvéd),
12. Tanai (Sz Honvéd). III. osztályúak
versenyében 4. Istvánovlls (Sz. Postás). Az ifjúsági versenykerekeseknél
0. Újvárt (Sz. Postás), 9.
Várhelyi
(Sz. Postás) Az idősek versenyében 6.
Hajas (Sz. Postás).
Ifjúsági vaskerekeseknél 3. Újvárt (Sz. Postás).

IZZÖ 8:1 (4:1)

Az őszi Idényre készülődő Sz Hon- . Jó összlátékkal ujabb 4 gólt értek el.
vőd szerdán délután barátságos mér- , Góllövök: Csáki (3), Czlráki (2). BöJkőzést Játszott a Bp. Vasas
Izzóval. tös, Rózsavölgyi, és Korom, Hl. ZeJe.
\ szegedi
csapatból
kieme'kedtck
A n a " y kedvvel Játszó szegedi csapat
Bp.
Jó Játékkal könnyen győzött a tarta- Mednyánszky, Kovács, Csáki. A
tzzó
kapusa
Aknavö'gyi
több gólban
lékos Rp- Izzó el en. A szeged ek hebenne
volt.
ves rohamokkal kezdték a láiékot. A
Az előmérkőzésen a Sz. Honvéd II.
20. percben m á r 4:0-ra vezettek.
A
győzött
az Szfélidő végén feljött a vendégcsapat és 3 1 (0:1) arányban
Bástya
elten. Az Sz. Honvéd II. m a ,
szépített az eredményen. A II. félidőben még Jobban kidomborodott a Jó Kecskeméten a honvéd vá'ogafott elerőnlétben levő Sz Honvéd fö'énye. len Játszik barátságos mérkőzést.

el<5re IFJÚSÁG

Pártkirek

Á tápéi Ady Endre fiatal DISZ-szervezete
példát mutat
örömmel from, hogy a tápéi Ady
Endre tsz közelmúltban megalaku t
DISZ szervezete megtartotta második ifi-napját, mely igen értékes
eredményeket hozott. Az ifi-nap a
titkár elvtársnő beszámolójával kezdődött, amelyben foglalkozott a külés belpolitikai helyzettel, valamint
A'kotmányunk ünnepére tett eddigi
felajánlásaink eredményeivel.
A jelenlévő 14 ifi nemcsak a politikai beszámo'óhoz szólt hozzá,
hanem elmondta, hogy milyen feladataink vannak termelőszövetkezetünk tervének minél előbbi teljesítésében A következő pontban a titkár
elvtárenő
felhívta
figyelmünket,
hogy termelőszövetkezetünkben ba.
romfivéSz ütötte fel a fejőt és ez
akadályozza a tömeges baromfmevelés . — Ez a probléma — mint
mondotta — nemcsak a tsz vezetőinek problémája, hanem a m enk is.
— Kérte a jelenlévőket, hogy tegyenek javaslatot a veszé'y leküzdésére.
-"

t*

tf

.

vasolta. hogy minden tsz család költessen ki és neveijen fel • egy-egy
tyúkatja csirkét és felnevelve adja
át a tsz-nek. Ö maga vállalkozott is
egy tyúka'ja keltetésére és felnevelésére Példáját követte Hadobás János is, aki szintén felaján'otia az
egy ko'lóalja csirkét. A többiek azt
mondották, először otthon
megbe.
szé ik és azután tesznek felajánlást.
A fiatalok felajánlásaikkal pédát
mutattak. Az igazgatsógi ülésen
Meggyesí József igazgatósa,gi tag
három kot'óalja csirke
keltetését
ajánlotta, fel.
Az if nancn jelen'évö
fiatalok
ezenkívül felajánlották még. hogy
augusztus 20-ig kiássák egy 50 férőhe'yes teh'énistálló alapját ós egy
100 köbmé eres si'ógödröt. A t'hénistálló alapjá; már 6-ára kiásták a
si'ógödörrél pedig legkésőbb 12-ére
készen tesznek. Emellett a gazdasági
munkából is derekasan kiveszik ré-

I Hozzászólásában Zakar Jusztina ja. szűket.

KÜLFÖLDI férfi kerékpár Jó ál'apott a n eladó Érd.: 5 óra után. Kazmczv-ii. 14. 1. 4
HASZNAIT gumitömlőt kerc-sek meg
\ ételre 20—39 méterest.
Alán'a'okal
levélben kérem: Szatál GvUiáne, fcttő.
reci '/rsz'gút 11.
NEM különbetáratü bútorozott szoba
kiadó két férfi részét e, esct'eg dolqo• ó házaspárnak. Ujszeiged Ee'h'eiTu.
10 sz.
(ADN)
A nyugainémet bánya- hogy az üzemi
szabályzat-törvény
ELSŐRENDŰ préstégla eladó. Klsfaludv-u. 16.
ipari szakszervezet Duisburg-Mar Í- ne valósuljon
meg."
TÁNCÉI .SZEKRÉNY.
középnagyságú
i lohi helyi csoportjának bányászai
eladó. Bería, Kfgyó-u 1.
Az üzemi tanácsok gyűlésén az
ZOLDSZINÜ, gvürűstábú Tom'ks nfvű k's pana~álv elrepült
5-én. Aki 24 órás tiltakozó sztrájkra készül- egyik esslingenl üzemi tanács elvisszahozza Jutá'omban részesül. Vá- nek a reakciós üzemi 6zabályzat- nöke kijelentette:
,.A magasabb
sárhely!-sug. 126.
folyó
harc
nem
választUJ tó gvfa Íróasztal eladó- Utszegvd, törvény ellen. A bányászok egy- bérekért
!
Fürj-u. 13.
hangúlag V elhatározták,
hogy ható el az újratellegyver-ési
poliEGY Jóknrban levő fehér mély eyersztrájkba lépnek. A marxlohi bá- tika ellem
mekkocsi e'adó Zárda u 19.
harctól."
A
gyűlés
] ELCSERÉLNÉM azonnal
Gólya-Utcai nyászok a bányaipari szakszerverésztvevői 9 ezer szervezett dolgocsak l- ettő n a " v u'eai szobás, fásk-m
, ráz lakásom Közkérház köre vélő egv- zet vezetőségéhez intézett határozót
képviseltek. Az üzemi tanácsok
! szobás. va'"y
kisebb
ke"ő&'obásra,
' ezel'eg belvároi h ' r o m -'Obásra. B >- zatukban hangoztatják: ,,A bonni jelenlévő 102 tagja közül 101-en
1
velibet Nó"bolt, Va'értá-tér 4kormánykoalíció
a német
nép és megszavazták
azt a
határozatot,
, MAGANVOS
fatál
férfi
bútorozott
I a hatmillió
szakszervezeti
tag
aka.
szobát keres. SztáUn-krt. 97.

N y n g a f n é m c t d o l g o z ó k tiUakoaiása
a m u n k á s é i lenes ü z e m ? szabályzat t ö r v é n y
ellen

rafia ellenére

A Belsped fe'hívja a szállíttató f leket, hogy a mM naptói kezdve A OYORSÁRU ES
GYORSGYÜJTÖ KÜLDEME.
NYEK rendelkezési lapjait is

mi

hogy

kásság

nehéz

kivívott

harcos

a szállítást
megelőző napon
16 ó r á i g

kl az

szabályzat-törvényt,

célja,
cal

erőszakolta

amelynek

megsemmisítse
évek
jogait.

intézkedéseket

üze.

óta

a
tar:ó

munharc-

Haladéktalanul
kell

tennünk.

IBUSZ KIRÁNDULÓ VONA1
Miskolc, Lillafüredre, Tapoicára augusztus 16-án. Rőszvé.
teli jegy ára 41.60 forint. Jelentkezni lehet augusztós 13ig IBUSZ Menetjegyirodában.

kell 2 példányban a központi
irodába leadni.
1

hogy a lehető legrövidebb
Időn
belül
követelik a bérezerzödések
felmondását.
OÉLMAGYARORSZAG
oolttika napilan
Pelelüo szerkesztő
kiadót
ZOMBORI JÁNOS
8zerkesztl; a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség
Szeged
I enm-u
11
re lefon; 35—35 és 40—80
KladOh'vstat:
Szeged
l.en!n-u
6.
Telefon: 31-16 és 35-00.
Csongrádmegyei Nyom dal part
Válialat. Szeged
„•*-*-- v. „,'wa OvnrSfJF

