KUUCTimSZlC
AZJviDP

CSONGRÁDMEGYEI

TITT. ÉVF. 221. SZÁM

Á haza boldogulásának útja
Felszabadulásunk ötödik évfor- ne formálódó újtipusú emberek vadulóján mondotta Rákosi elvlárs: lósítják meg mindazt, amiről a ma„Új
országot
építettünk,
amelyben gyar történelem nagyjai még csak
új nemzet, o szocialista
Magyaror- nem is álmodhattak: a szocializszág van kialakulóbanÚj
o r s z á g must. Mi tehát nemcsak
egyszerű
épült s az országépílés alkotó mun- örökösei vagyunk a múltnak, hakájában új emberek formálódtak nem
továbbfolytatót,
mégpedig
ki, haladunk a szocialista embertí- olyan gyorsiramú ütemben, amely
pus kialakítása felé. Mások lettek évszázadok mulasztásalt hozza be
az emberek, a munkás, a paraszt. rövid esztendők alatt.
Rákosi elvtárs ezt úgy fejezte ki,
Egyetlen példát említsünk csak:
h o g y „ . . . nagyot nótl, bővült
polirikaii szemhalára.
Érzi,
hogy
gyö. a régi, úri Magyarország „iparosi,
herében megváltozott
az állam, hogy tási politikájának" egyik módszere
a dolgozók hatalma
nem
kizsákmá- az volt, hogy az ipari centrumokat
nyolója,
hanem
lépten-nyomon
se- a fővárosban helyezte el. Volt még
egy-két város az országban, mint
ffiti".
S ezek a minden kényszer, min. Győr, Szeged, Pécs. ahol található
den gátlás alól felszabadult szabad volt viszonylag fejlettebb ipar. De
emberek most a párt zászlaja alatt ezeket nemigen fejlesztették. A szeolyan világraszóló terveket váltainak gedi, a győri ipari munkások közül
valóra, amelyek ámulatba ejtik az sokan a fővárosba jártak fel dolegész kapitalista világot. Ötéves gozni. A mi népi demokráciánk ipatervünket valósítjuk meg, amely a rosítási politikájának egy fő módvas, a fém, az acél országává vál- szere az. hogy iparosítja a vidéket
toztatja hazánkat. Hazánk biztosan is, mintahogy az egész országot. S
Szeged ma már az ország egyik
halad a boldogulás útján.
legfejlettebb iparral rendelkező váSzocializmust építő korunk mun- rosa. Itt épült Közép-Európa egyik
kásai — többek között — a magyar- legmodernebb üzeme, a Textilkom.
ság évszázad előtt kitűzött felada- binát. A legmodernebb szovjet gétalt hajtják végre. Az a gondolat, pekkel dolgoznak benne. Szeged
hogy az országot iparosítani kell, szomszédságában, Hódmezővásárheneim újkeletű. Az 1848—49 es ma- lyen — amely jeilegére nézve mezőgyarság nagy tanítója, Kossuth ar- gazdasági
város — mérleggyár
ról beszélt: Ipar nélkül az ország épült. * Hódmezővásárhely ipari váfélkarú óriás. Kossuth arról beszélt, rossá fejlődik. Makón mezőgazdahogy meg kell teremteni a magyar sági gépgyár épült. A fejlett üzem,
ipairt. Ez biztosítja az ország előre- a fejlett gyár azt is jelenti: több
haladását. Tanításai akkor azért iparcikk jut a falunak, szebben jár.
nem válhattak valóra, mert az or- jobban öltözik a dolgozó paraszt.
szág boldogulása előtt olyan reak- Mig azelőtt jó volt, ha a munkás,
ciós monarchia állt. mint a Habs- a kisparaszt egy vászonnadrágot tu.
burg-uralom. Ezt az uralmat kellett dott magának venni, ma évente maelőször megdönteni, kivívni a ma- gának is, családjának is munkarugyarság függetlensegét. önállóságát. hát és ünneplőt is vesz. Több lesz
Sok drága vér öntözte azóta az or- a gép a mezőgazdaságban s jobbaD
szág földjét. De az ország csak rab terem a föld. Növekszik ipari munmaradt. 1917 Októbere lengette meg kásosztályunk, amely országunk tarelőször az igazi szabadság zászlaját, tó oszlopa. Gazdagabb, erősebb or.
orosz földön. És sok-sokmlllió em- szág még szilárdabb bástya a béke
ber tömörült e zászló alá. A ma- védelmében, ötéves tervünk nagy
gyar kommunisták, vértanúk vére alkotásai tehát elénk vetítik ra(Siettette, hogy eljöjjön az az idö, gyogó jövőnk távlatait. Munkára,
amikor nálunk is, Magyarországon harcos helytállásra, áldozatkészség,
a dolgozó nép vetesse kezébe a ha- re lelkesítenek minden becsületes
talmat. A Szovjetunió segítségével munkás, és parasztembert, értelminépünk kivívta teljes szabadságát. séget.
Szabad lett az ország. A népé, a
S munkánkhoz nagy buzdító erőt
munkásosztályé a hatalom! ,.Mi
élni akarunk
ezzel a történelmi
le- ad az, hogy mi még a kezdet kezhetőséggel — mondotta Rákosi elv- detén vagyunk. Mikor lesznek netárs 1949-ben az egyik beszédében künk olyan villamosenergiát fej—, mely évszázadok
óta először nyí- lesztő telepeink, amelyek többszáz
lott meg a magyar
nemzet előtt. Mi kilométer körzetben látják el a körtudatában
vagyunk
ennek a
törté, nyéket energiával s 30—50 kilómé,
nelmi
lehetőségnek
és el
vagyunk térről csak egy gombnyomással irászánva arra,
hogy néni fogjuk
el- nyítják? Mikor lesz nekünk olyan
fejlett mezőgazdaságunk, ahol 20
szalasztani..
."
S pártunk 1949-ben a dolgozó mázsa búza terem holdanként s 5—
nép elé terjesztette az ötéves ter- 600 mázsa cukorrépa. — A Szovjetunióban ez már valóság. Több külvet...
Az ország függetlenségének, bé- döttség járt már kint tőlünk a Szovkéjének, a dolgozók életszínvonala jetunióban, ipari munkások, dolgozó
állandó
emelkedésének s annak, parasztok, sztahánovisták, művéhogy méltó tagjai lehessünk a ma szek. írók. Mind saját szemükkel
győződtek meg erről a valóságról s
már több mint 800 milliós szerve- j
zett béketábornak, egyik legdöntőbb csodálattal beszéltek itthon róla.
S mindez nálunk is valóra válik.
előfeltétele és biztosítéka az ország
iparosítása s alapjában véve a ne- Mert mi azt az utat követjük, amit a
hézipar megteremtése. És amikor I Szovjetunió már megtett. Bőséges
államunk s a párt munkára, harcra 1 tapasztalat áll rendelkezésünkre s a
hívja fel az ország dolgozó népét, |Szovjetunió segít bennünket. A
az ötéves terv célkitűzéseinek meg. J szerzett tapasztalat, a Szovjetunió
valósítását tűzi feladatul, nemcsak segítsége és a mi dolgozóink akaegy évszázad feladatát
teljesíti. 1 ratereje, hite a pártban mindez
Többet tesz ennél: továbbfejleszti a j együttvéve biztosíték arra nézve,
haladó hagyományt. Nekünle olyan, hogy mi ls elérünk a technika, a
korszerű
iparra
s ennek
kapcsán tudomány, az általános emberi jóolyan fejlett
mezőgazdaságra
van lét olyatn ragyogó korszakába, amiszükségünk,
amelynek
példaképe
a ben most a szovjet nép él s amikommunizmust
építő
Szovjetunió' ben egy. még szebb élet feltéleleit
gazdasága. Az Ilyen ország s a ben.' teremti meg.
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Leleplezték Budapesten a nagy magyar szabadsághős
Kossuth Lajos szobrát
Az 1848/49-es szabadságharc vezére, a magyar nép szabadságának
és függetlenségének nagy harcosa,
Kossuth Lajos emlékét a magyar
nép új, méltó alkotásban örökítet,
te meg. Az új emlékművet a hallhatatlan szabadsághős születésének
150. évfordulóján, pénteken délután
ünnepélyes külsőségek között leplezték le a Kossuth Lajos téren.
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége, a Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsa.
n
Magyar Dolgozók Pártja Budapesti
Bizo'tsága és a budapesti
városi
tanács által rendezett ünnepségen
megjelent Rákosi Mátyás a Magyar
Népköztársaság minisztertanácsának
elnöke, Dobi István a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Ge-

hály vezérezredes, honvédelmi mi-1 sohasem a szabadságharc alatt, sení
niszter, Révai Józset népművelési mi- j később — nem kapott semmiféle
niszter, a Magyar Dolgozók Pártja; segítséget.
Politikai Bizottságának
tagjai, a ' Az amerikai imperiatisták hívaMagyar Dolgozók Pártja Politikai tásos hazudozói azt állítják, hogy
Bizottságának, Központi Vezetősé- Kossuth Lajost az Egyesült Állagének, az Elnöki Tanácsnak és a mok támogatta. Ebből a legendából
minisztertanácsinak
számos
má nem igaz egy szó sem!
tagja. Oft voltak a megyék élen.
járó dolgozó parasztjainak küldöt- Tanultunk Kossuth harcaiból
Igaz, Kossuth a szabadságharc
tei ís.
Résztvettek a ezoboravató
ün- veresége után Amerikába hajózott,
nepségen a Szovjetunió a
Kinai hogy politikai és anyagi segítséget
szerezzen az új magyar szabadságNépköztársaság és a többi baráti harc előkészítésére. Amerika akállain budapesti diplomáciai képvi- kori kormánya azonban csal: mint
selői.
kivándorlót akarta Amerika földjéAz ünnepi beszédet Révai József re engedni, nem mint magyar fora Magyar Dolgozók Pártja Politi- radalmi politikust. Az Egyesűit Álkai Bizottságának tagja, Dépmüve. lamok egyszerű emberei a magyar
szabadsághőst valóban
rajongva
rő Ernő é l l a m m i n i s z t e r , faikas
M i . lési miniszter tartotta.
ünnepelték, de a hivatalos körök,
a rabszolgatartók, a vagyonos oszRévai elvtárs
beszéde
tályok az európai zsarnokokkal
akartak kereskedni, hidegen és gyasuth Lajos születése óta. Elég idő nakodva fogadták Kossuth Lajost,
—Elvtársak!
arra, hogy emberek és eszmék fe— Alig több, mint égy éve hatá- ledésbe merüljenek. Kossuth Lajos eszük ágában sem volt segíteni a
rozta el a Magyar Népköztársaság kivételes nagyságának bizonyság3, letiport magyar nemzeten.
kormánya, hogy Kossuth Lajosnak, hogy emléke ma is elevenen él néO'Connor pltfeburgl érsek, Huszületésének 150. évfordulójára, új pünk szívében, hogy eszméiből m l ghes bíbornak, száz évvel ezelö't
szobrot állít Budapesten. Kormá- is meríteni tudunképpoly hévvel uszított Kossuth el1
nyunk határozata megvalósult,
Kossuth Lajos a magyar függet- len, min ma Spelmann bíboros a
— Az új Kossuth szobron — el- lenstégért vívott évszázados küzde- magyar népi
demokrácia
ellen.
lentétben a régivel — Kossuthtal lemnek, a XIX. század magyar tör- Amerikai tapasztalatai
mondatták
együtt meg van örökítve a magyar ténelmének legnagyobb alakja. Váj- Kossuthtal 1852-ben Philadelphiában
nép, amelynek fiai 1848-ban har- jon mit tisztelünk benne, a magyar e szavakat:
„Soha még eddig a
colták. véreztek és meghaltak a nemzeti szabadságharc, a polgári tőke ellen nem izgattam, de mihazáért. És mert ez a szobor méltón forradalom nagy harcoséban és ve- után a nagytőkések minden pénhirdeti
Kossuthnak és népének zérében, mi, akik egy évszázaddal zükkel támogatják a despotizmust,
nagyságát, kormányunk köszönetét később, új viszonyok között, egy meg kell őszintén mondanom, hogv
tolmácsolom a szobor minden alko- más világban, a munkásosztály ve- ezzel csak a szocialista forradalom
zetésével a dolgozó nép új szocia- útját egyengetik." Amerika hivatójának.
talos körei és vagyonos osztályai
— Elvtársak! 150 üv telt et Kos. lista országát építjük?
a zsebüket is
gondosan elzárták
Tiszteljük Kossuth Lajosban mély, önzetlen tettekben
Kossuth előtt, aki a magyar felszabadítás céljaira próbált gyűjteni
megnyilvánuló hazaszeretelét
Amerikában. Igv festett elvtársak
állítólagos
Tiszteljük Kossuth Lajosban min- tosítani tudta a gyávákkal és fejü- Kossuth-nak nyújtott
denekelőtt a forradalmárt, aki 1848- ket vesztükkel szemben a kormány- amerikai támogatás! És ezért mondbau felvette a nemzet arcába do- zat, az államszervezet működését, juk a száz év előtti fösvény amebott kesztyűt, nem hátrált meg, a szabadságharcos erők egységét, rikai burzsoák és rabszolgatartók
nem alkudott meg, nem egyezke- aki harc közben erős hadsereget mai utódainak: el a kezeket Kos.
dett az idegen elnyomókkal, hanem teremtett és ellátta mindennel, ami suth-tóll Kossuth Lajos a miénk,
forradalmi eréllyel fegyverbe szó- a győzelemhez kellett.
a szocializmust építő magyar népé!
lította népét, a válságos helyzetTiszteljük
Kossuth
Lajosban Innen üzenjük
amerikai magyar
ben nem lapult meg, hanem szem- tántoríthatatlan hűségét a magyar tesvéreinknek, akiket millió számbenézett a viharral, bátran és me- függetlenség eszméjéhez, aki a for- ra kiüldözött Magyarországból
a
részen dacolni mert vele.
radalom veresége után sem esett népellenes régi rendszer és akik
Tiszteljük Kossuth Lajosban azt kétségbe, a hatvanhetes gyalázatos Amerikában 's esak mostohaanyára
a politikust, aki hitt a nép ereje, kiegyezés után is kitartott rendü- leltek: Ne engedjétek magatokat
ben és erre a hitére merte építeni letlenül a magyar függetlenség régi hazátok ellen fordítani, marada
politikáját. Kossuth nem a rtépből programmja mellett és egymagában jatok hűek Kossuth Lajoshoz,
jött, de felismerte, hogy jobbágy- úszott az ár ellen akkor, amikor magyar hazához, amely végre az
felszabadítás n élkül a nemzet kény- egykori hívei mind cserbenhagyták egész dolgozó magyar nép hazája
re kedvre ki van szolgáltatva az a magyar vagyonos osztá'yok mind lett!
idegen elnyomóknak. 1848 —49-ben behódoltak a Habsburg királynak,
Elvtársak! Mi tanultunk Kossuth'
rá merte bízni a haza megvédését akinek kezéhez magyar vértanuk Lajos harcaiból,
de levontuk *
a tömegek erős karjára, nem riadt ezreinek vére tapadt.
kudarcaiból é«
Tiszteljük
Kossuth
Lajosban, következtetéseket
vissza a nép mozgósításától, mert
hogy 1848-ban tisztán látta a ma- csalódásaiból ls.
a tömegekre támaszkodni.
A földkérdést megoldottuk, lobTiszteljük Kossuth Lajosban az gyar szabadságharc és az európai ban, következetesebben mint 1848népek
szabadságmozgalmainak
elidegen elnyomók belső szövetségehogy ban. A földesúri föld 1945-ben tt
seinek kérlelhetetlen üldözőjét, aki téphetetlen összefüggését,
dolgozó parasztságé lett. És az övé
kész volt arra, hogy a hazaárulókat nyíltan hirdette: a magyar nép a marad, mert a szocializmus felépítörvényen kívül helyezze, aki elren- szabadságharc csataterein nemcsak
delte birtokaik elkobzását, aki pa- önmagáért küzd, hanem a világsza- tésével a mezőgazdaságban ís örök.
re elvágjuk az útját a tőkés és
rancsot adott a Habsburgokkal egy badságér is.
Tiszteljük Kossuth Lajosban azt, nagybirtokos uralom visszaállításé-húron pendülő tisztek és mágnások
kitelepítésére az ország fővárosá- ami népének és a haladásnak szol- nak a dolgozó parasztság fölött.
ból- Tiszteljük benne, hogy útját gálatában nagy tettekre sarkalta, A maqyar nép nem felejtette
állta a megalkuvóknak, akik a re- ami a veszély órájában erőt és
el Kossuth Lajos üzenetét
akciónak gyáván és becstelenül tér- erélyt kölcsönzött p eki: mély, önzetlen tettekben-nyilvánuló hazasze.
det, fejet akartak hajtani.
A magyar iparfejlesztés feladatát
Tiszteljük Kossuth Lajosban a retotét.
megoldjuk, jobbe-n.
következele— Ezt tiszteljük bsnne, ezt ta- sebben, mint ahogyrn Kossuth Lanagy forradalmi -államférfit és szervezőt aki a veszély órájában biz- nuljuk tőle, e z halhatatlan benne! jos próbálta egy évszázad előtti
mert ml szocialista módra iparosítCsak mi vagyunk Kossuth haladó eszméinek folytatói
juk hazánkat, a nép hazájává lett
országot fej lesz'-iük a vas és az
— Jól tudjuk, Elvtársak, Kossuth badságharc alatt, 1849 után pedig acél országává.
Lajos az akkor még fejlődő polgári végleg elárulták. Kossuth meg nA nemzeti ogvséq megteremtésétársadalom embere volt, nem voit gathatatian hűsége a nemzeti fügszocialista és sohasem lett azzá, getlenséghez, neim a vagyonos osz- nek feladatát mi jobban, követkeDe hazafi volt, a társadalmi nala- tályokban vert visszhangot, hanem zetesebben oldjuk meg, mint ahogy
dásért küzdött és ez jogosít fel a dolgozó osztályokban. Az alföldi Kossuthnak sikerülhetett egy évbennünket, kommunistákat, a mun? szegényparasztság és földmunkás- század előtt, me-t mi nem urak és
kásosztály, a dolgozó nép képvise- ság az 0 nevével az ajkán indult jobbágyok nemlétező érdekközösségére, hanem a munkások, parasztok
Viharos taps, feltörő hurrázások lőit arra, hogy haladó eszméi örö- harcba a csendőrszuronyok ellen a és értelmiségi dolgozók valóságos
nagybirtokosak
földjéért.
A
munköseinek,
műve
folytatójának
tefogadták szavalt, amikor bejelen,
kintsük magunkat. Nekünk, csak kásosztály, a Kommunista Párt érdekközösségébe épijük a nemzeti
tette:
Mi a nemrzet vezetését
nekünk van erre jogunk, senki vezetésével harcolva a Horthyék egységet.
— Szeptember 19-től, mától kezd- másnak!
fasiszta háborúja ellen. Kossuth kivettük, a zsebüket és nem a hazát
ve egyetemünk ú j neve: „Kossuth
A Mi népköztársasági kormá- eszméit elevenítette fel és szegezte szerető régi uralkodóosztályok keLajos Tudományegyetem".
zéből és a harcokban megedzet!,
nyunk büszkén mondhatja el magá- szembe a hazaárulókkal.
munkában tanaszlalt magyar munEzután Kónya Albert közoktatás- ról, hogy utódji Kossuth Lajos forKossuth Lajost megtagadta
a
ügyi miniszterhelyettes mondott ün- radalmi nemzeti kormányzatának- polgári Nyugateurópa is- A magyar kásosztály erős kezére bíztuk.
Mi, a magyar függetlenség megnepi beszédet.
A mi népi — demokratikus álla- szabadságharcot a hívataios Anglia
védésének feladatát jobban, követA beszéd után az egyetemi fiata- munk vállalja a rokonságot azzai a egyenes jóváhagyásával fojtották kezetesebben
tudjuk
megoldani,
lok három Kossuth-nótát daloltak el, nemzeti — forradalmi államha- vérbe. Nem volt egyetlen polgári mint 100 év elóti emzetónk legtalommal.
amelynek
megteremtékormány
a
világon
—
sem
a
franmajd Szabó István, a történelmi
jobbjai, élükön
Kossuth Lajossal,
tudományok kandidátusa, a Kos. séin a szabadságharc tüzében Kos- cia, sem az angol, sem az amerikai mert mi a munkásság és a dolgozó
suth
Lajos
fáradozott.
—
amely
Kossuth
Lajos
magyar
suth Lajos Tudományegyelem taszilárd
szövetségére
Kossuth Lajost a vagyonos osz- nemzeti kormányát elismerte volna parasztság
nára „Kossuth Lajos és Debrecen"
1 tályok cserbenhagyták már a sza- Kossuth Lajos a burzsoá nyugattól
i . (Folvtatáfl a második oldalon)
címmel tartott előadást.

Kossuth Lalosról nevezték el
a Debreceni Tudományegyetemei
Pénteken a Debreceni Tudományegyetemen kettős ünnep volt: Kossuth Lajos születésének 150. évfor.
dulóját
ünnepelték a debreceni
egyetem fiataljai, tanárai — s egyben azt, hogy e naptól a Debreceni
Tudományegyetem Kossuth Lajos
nevét viseli.
Népköztársaságunk
kormánya
képviseletében Szabó István allá.
bornagy, honvédelmi miniszterhelyettes. az MDP Politikai Bizottságának" tagja vett részt az ünnepségen.
Bognár Rezső Kossuth-díjas akadémikus, az egyetem rektora mon.
dók megnyitó beszédet.
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SZOMBAT, 1952. SZEPTEMBER f » .
(Folytatta az első oldalról) függetlenségéért szocialista építésünk vívmányaiért népünk Rákosi
Mátyás vezetésével kész dolgozni
é« harcolni, nem rosszabbul, mint
egy évszázaddal
ezelőtt Ko? a jtb
Lajos vezetésével.
Révai József beszédét sokáig tartó taps követte majd a Himnusz
hangjai mellett lehullt a lepel az
új szoborról. A csoportozat közepén magas ta|aozaton áll Kossuth
Lajos bronz alakja.
A kéroldalt
nyúló,
alacsonyabb talapzaton a
nép képviselői: fegyveres népfelkelő, jurátus, ipari munkás az egyik
oldalán, a másikon egy anya gyér.
mokével, öreg paraszt levett süA magyar nép új országot épít veggel és egy hős honvéd hallgatmagának, békét akar. nem hábor- ják lelkesedéssel a magyar szabadgat senkit. De a békés építés köz- ságharc nagy vezérét.
ben. nagy ötéves tervünk megvaA budapesti városi tanács nevétá-snásán munkálkodva,
a magynr ben Pongrácz Kálmán a végrehajtó
• é p nem- felejtette el Kossuth La- bizottság elnöke
vette át az uj
| M üzenetét) A hazáért, a magyar Kossuth emlékművet.
építhetünk belül,
kívül pedig a
seabad népek atyüitmüködéeére és
barátságéra.
Az, amiről Kossuth
Lajos csak álmodni és tervezgetni
tádott 1848 szomorú
tapasztalatai
ntán, a magyar nép és a Szomszéd
népek megegyezéséről:
ma valóság. A szabadságharc alatt a cári
Oroszország a magyarságot elnyomó Habsburgok szövetségese volt.
Ma: a szocializmus országa, a béke
országa, a kommunizmus nagy építkezéseinek orszéga,
Sztálin országa: barátunk, támaszunk és szövet,
•égésünk.

A' . ?

Az emlékmű talapzatára ezután
egymásután helyezték el a hála, a
szeretet és a megemlékezés koszoötvenezer forinEzer forintét
rúit. Elsőnek a Magyar Népköztártot nyertek
nyertek (sorozatsaság
Minisztertanácsa
nevében
r enkéntt húhúzással) :
Rákosi Mátyás,
a minisztertanács
zással) :
9011
401—500
elnöke koszorúzta meg ax emlék101—200
0367
1010
0582
501—600
0367
művet. A Magyar Dolgozók Pártja
1699
0718
301—400
0952
Központi
Vezetősége
koszorúját
2064
0346
601—700
1470
3305
0307
Gerö Ernő
álDmmtoisz+er,
az
501—600
1517
3437
0490
MDP Politikai Bizottságának tagja
001—100
1605
5051
0878
helyezte el, majd a Szovjetunió ma501—600
1752
gyarországi követsége nevében V. Huszonötezer fo- 1766
401—5D0
Sz. Azovcev, a nagykövetség Ideig801—900
2043
rintot nyertek
401—500
lenes ügyvivője koszorúzta meg az
egyenkénti hú- 2729
901—1000
3103
zással) :
emlékművet. Ezután a többi baráti
501—600
3386
0509
0163
állam diplomáciai
képviselői he901—1000
3645
2399
0417
lyeztek el koszorút, ezt követően
201—300
3757
2655
0802
a tömegszervezetek, Intézmények,
401—500
3905
2698
0069
testületek koszorút borították e! a
901—1000
4086
3528
0133
szobormű talapzatát.
401—500
5041
5066
0632
001—100
6569
5534
0772
501—600
7169
6122
0927
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A moszkvai tanácskozások
eredményét
örömmel
és lelkesedéssel
fogadják
a békeszerető
nemzetek

Sajtóviszliang a Szovjetunió éa a Kínai Népköztársaság közötti tárgyalásokról
' VARSÓ. A lengyel napilapok éltté oldalon közölték a Szovjetunió
kormánya és a Kirrai
Népköztár.
saság kormányküldöttsége
közötti
tárgyalásokról kiadott közleményt.
A „Trybune Ludu" a többi között
a következőket Írja: „a Szovjetek
legyőzhetetlen országa és a íélmiU
liárd lakosú U j Kina barátságának
és együttműködésének további megszilárdulása döntő jelentőségű a
háborús
gyújtogat ók
terveinek
megakadályozásában a Távol Keleten tis az egész világon-"
PRÁGA.
A csehszlovák
lapok
•zept ember 18-1 számukban
méltatják a Szovjetunió kormánya és
a Kinai Népköztársaság kormányküldöttsége közötti megállapodást.

A „Rudé Právo", a Csehszlovák
Kommunista Párt központi
lapja
vezércikkében a többi között ezeket
írja:
„Azoknak a tárgyalásoknak, ame.
lyek szeptember 15-én értek véget
Moszkvában, felmérhetetlen jelen,
tőségük van a béke megvédése
szempontjából, nemcsak a TávolKeleten. hanem az egész világon.
E tanácskozások
termékeny
és
örömteli eredményét végtelen megelégedéssel és lelkesedéssel fogadják a békeszerető nemzetek."
SZÓFIA.
A
„Rabotoyicseszko
Delo" vezércikkében a többi között
ezeket írja: „A btske, a demokrácia
és a szocializmus tábora népeink
állandóan szorosabbá való együtt-

működése a bolgár népbe bizakodást s újabb erőt önt, még jobb
eredmények elérésére buzdítja a
szocializmus építt-sében "
T I R A N A . Valamennyi albán lap
részletesen foglalkozik a
szovjet
kormány és a Kmai Népköztársaság kormányküldöttsége között lefolyt tárgyalásokról kiadott közleménnyelA „Zeri i Populit" vezércikkében
kiemeli: az ú j szovjet—kinai megállapodások ismét megmutatják
a
Szovjetunió népeinek és a nagy kinai népnek azt a z elszánt akaratát,
hogy a jövőben még inkább megszilárdítják barátságukat és együti tes erővel megvédelmezik a oéke
I ügyét.

Folytatódott a tagfelvételi vita az ENSZ Biztonsági
Tanácsában
' New-York (TASZSZ). A Biztonsági Tanács szeptember 16-iki ülésén tovább tárgyalta Japán, Libia,
valamint az amerikai-francia bábállamok — Laosz. Kambodzsa és a
Bao-Daj fóle Vietnam —
felvételi
kérelmét. Ugyancsak a tanács előtt
van a Vietnami Demokratikus Köz.
társaság felvételi kérelme is,
J A- Malik, a Szovjetunió képviselője felhívta a tanács figyelmét
arra, hogy az Egyesült Nemzetek
Szervezete már 1948 novemberében
megkapta a Vietnami Demokratikus
Köztársaság felvételi kérelmét. Kö.
ye*-«l te, hogy
, a Vietnami Demokratikus Köztársaság felvételi kérelmét h a .
ladéktalanul adják ki a Biztonsági Tanács hivatalos okmányaként.
A Biztonsági Tanács ezután áttért Libia felvételi kérelmének tár-
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gyalására, bár az ország felvételére
irányuló javaslat már benne foglaltatott a 14 állam egyidejű felvételére irányuló szovjet
határozati
javaslatban is. amelyet az amerikai-angol
tömb elutasított.
Az
Egyesült Államok képviselője és az
amerikai-angol tömb neki engedelmeskedő delegátusai támogatták azt
a javaslatot, hogy ajánlják Libia
felvételét az ENSZ tagjai közé.

milyen egyen
„kiválasztott"
országok felvételét és ugyanakkor más országok felvételi
kérelmének visszautasításátA Szovjetunió delegátusa megjegyezte, bogy mindaddig, mig az
Egyesült Államok megsérti a békeszerződéseket és igyekszik beavatkozni a felvételüket kérő Magyarország Bulgária, Románia és
Albánia belügyeibe, addig a Biztonsági Tanács nem lesz abban a
helyzetben.
hogy
elfogul at'anul
megoldja az ú j tagok, közöttük Libia felvételének kérdését.

A Szovjetunió — mutatott rá ezzel kapcsolatiban Malik — nem ellenzi. hogy Líbiát felvegyék az
ENSZ tagjai közé ugyanolyan alapon, mint azokat az államokat,
Az Amerikai-Angol tömb ezután
amelyeknek ehhez ugyanolyan jomegszavazta azt a javaslatot, bogy
guk van.
ajánlják Libia felvételét az ENSZ
tagjai közé. A Biztonsági Tanács
A Szovjetunió hfve a 14 állam
azonban mégsem fogadta el ezt a
— köztük Llbla — egyidejű feljavaslatot, mert a Szovjetiuvó elvételének. A Szovjetunió azonlene szavazott.
ban kategorikusan ellenzi bár-

A KOSSUTH-EMLÉKK1

' Pénteken dé.előtt a Nemzeti Múltúmban ünnepélyesen
megnyitották a Kossuth Lajos születésének
150. évfordulója alkalmából rendezett
Kossuth-emlékkiáUítást.
A
megnyitó ünnepségen Andics Erzsébet KosSuth-dijas akadémikus mon.
dott beszédet.
— A magyar nép kegyeletes tisx.
teletét Kossuth Lajos iránt
még
mélyebbé tenni, nagy alakját a mai
nemzedékhez még közelebb
hozni
van hívatva a ma megnyíló Kossuth
emlékkiállítás is. A kiállítás elérte
célját, hucsak halványan is vlsjza
tudja tükrözni Kossuth nagyszerű
harcos, csaknem az egész X I X . szá.
aadot betöltő csodálatos
életének,
hatalmas, csaknem
hét évtizedes
közszereplésének és munkásságának körvonalait.
—
A magyar
munkásosztály
megbecsüli, felkutatja, jelen
küzdelmeiben
felhasználja
mindazt,
ami értétes. előremutató,
hasznos
és maradandó volt az elődök erőfe.
Bzftéseiben és célkitűzéseiben általában. Hogyne viselkedne kegyelettel és tisztelettel azzal a Kossuth
Lajossal szemben, akinek "eve és
emlékezete a szabadságharc vcr«.
sígét követő sötét reakció száza,
d i n át erkölcsi támaszul
szolgált
a magyar népnek abban, hogy szabadságszeretetét megőrizze, s nc
törődjék bele a szolgaság bilincsei,
be
— Mi, az utódok, a mai falszabadul t magyar nép, pártunk és Rákosi Mátyás
elvtárs vezetésével
nemcsak megvalósítottuk
mindazt,
ami Kossuth elképzeléseiben és Célkitűzéseiben
maradandó.
Időálló
volt, hanem a kowuthj eszméken
túlhaladva a szocializmus épitóaéútjára térve, a világ első szocialista nagyhatalmának
önzetlen
segítségével, a szomszédos felsza.

badult népekkel baráti összefogás,
ban. országunk, hazánk szabadság n a k , anyagi és szellemi előrehaladásának soha nem látott ragyogó
korszakát nyitottuk meg.
_ A felszabadult magyar nép
tisztelettel és csodálattal
adózik
Kossuth Lajos munkás, küzdelmes
életének, nagy államférfiúi képesstégéinek, engesztelhetetlen gyűlöletének a zsarnokokkal szemben, a
nemzeti függetlenséghez való ragaszkodásának, a magyar nép iránti forró szeretetének. Vele együtt
valljuk a nép
leverhetettenségét.
• H a egységes és szereti Hazáját."Vele együtt valljuk, hogy „csak oly
nép méltó a szabadságra,
amely
kés/ azt meg Is védelmezni", vele
együtt valljuk, „egység, egyetértés,
testvériség magyar, sz'áv és román
között." Vele együtt va'ljuk, hogy
„a nemzeteknek, kik szabadok akarnak lenni, egym&3 iránt barátság-
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ban kell élni." Ma, amikor Kossuth
Lajos születés-ének 150. évfordulóját ünnepeljük, elmondhatjuk, hegy
a magyar szabadság és függetlenség védelmére. a külső és belső ellenséggel. a népszabadság mai hóhéra'val, az emberiség mai
zsarnokaival népünk olyan űszántaágot
•és erőt tud szembehelyezni, amelytől
Kossuth nem is álmodott, nem is
álmodhatott— Szocialista nemzetté váló népünk elévülhetetlen hálával gondol
azokra, akik a magyar szabadság
útját egyengették és
tiszte-lettel
hajtja meg zászlaját e napin Kossuth Lajos nagy emléke előtt. Nc.
vét n e m moshajja el az idő, mert
örökre szívébe zárta a magyar nép.
— Amiért küzdött, az halhatatlan.
A magyar nép szabadsága -és függetlensége, szocialista
fejlődésünk
megingathatatlan
gránit* talapzatán
n yugszlk.
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tiexer forintot
nyertek (egyenkénti húzással):
0207
0077
0890
0567
0090
0977
0016
1407
0219
1426
0445
1906
0525
2039
0995
2314
0288
2454
0347
2513
0738
2567
0660
2617
0753
2636
0114
2727
0149
2801
0014
2965
0336
3062
0352
3243
0746
3790
0671
5093
0710
5260
0821
5328
0346
5394
0418
5482
0133
5563
0908
5612
0981
5735
0612
5954
0636
6190
0032
7142
ötezer forintot
nyertek:
0117
0815
0601
0251
0346
0373
0286
0653
0152
0693
0279
0751
0067
0807
0541
0817
0454
0862
0126
1090
0748
1173
0173
1198
0863
1340
0087
1432
0856
1439
0663
1543
0997
1686
0767
1814
0554
1820
0851
1837
0115
2056
0350
2238
0640
2518
0952
2581
0514
2602
0970
2621
0986
2649
•0435
2801
0568
2829
0002
2918
0995
2982
0889
3082
0103
3083
0415
3089
9250
3140
0192
3146
0675
3220
3337
0340
3431
0181
3493
0753
3500
0032
3520
0956
3702
0250
3762
0965
3764
0798
3953
0537
3987
0081
4028
0915
4034
0961
4065
0454
5201
0013
5275
0373
5297
0451
5306
9528
5425
0131
5451
0502
5479
0390
5541
0833
5557
0403
561.2
0695
5678
0152
5736
0126
5753
0048
6177
9901
6216
0099
6501
0341
6512
0135
6631
0559
6767
0549
6840
0434
7167
0038
7186
0551

t

ötszáz forinto®
nyertek (sorozat,
hozással):
0060
0112
0147
0158
9272
0289
0373
0435
0549
0814
0987
1061
1331
1375
1510
1697
1846
1943
2054
2057
2062
2119
2266
2431
2433
2711
3066
3069
3272
3395
3413
3547
3657
3663
3949
4073
5037
5106
5235
5271
5482
5570
5592
5751
5845
6173
6628
6630
6729
6742

001—100
401—500
301—400
101—200
201—300
901—1000
001—100
201—300
101—200
101—200
301—400
601—700
701—800
601—700
501—600
401—500
901—1000
201—300
001—100
101—200
701—800
001—100
201—300
101'—200
001—100
601—700
101—200
901—1000
901—1000
301—400
601—700
901—1000
601—700
701—800
901—1000
001—100
301—400
701—800
701—800
901—1000
601—700
101—200
001—100
001—100
501—600
001—100
201—300
401—500
901—1000
501—600

Háromszáz
forintot
nyertek:
sorozathúzással:
0207
0251
0258
0270
0373
0393
0395
0430
0553
0567
0751
0781!
0862
0977
1026
1140
1244
1297
1407
1420
1426
1439
1557
1646
1686
1845
2039
2064
2238
2288
2358
2391
2413
2454
2513
2513
2518
2567
2581
2602
2617
2655
,2662
| 2698
I 2742
2829
2872
I 2965
I 2982
3062
I 3063

8220
8243
3265
3312
3336
3337
3431
3437
3507
3561
3618
3762
3764
3787
3790
5025
5051
5093
5156
5201
5210
5214
5222
5238
5260
5306
5324
5328
5348
5351
5449
5482
5534
5558
5583
5613
5651
5678
"724
5735
5753
5759
5845
5954
6073
6190
6501
6524
6753
6767
6808
6876
0054
0094
0099
0117
0132
0170
0210
0219
0262
0285
•0349
0447
0476
0509
0530
0543
•0602
0618
0692
0693
0771
0807
0817
0933
0970
1010
1011
1077
1090
1099
1146
1173
1198
1226
1258
1276
1313
1340
1421
1432
1506
1514
1543
1580
1699
1814
1820
1837
1895
1906
2015
2056
2174
2226
2297
2314

601—700
301—400
601—700
701—800
701—800
301—400
101—200
401—500
401—500
801—900
101—200
901—1000
701—800
901—1000
701—800
601—700
801—900
601—700
101—200
001—100
401—500
801—900
201—300
801—900
701—800
501—600
501—600
801—900
401—500
201—300
501—600
401—500
701—800
201—300
001—100
601—700
501—600
101—200
901—1000
901—1000
001—100
201—300
701—800
601—700
201—300
601—700
501—600
401—500
701—800
501—600
501—600
701—800
501—600
301—400
401—500
301—400
201—300
801—900
301—400
001—100
101—200
101—200
001—100
901—1000
901—1000
101—200
201—300
301—400
201—300
101—200
201—300
101—200
501—600
001—100
501—600
701—860
301—400
501—600
101—200
801—900
101—200
601—700
101—200
701—800
101—200
101—200
601—700
801—960
601—700
801—900
101—200
001—100
101—200
701—800
501—600
301—400
701—800
701—809
501—600
801—900
001—100
401—500
•201—300
101—200
901—1000j
201—300!
901—1000 i
901—1000!

2342
2360
2392
2399
2532
2608
2618
2621
2636
2649
2650
2683
2727
2792
2801
2801
2891
2910
2911
2918
2983
2987
2988
3017
3053
3059
3065
3082
3089
3140
3146
3225
3249
3301
3374
3483
3493
3500
3520
3528
3534
3567
3679
3702
3704
3750
3809
3830
3908
3943
3953
3987
4028
4034
4065
5040
5062
5066
5122
5231
5237
5247
5275
5297
5394
5425
5451
5467
5479
5541
5557
5559
5563
5569
5572
5606
5612
5725
5736
5762
5769
5864
5987
6122
6177
6180
6182
6216
6512
6538
6577
6605
6631
6633
6649
6652
0660
6668
6755
6764
6816
6840
7142
7163
7167
7186

201—3061
701—800
701—800
401—500
101—200
901—1000
001—100
901—l'OOO
701—800
901—1000
301—400
201—300
101—200
201—300
101—260
401—500
001—100
501—600
601—700
001—100
701—800
301—400
601—700
001—100
301—400
001—100
001—100
801—900
401—500
201—300
101—200
101—200
401—500
701—800
901—1000
301—400
701—800
001—100
901—l'OOO
101—200
301—400
301—400
401—500
201—300
801—900
901—1000
601—700
201—300
501—600
001—100
501—600
001—100
901—1000
901—1000
401—500
601—700
201—300
601—700
701—800
401—500
501—600
001—100
301—400
401—500
301—400
101—200
501—600
601—700
301—400
801—900
401—500
301—400
101—200
801—900
901—1000
601—T00
901—1000
901—1000
101—200
401—510
701—800
401—500
701—800
901—1000
901—1000
901—1000
501—600
001—100
101—200
401—500
601—700
401—500
501—600
301-400
501—600
301—400
601—700
4)1—500
701—800
701—800
501—600
401—500
001—100
701—800
001—100
501—600

001—1001
601—700
801—900
501—600
301—400
401—500
001—100
801—900
201—300
801—900
201—300
101—200
401—500
001—100
401—500
001—1O0
101—200
801—900
001—100
601—700
201—300
801—900
301—400
801—900
901—1000
201—300
501—600
301—400
Fenti gyo-slista közvetlenül a hú301—400
701—800 zás ulán készült, eselleges számhi501—600 bákéri fele'ősséget nem
vállalunk.
101—200
701—800 A hivatalos nyereményjegyzék szep201—3)0 tember 22-én jelenik meg.
301—400
•
'
501—800
601—700
Tegnapi listánkon
megjelent kö.
701—800
vetkező
hibás
nyerőszámokat
igazít901—1)00
501—600 juk helyre: 25.000 forintos nyere601—700 mény az l049.es soroza'szúm. sor801—900 száma 0067. 10 000 forintos rye'e801—900
001—100 mény az 1302 es sorozatszám, sor401—5Ö0 száma nem 0249. hanem 0242. 5000
501—600 forintos nyeremények ax 1939 eg so901—1000 rozatszáma 1959. a 3163 sorozat001—100
901—1O00 Szám sorszáma nem 0436, hanem
301—400 0438. a 3722.es sorozatszám sorszá.
100—200 na a OSWft.
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Sokszáz szegedi dolgozó kötvényét sorsolták ki már
a húzás első napján
' X Második Békekölcsön első hú.
sásának első napja az országban
sok dolgozónak
szerzett
kellemes
meglepetést. Az első napon kihúzott
kötvények után sokezer dolgozó sokszorosan kapta vissza azt a pénzt,
amit egy évvel ezelőtt a dolgozó
nép államának adott kölesem.

zsef a legboldogabb. Az ő kötvényét
1000 forintos nyereménnyel húzták
ki. Kocsis elvtárs boldogan ujsá.
golta dolgozótársainak
szerencséjét
éa elmondotta: Soha jobbkor nem
jöhetett volna ez a pénz és ha felveszi, első dolga az lesz, hogy télikabátanyagot vegyen rajta.

gyar Jenő két darab 200 forintos
kötvényét 300—300 forinttal sorsol.
Iák ki s így mint szerencsés nyerő,
a közeli napokban 600 forintot vesz
tmtaód fel az Országos Takarékpénztár szegedi fiókjátr.ál.

Szegeden is számos dolgozó nyeA Smegedi
Textilmüvekben
reménykötvényét húzták ki jelentős
összeggel.
ls számos dolgozónak hozott szerencsét a sorsolás. Kiss Ferencnek,
A Saegedi
Ruhagyárban
Ipovicz Andrásnak is kihúzták a
kötvényét 500, illetve 300 forinttal.
Ihgyanúgy, mint a legutóbbi sorso- Erdélyi Károlytné. Pálinkás
Milás alkalmával számosain kapták hályné. Márta Erzsébet, Rohács
vissza többszörösen a kölcsönadott Etel, Vitéz Ilona, Csányi István,
összeget. A boldog nyerők
között Kasza Etel 300—300 forintot nyert
ott láthatjuk Molnár Piroskát, Ba- a Második Békekölcsön sorsoláson.
logh Bélát, akik 300—300 forintot
nyertek. Pálinkó Éva, Veress
Mi.
A
Gyufagyárban
i l l y n é és Kreiss Sándor 500—500
forintot nyertek kötvényeikkei.
A Baráth Istvánné 100 forintos kötRuhagyárban azonban Kenyeres Jó- vényével 300 forintot nyert. Ma-

Arv Adolf 300 forintot nyert kötrvé.
nyével. Engi István 500 forintos
nyereménnyel sorakozott fel a boldog nyerők táborába. Sifliz Zoltán
ugyancsak
500
forintot kapott
egyetlen jegyzett kötvényéért.

A Sxegedi

A

Falemeagyárban

KéaArugyárban

Ábrahám Istvánné 1000 forintot
nyert. I f j . Farkas Istvánné családja körében 300 forint nyeremény
szerzett örömet. Böröcz
Árpádné
ugyancsak 330 forintot nyert a húzás első napján.

Harcban a harmadik negyedévi terv túlteljesítéséért
ÜZEMEK, AHOL MEGELŐZIK A NAPTÁRT
lat munkanap van hátra
A Szegedi Kötél és Hálógyár dolgozóinak átlagteljesítménye
szeptember hó^ap első deikádjában 125.8
százalék volt. A szép teljesítmények ösztönzik továbbra is a dolgozókat a harmadik negyedéves
terv
időelőtti
befejezésére.
Az
üzem dolgozói minden percet kihasználnak, hogy vállalásukat teljesíteni tudják. Vállalták, hogy harmadik negyedéves tervüket a határ,
idő előtt 4 nappal befejezik. Az
üzem dolgozói a még hátralévő hat
munkniapon, nap mint nap szebb
eredmények
eléréséért
harcolnak.
Kötélfonó üzemrészben jó munkájukkal kitűntek dolgozó társai közül Tóth Pál Illés 146, Komáromi
Antal 123, Kószó Lajos 154, száza,
lékos átlagteljesítményükkel. A hálószereld üzemrészből Horváth Józsefné 131 százalék, Gyuroszki K A
rolyné 132 százalékos
tervteljesítést élt eL A hálófoltozó üzemrészben kitűntek jó munkájukkal
az ifjúmunkások közül Dudás Erzsébet. aki 152, Joó Irén 141, Dudás Mária 151, Teleki Lajosné 150
fezázalékra emelte fel normáját-

Ahol nyolc nap múlva
fejezik be
<S harmadik negyedévi tervet
A Szegedi Vasöntöde dolgozói
vállalták, hogy harmadik negyed,
éves tervüket a határidő előtt három nappal fejezik be, Így még
nyolc napjuk van a negyedévi 'ervteíjesítéséig. Hogy vállalásukat méltóképpen teljesíteni tudják, a még
hátral'évő nyolc munkanapot minden dolgozónak ki kell használnia,
A dolgozók az első dekádban 133.6
üzemi átlagteljesítményt é r e k el.
J ó teljesítmények eléréséhez nagyban hozzájárultak az üzem művezetőiSzép eredményeket értek el 16-án.
Czalbert Ferenc sztahánovista esztergályos 163 százalék, Máté István 134, Tóth K. Péter 162, százalékos átlagteljesítményt ért el. Sze.
les Mihály formázó 17 én 167 százalék te]jesi*mónye mellett selejt.
mentesen dolgozott Bárányi László
247. Bóka Mátyás'18.9 százalékos
teljesítményt ért et.

A szép eredmények mellett azon.
ban vannak még hiányosságok is.
Az üzemben még mindig vannak
olyanok, akik 100 százalékon alul
teljesítenek, mint például a formázó üzemrészből Juckó Sándor ifjúmunkás, aki nem igyekszik ahetyes
munkamódsziert átvenni, az első dekád tervében csak 81 százalékos és
Házi József 89 százalékos teljesítményt értek el.
Az esztergályos
üzemrészben Kószó László ifjúmunkás 91 százalékra teljesítette normáját. Ezek az Jjúmunkások vegyenek példát
az (izem élenjáró
dolgozóitól,
vegyék át a helyes
munkamódszer', hogy 5k is tudják
teljesíteni,
illetve túlteljesíteni a
harmadik negyedéves tervüket.

túlteljesítik. Szeptember hónap első
dekádjában az üzem 101 százalékos
átlagteljesítményt éri el.
A dolgozók közölt számosan akadnak olyanok, akik előirányzott harmadik negyedéves tervüket —
a
harmadik negyedévi tervet — a határidő előtt befejezték. Budai Margit
szeptember 17.én már november
15-i tervén dolgozolt. Klucia József
18-án november 5-i tervét teljesítette. Öszi Béláné a tegnapi naip folyamán október 8-i tervénél tartott.
Farkas Andrásné szeptember 17-én
október 10-1 tervén dolgozott. Kimagasló eredményt értek el 18-án
a készáruraktűrból
Kószó István
278, Révész Mihály 190, Bata J á .
nos 184 százalékos tervteljesílésükkel. A varroda üzemrésziben kitűnt
. . . é s ahol kilenc nappal
j ó munkájával dolgozótársa közül
számolnak
Komáromi István 176 százalékos.
Bódl Józsefné 192 százalékos átlagKilenc nap van még hátra, hogy teljesítményével.
a Szegedi Kenderfcnógyár dolgozói
a harmadik
negyedéves tervüket
befejezzék. A dolgozók napról-napra szebb
eredmények
eléréséált
A Szegedi Textilművek dolgozói,
harcolnak.
Az üzem -'alamennyi nak még 9 nap van hátra, hogy a
dolgozója célul tűzite ki, hogy a harmadik negyedéves tervüket beharmadik negyedéves
tervüket a fejezzék. A még hátralévő napokhatáridő elölt két nappal befeje- ban az üzeni valamennyi dojgozója
zik. Szeptember hónap etaő dekád- lelkes harcot folytat a többtermejában 102 százalék üzemá'lag tel- lésért. Tudják, hogy jó munkájukjesítményt értek el
kal behozhatják az első dekád tervA vizesfonóban 17-én
Kjivinyi lemaradását. A dolgozók megfogad,
Lászlóné 116 százalékos tervtelje- ták, hogy a szeptember első dekádsítményt ért el. Hódi Antalné 109 jában elért 93 százalékot a máso100 százalék
fölé
százalékra teljesítene normáját A dik dekádban
cérnázó üzemrészből Kátai István- emelik fel.
né 121, Budai Ferencné 113 százaSzeptember 18-án jó munkájuklékos tervteljesitést ért el. A finokal kitűntek dolgozótársaik közül a
mítóból Marjai András 142 ezáza- gyűrűsfonóban Tóth Mária kétgélékos teljesítményével példát mutat pes gyűrűsfonónő 113. Gémes Rodolgozd társainak.
A 6zárazfonó- zália 112.9, Molnár Zsuzsa 112, Póea
ban Szűcs Ferencné 125, Ocskó Má- Júlia 110.8 százalékos átlagteljesítria 120, Tóth Mihályné 119 száza- ményükkel. Előfonóban Kasza Etellékra teljesítene normáját. A si- ka 116.4, Nagy Júlia 113.3. Baüogh
mftóban Vopalecki Lajos 162, Be- Ferencné 112.6 százalékban teljesíloval Balázs 142.
Németh Károly tették normájukat. Nyújtón
Kállai
139 százalékos
átlagteljesítményt Magda 108.8 százalékos tervteljeért el.
sítményt ért el.
Szalagegyesítőben
Újvári Erzsébet 115.5. Batkacsi J ú .
•
A Szegedi Ruhagyár dolgozóinak lia 113.3 százalékos teljesítményt
Hódi
szintén kilenc
napjuk van még ért el. A kereszt orsózóban
hátra a terv befejezéséig.
Ahogy Mária sztahánovista 122 százalékos,
Rákosi
elvtársnak
megfogadták, Tari Mária 125.4 százalékos telje,
hogy harmadik negyedéves tervü- sítményével járult hozzá a harmaket nemcsak' hogy teljesi'lk, hanem dik negyedéves terv teljesítéséhoz.

C s o n g r á d m e g y e vezet a Békés m e g y é v e l folytatott
begyűjtési és m e z ő g a z d a s á g i párosversenyben
A
Viharsarok két
megyéje:
Csongrád éa Békés a nyár folyamán
egymással versenyezve
munkálk.r.
dott az aratás, cséplés, valamint a
begyűjtés sikeréért.
Szeptember 10-én Békés és
Csongrád megye tovább szélesítette párosversenyét a Nagy
Októberi Forrndalom 35. évfor.
dulója tiszteletéreEzaHkalommat az őszi mezőgazdasági munkák, valamint a kapásnövényei és az élőállat
begyűjtési
tervének határidő előtti teljesítése
érdekében indítottak versenyt.
A megállapodás
alkalmával a
két megye úgy döntött, hogy eredményeiket a verseny ideje alatt két
hetenként értékelik. Az első értékelésre szeptember 18 án, csütörtökön került sor.
Csongrád megye elsőségét az
őszi mezőgazdasági
munkákban, a kapásnövények betikaritásában különösen a csongrádi
járás lendületes munkája biztosította.
Szükséges azonban, hogy a megye
többi járása is fokozott munkát vé.
eezzen. mezt Békés menve & kuko-

ricaszár
betakarításában
sokkal tésbegyüjtés harmadik
negyedévi
előbbre van, mint mi.
Márpedig tervének teljesítésében ugyanakkor
nem kétséges:
mi 10 százalékkal megelőztük versenytársuaikat. Csongrád megye be.
az őszi vetőszántás és a kaláadási tervét már 66-5 százalékba telszosok vetését csak akkor tud.
jesítette, Béikés megye csak 56-4
juk kellő Időben elvégezni, ha
százalékban. A vágómarha begyűjnem akadályozza a munkáka 1
tés harmadik negyedévi
teljesítéa földön hagyott kukoricaszár.
sénél megint mi vagyunk a jobbak.
55.9 százalékos,
A kapások és az élőállat begyűj- Tervteljesítésünk
tésében ugyancsak Csongrád megye a békés-megye'oké 55.2 százalékos.
van az első helyen- Különösen a A baromfi- és tejásbeadás egész
kukorfcabegyüjtésben ériünk el jó évi tervének teljesítésénél jelenleg
eredményt, mert a legutóbbi írté. Békés megye a jobb- Csongrád mekelésig évi tervünket 22.9 százalék- gye baromfibegyüjtésd tervét 50.7
ban teljesítettük- Békés megye pe- százalékig teljesítette.^ Békés megye
dig csak 18.9 százalékban. A bur- 58.5 százalékig. a tejásbegyüjtést a
gonyabegyűjtés során — noha ná- mi megyénk 75.3 százalékig, a bélunk ls vontatottan halad — a két késiek viszont 82,7 százalékig.
megye versenyében m'égis elsők vaMindezek az eredmények azt
gyunk. A mi teljesítésünk 35.7 százalék, a békésmegyeieké pedig 24.7
mutatják, hogy Csongrád me.
százalék- A napraforgó begyűjtésgyének lendületesebb munkát
ben éppen ellenkezően van: Békés
kell végeznie mind
az őszi
megyének van jó eredménye, mi
munkákban, mind a begyűjtéspedig elmaradtunk. Begyűjtési telben, hogy megtarthassa
első
jesítésük 27.1 százalék, a mienk
pedig 15,5 százalék. .A széuabegyüjhelyét és győztesként kerüljön
tésfcen Békés megye 5 tizedszázakl az Októberi Forradalom 35lékkal van előttünk, mert teljesítése
évfordulójának
tiszteletére In76-2 százalék, Csongrád megyéjé
4Ctete nárosvwawvfetviszont 75 7 gTÓTQlélf A hizottser-

-

ISMÉT HAZUDIK AZ ELLENSÉG
kek vásárlására. Azonkívül ez »»
étkezési burgony a tárolásra nem
alkalmas.
Ahhoz, hogy
minden dolgozó
rendszeresen, m'nden fennakadás
nélkül vásárolhasson burgonyát —
aminek a lehetősége
meg van,
biztositolták az elegendő burgonyamennyiséget — szükséges,
hogy
mindenki már csirájában elfojtsa
az ellenséges híreszteléseket, amelyekkel az ellenség be akarja csapni. Azokat a kulákokat, spekulán.
sokat, akik kivonják a forgalomból a burgonyát, azonnal jelentsék
tel. így tudjuk
esak b'ztosftanl,
hogy mindenki, bármikor megy az
üzletbe burgonyáért, vásárol has
son ls.

A minap szórványosan as a jelenség volt tapasztalható a városban, hogy a spekulánsok s ezeknek a befolyása alá került dolgo
zók egyrésze ls sietve, Indokolatlanul igyekezett nagyobb mennyi,
ségben burgonyát vásárolni. S egynéhány helyen felütötte a fejét a
„burgonyabeszerzési" láz. Ezt a
hangulatot
otyan
„mtádenttudA
elemek" igyekeztek felszítani, ak'k
„tudományukat"
legtöbbször
,,Amerika hangjától" szerzik. Hetet-havat összehordtak, hegy így,
meg amúgy és bizony sokszor be.
esiiletes emberek 's — akik egyébként tudjak, hogy az állam gondoskodik arról: a dolgozók semllyen
közszükségleti cikkben ne szenvedjenek hiányt — felültek a kacsának. Előfordult, hogy többen ap.
róbb tételekben nagyobb mennyiséget vásárollak fel.
Az Ilyen jelenség nagyon káros,
a dolgozók' érdeket ellen van.
A
vásárlási lázat szft.ja az
ellenség
Is, hogy zavart keltsen a közelláíásbnn és a dolgozók
között. A
knlákok azt "s megcsinálták, hogy
felvásároltak nagvobb mennyiségű
burgonyát s az állata'kkal etették
fel. Számos
dolgozó
aszta'áról
vonták el így a bnrgonyát. Ezenkívül löbb becsületes dolgozó embert becsaptak. Ugyanis burgonya
van elegendő a városban és lesz ls,
a Mezfíker Vállalat
gondoskodó
róla. Azok a dolgozók, akik felüllek az ellenséges híreszteléseknek,
e'köllötték a nénzilkvt és ígv nem
jutott e'egendő pénzük egyéb c'k-

Látjuk tehát, hogy ismét az ellenségnek egy újabb manőverével
állunk szemben. Azzal az ellenség,
gel kell leszámolnunk, akik megjósolták. hogy 1950-re, 1951-re Itt
lesznek az amerikaiak, akik annak
Idején a vasmenyasszonnyal, a fit.
kos fegyverekkel Ijesztgették a népet Ma már ezeken m'nden dolgozó nevet s nem hisz as Ilyen
meséknek. Azonban bármilyen nevetségesek 's e híresztelések, gondoljunk arra,
hogy most Ismét
ezek az elemek sutfognak. Igyekeznek
megzavarni közellátásnnkaf.
Ezért leplezzük le az Ilyen demagógokat Fogadta őket közmegvetés dolgozótok között ne felejtsük
el, azon mesterkednek, hogy el.
rabolják az élelmet a do'gozók
elől

Elutazott
O Német
Demokratikus
népi
kamarájának
Berlin (MTI). A Német Demo.
kratlkus Köztársaság népi kamnrá.
jának küldöttei: Hermann Mntern,
a népi kamara alelnöke (Német
Szocialista Egységpárt).
Ottó Nuschke miniszterelnök-helyettes (Keresztény Demokrata) dr.
Kar! Hamann közellátásügyi miniszter (Nemzeti Demokrata Párt)

Japán

felvételének

Köztársaság
küldöttsége

Helnrinch Homann (Nemzeti Liberális Párt) és Ernst Goldenbaum
(Demokrata Parasztpárt) pénteken
déleljfti repülőgépen Bonnba utaztak. ahol délután öt órakor átnyújtották a nyugatnémet
szövetségi
gyűlés elnökségének a népi kamara
nagyjelentőségű javaslatait.

kérdése
előtt

New York (TASZSZ).
A Biztonsági Tanács szeptember 17-i ülésén
Japán felvéteti kérelméről tárgyalt.
Az Egyesül' Államok küldötte határozattervezetében
javasolta,
a
Biztonsági Tanács
ajánlja Japán
felvételét az ENSZ-tagállamok közé.
A szovjet küldöttség — mondotta Malik
időszerűtlennek
tartja Japán felvétele kérdésének
megtárgyalását és követeli, hogy
e felvételi kérelem
megvitatását
halasszák el arra az időre, amikor
a japán nép
már
megszabadult
mindazoktól a bajoktól, amelyeket
a külföldi megszállás okozott neki,
arra az idóre, amikor a japán nép
és a japán állam szabad, független, szuverén lesz, amikor megsza-

Bonnba

a Biztonsági

Tanács

badul az idegen megszálástől, amikor Japán békeszerződést
köt a
Szovjetunióval és a Kínai Népköztársasággal. Kétségtelen, hogy akkor adva lesznek a normális 'eltétetek Japán ENSZ-tagsága kérdéséneik megtárgyalásához és Japán
felvehető lesz ebbe a nemzetkőzi
szervezetibe. Előbb vagy utóbb sor
kerül erre. A legkülönbözőbb tár.
sadalrrd rétegeket képviselő japán
hazafiak minden gondolata és erőfeszítése arra
összpontosul, hogy
visszaállítsák az ország meggyalázott nemzeti szuverénitását, kiharcolják a megszálló csapatok kivonását és a mindenoldalú békeszerződés megkötéséit.

Pénteken már megkezdte
a nyeremények kifizetését
a Takarékpénztár
Az
Országos
Takarékpénztár ; sen fizeti kl a nyereményeket Ma
szegedi fiókja tegnap délután már r e g g e , 9_ t5l d é i u t á „ 5-lg nétfőtéíl
réi8r;eai\aSrkeSökCn,z5éé:!
szen a sorsolás lebonyolításáig és órás ebedldo megszakítással __ all
azon 'úi is minden wap rendszere.! rendelkezésére a nyerteseknek.

FIATALOK, GYERTEK
Ifjúsági
szöveteégünk első kongresszusa
felhívta
ifjúságunkat:
Magyar fiúk és leányok! Hódítsátok meg a levegőt!
Legyetek
repül ők I"
A repülés
hazafias mozgalmába
való
bekapcsolódás
ifjúságunk
egyik legszebb
megbízatása. Pártunk, dolgozó népünk szívós harca,
eredményes munkája tette lehetővé, hogy hazánkban a Tepülés az
egykori urak.
a kiváltságos úri
csemeték kedvenc sportjából a dolgozó Ifjúság széles tömegeinek, az
üzemi munkásfiatalok, a mezőguz
dasági
munkában helytálló
parasztfíatalok és diákfiat a lok tulajdonává lett.

REPÜLŐNEK!

Fiataloki
Kövessétek
Molnár
Antal, Gera József és a többi ifjú
repülő bátor példáját. Minden lehetőség meg van arra. uogy a repülőszövetségen keresztül elsajátítsátok a repülés technikáját.

Pártunk és kormányunk értékeli
és megbecsüli
a
repülőfiatalok
munkáját.
Rákosi
elvtárs féltő
atyai gondoskodása
tsérl minden
fiata] repülő útját. Mosf az a hatalmas megtiszteltetés érte Ifjúsági
szövetségünket,
hogy a DISZ-ben
a termelésben és a tanulásban való helytállásuk
eredményeképpen
önként jelentkezhetnek repülőnek.
És Néphadseregünk
légierejének
hajózói, rádiósai, tervezőt, mérnöNagyszerű eredményekről lesznek kei, tisztjei lehetnek.
bizonyságot a most befejeződő nyári táborkiképzések, melyek során a
Csongrádmegye fiataljai! Várunk,
DISZ fiatalok a szovjet módszerek benneteket. Jelentkezzetek repülősegítségével a repülés (erén magasszocialista hnzénk
színvonalú tudást
sajátítottak el. nek! Legyetek
légterének
bátor
védelmezői I Jö.
Szervezetünk olyan fiatalokkal erősödött, mint Molnár Antal elvtárs, vőnkért küzdeni
tudó
harcosoki
aki B. vizsgát tett, vagy Gera Jó- Békénk, szabadságunk bátor őreil
zsef 15 éves tanulóf'.atal, a szenMo'-ndr Magdolna
tesi gimnázium növendéke, aki C.
®»UtIW«j v , «iá
'ÍzjwGLOAI.
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Kossuth emlékünnepség
a Magyar-Szovjet Társaság
székházában
Pénteken este a Magyar Szovjet
Társaság székhazának nagytermében jöttek össze a város dolgozói,
hogy megemlékezzenek Kossuth Lajos születése 150.
évfordulójáról.
Az ünnepi est elnökségében helyetfoglaK Zombori János elvtárs, a
Városi Pártbizotsitág titkára,
Pamuk István elvtárs, a Városi Párt-

bizottság agit. prop. osztályának
vezetője. Lacsón Mihályné a Városi Békebizottság titkára,
Dénes
Leó a Városi Tanács Vb. elnöke
és Nagy Sándor Sztálin díjjal kitüntetett Kossuth díjas író. Lacsán
Mihályné bevezető szavai után Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter mondotta et ünnepi előadását.

IDOJARASJELENTÉS
Várható Időjárás
szombat estig: Fel.
hős Idő, sokfelé esd.
Mérsékel;,
majd
élénkebb
északi,
északnyugati
szél.
SZOMBAT
A
hőmérséklet
csökken.
Várható hőmérsékleti
értékek
az
ország területére:
szombaton reggel
nyugaton és északon 8—11, másutt
10—13, délben nyugaton és északon
14—17, másul| 16—19 fok között
1932
SZEPTEMBER

20

§
1

MOZI
Szabadsáqi
Trubadúr
(szeptember
24-1?).
Erdei Ferenc beszéde
Vörös Csillag, Késik a vonat
(szepAz első amire tanít
bennünket hogy amit Kossuth álmodott nem- tember 24-lg)
Fáklya: Indiai filmkOldöttség a Szova Kossuthra való emlékezés — zetünk jövőjéről, amiért akkor még leiunióban. — Krakkói J u r a (szeptem.
mondotta a többi között — a sza- eredménytelenül harcolt, azt a mi ber 21-ig).
/
Az előadások 8 és 8 őraker kezdőd.
badság és a függetlenség soha nem nemzedékünk megvalósította és eznekcsökkenő szeretete és n meg nem zel megdönthetetlen, sziklaszilárd
SZÍNHÁZ
alkuvó bátor harc a nemzeti füg-

getlenségért, a kivivott népszabadságért.
Kossuth Lajos felismerte és a
gyakorlatban
politikája alapjává
tette azt, hogy nem lehet kivívni a
haza függetlenségét, ha nem engedik be a népet az alkotmány sáncai közé. ha nem törlik el a jobbágyságot.
1848—49-es
szabadságharcunkat
a reakció túlereje győzte le. De
belső gyöngesége volf- népünk akkori hafcának, hogy Kossuth, a
nemesi politikus, bár következetesen és egész szívvel harcolt a nép
szabadságáért osztálya, a földibirtokos nemesség csak félszívvel követte, elzárkózott a néptömegek követeléseinek őszinte és becsületes teljesítésétől és ezzel fékezte, bénította a nemzet erejét. Az emlékezés
Kossuth Lajosra arra tanít bennünket. hogy minden engedékenyBég a reakcióval szemben, minden
megalkuvás a dolgozó rép jogait
illetően, csökkenti a nemzet erejét
aláássa a nemze'-i függetlenség
ügyét,
ötéves tervünk megvalósításának
harmadik évében, amikor már egyre inkább fejlett mezőgazdasággal
rendelkező ipari országgá lettünk,
egész mélységében
megérthetjük
Kossuth Lajos messzetekintó politikáját
és joggal
elmondhatjuk,

alapját teremtette meg nemzeti
függetlenségünknek.
Nagyrészt
beteljesült
valóság
számunkra mindaz, amiért Kossuth
harcolt, de mindezek kivívása után
nem kevesebb a feladat, ami előttünk áll. Országunk szocialista építése. nemzeti függetlenségünk és
békénk megvédése éppúgy dolgozó
népünk erejének teljes egyesítését
és megsokszorozását kövefeli, mint
a szabadságharc idején.
Kossuth Lajosnak és az általa
vezetett népnek kevés reménye volt
ahhoz, hogy kivívja a végső diadalt és olyan országnak az alapjait
rakja le. amelyet ..a pokol kapui
sem dönthetnek meg.'" Nekünk nem
kevés a reményünk a végső győzelemre. hanem minden feltétele meg.
van szocialista építésünk végső győzelmének. Van olyan pártunk, a
magyar
munkásosztály
pártja,
amely harcban edzett
vezet ója
egész népünknek és van olyan vezére népünknek,
akit a magyar
dolgozó nép híven követ és szeret
Rákosi Mátyás. És van olyan zászlóvivője
a n'épek szabadságának,
mint a mi felszabaditónk, a mi népünk legjobb barátja, a nagy Sztálin
Á beszéd után a Szeged- Kenderfonógyár énekkara nyegyven,nyolcas
dalokat adott elö, majd a Nemzeti
Színház művészei szerepelek.

Este Tél 8: Ludas Matyi.
Vasvári
bérlet (1).
A délutánra hirdetett ifjúsági elö.
adás elmarad.

Domaszék

község

tanácsának

Domaszéken a kulákok minden
terménybeadásból hátralékban vannak. Van olyan termény,
amiből
még egyáltalán nem adtak be. Ennek oka, hogy a domaszckl tenács
megalkuvó, nem ellenőrzi a kuláko.

Doroxama

Délntnnyarormvág

1933

Ax Sx. Postás

A' Szeged) Postás SK atlétikai szakosztálya vasárnap
délután két órai
kezdettel az Ady téri pályán országos női. férfi, serdülő, ifjúsági
és
felnőtt atlétikai versenyt rendez.
A
nagyszabásúnak
Ígérkező
atlétikai

A mai labdarugó

mérkőzések

A Kossuth-emlékkiállítás megnyitása

munkásosztály sem akar tudni n
spanyol nép hóhérjáról. Nem tűrjük tehát,
hogy
fővárosunkban
Franco Spanyolországénak filmjeit
mutassák be."
Az ausztriai dolgozók Franco-ellenes mozgalma nötiön nő. Hiába
adott, Hellmer,
szociáldemokrata
belügyminiszter parancsot a filmek
bemutatása ellen tűntető tömeg feloszlatására. A rendőri terror
és

A Délmagyarország
Áramszolgáltató V á l l a l a t g y a k o r l a t t a l r e n -

delkező

autószerelöt

keres
azonnali
belépésre. Jelentkezni Szeged Klauzál tér 9,
Munkaügyi osztály.

VASARNAPI

Munkás- és parasztleányok!

JOALLÁPOTRAN
levő
cseresznyefa
bármasszekrény eladó.* Megtekinthető :
Horváth, Tolbuchin sgt. 21. Ugyanott
különböző ládák kaphatók.
Az osztrák
dolgozók
tiltakozása
El CSERÉLNÉM
dorozsmai
szoba,
konyha, spelzos
lakásomat
szegedi
a fasiszta
spanyol
filmek
bemutatása
ellen hasonlóért.
Érdeklődni:
Dorozsmán,
Sztálin u. 16
Az utóbbi időben Ausztria szá- megtorlás ellenére városszerte tün- EI A D ö nagyobb méretű fabódé, egészmce filmszínházáha.1 mulattak be tetések zajlanak le. A Tuchlauben- ben is e'vlhe|ő.
Újszeged,
Hatház,
fasiszta spanyol filmeket, amelyek Kino előtt például
számos fiatal Stefán Jakobné.
Franco diktátoré iát dicsőitik.
A diák követelte a M'.mek bemutatá- KERESÜNK zongorát, ahol iehet gya.
koro'nl. Gutenberg u. 28. magasföld6panyol fllinek ve'ltés* része annak
sának azonnali betiltását
Másutt szint 2
« propagandahndjáratonk, amelyet
KÉT libát (aláltak.
Tudakozódni
az
táblákkal vonultak a alsóvárosi rendőrörsnél. Dobó u.
'Ausztria uralkodó körei a háboiús a tüntetők
4
KUKORICASZÁR
és
rtrpaszalma
eladó.
fasiszta
filmeke
jálszó
mozikhoz
Atlanti Tömb politikájának népszeIlr.mán Kató u. 24. Nagyáillomásnát.
rűsítése érdekében folytatnak. Az „Elég' a fasiszta filmekböll,
Nem FI.ADO ngy beadásra valő 130 kg-os
osztrák dolgozók azonban nem kér- akarunk látni Francot dicsőítő fii disznó. Közép u. 8.
Ktt'OC.ASTAIAN opozon gallért vennék
nek a háborúból, nz Atlanti Szö- mekefl"
férfi kabátra Vasasszentnéfer it. 1/b.
vetség áldásaiból, mint ahogy nem
8 HONAPOS süldő
eladó
Újszeged,
kérnek a rosszera'ickú fasiszta fiiI-lállav fasor 12.
LEALUTASRA kerülő vaigv leállított,
m i k b ő l sem. Ausztria fővároséban,
k ü l ö n v o n a t
személyautót keres megvételre a SzeBécsben a dolgozok ilven röpcéduBudapestre szept. 28 án. Rész.
gedi Ser(éshfz'.aló. Személyes bemutalákat terjesztettek: „A világ dolvételi Jegy ára 59 Ft.
Jelenttás Dorozsmai ú t 23. alatt.
Telefonkezni lehet
23-án
16
óráig.
gozói gyűlölik Francot, Spanyolorn.egkerpsések 46—84 alatt.
IBUSZ-nál Klauzál tér 2.
szág véres diktátorát. Az osztiák
DÉLMAGYARORSZAG
Dolliikat napilap
Felelős szerkesztő é9 kladői
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti! a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11
Telefon: 35—35 és 40—80
Ktadi* hivatalt Szeged. Lenln-u. f .
Telefoni 81—18 é 9 35—OO.
Ceongrádmegyet
Nyomdaipari
Válialat Szeged
Felelős vezetői VLucza GT&TCV

irjat

nimumot kapják meg, a
többletet
a városnak be kell fizetnie az adóhivatal pénztárába az érdekelt alkalmazott adóhátralékának törlesztésére.
A „fekete listán szerepel néhány
olyan alkalmazott is, akiknek flze.
tése nem éri el a létminimumot.
Aránylag ezek még a legszerencsé.
sebbek... tötök nem lehet semmit
sem levonni."
Csuda nagy szerencse!

országos

HIREK

Jelentkezzetek a szegedi és hódmezővásárhelyi
szakérettségis tanfolyamra!
Történelem-földrajzszakos és oroszszakos pedagógusoknak
és jogászoknak mehettek a tanfolyam sikeres elvégzése ulán. Teljes
ellátást, lakást és ösztöndíjat kaptok. A tanfolyamra való
felvétel
fellétele legalább 6 általános iskolai előképzettség. A jelentkezők ad.
janak le részletes önéletrajzot, ehhez csatolni kell az üzem, vagy állami
gazdaság
pártszervezetének,
Új rendelet a m u n k a k ö n y v e k kiállításával
vagy személyzeti osztályának javasés kezelésével k a p c s o l a t b a n
latát. Az önéletrajzot és a javaslatot juttassák el a Megyetanács V B
•' A Magyar Népköztársaság M i . a munkakönyv igényléséhez szükséOktalási Osztályához Hódmezővánisztertanácsának 79/1952
számú ges kérdőívre kell ráragasztani és
szeptember 16 i rendelete értelmé- a zt a munkakönyvkiáliító hatáság sárhelyre.
ben a munkakönyvet igénylő dolgo- felülbéíiyegzi.
ELADÓ: Gyümölcshordó féderes
kozó a munkakönyv kiállításáért 10
A munkakönyv igényléséhez szük- csi,
szőlőprés és daráló. Bokor u. 6.
forint illetéket köteles okmánybé- séges okmánybélyeget a dolgozó a A SZEGEDI Konzervgyár kézi bonlyegben leróni. Az eiső munkakönyv munkakönyv igénylése előtt kö'eles szivattyúf vásárol a Bizományi Árumásodlat kiállításáért 50 forint, a megvásárolni. Az illetéket lehetöl<V házon keresztül.
ruhák,
női
bunda.
eladő.
második és minden további munka- egy drb bélyegben kell leróni. 10 FÉRFI
Pálfy-telep 4. vasárnap 11—1-lg.
könyv másodlat kiállításáért 100 forintosnál kisebb címletű bélyeget 3 7 e s félcipő, nagy kézimunka fügforint kiállítási díjat kell illeték- a munkakönyvkiálltítö hatóság nem göny, rádió, teüháló, politúros eladó.
Atlila-u. 11. I. em. 3.
bélyegben leróni. Az illetékbélyeget fogad el. (MTI).

27-én

Négyszáz városi tisztviselő fizetését letiltotta
a városi adóhivatal az adóhátralékok miatt

A Honvéd külső pályán fél 4 órakor
Munkaerőtartalék—Épületlakatos
II. o.
Felsőváros I. MSZT szervezet szepvárosi bajnoki.
tember 20-án este 7 órakor rendkíSzabadság-tér:
Délután 4
órakor
vüli taggyűlést tart, melyre minden
OMSÉG—Szeged-állomás várort I I . o.
A Klauzál-téri Kossuth szobornál „Szeged dolgozóinak különösen oka tagot elvár a vezetőség.
bajnoki.
gyűltek össze pénteken délután a van az ünnepre — mondotta
—
Lokomotív külső pályán: Délután 4
szegedi dolgozók, a város tanuló- Kossuth Lajos és városunk között
Tehéntartók figyelmébe!
órakor Szegedi Konzervgyár-Bp Konifjúsága, hogy méltóképpen emlé- erős szálak szövődtek éppen a forzervgyár
barátságos.
A kötelező sllózásra a kivetett tenkezzék meg a 43-as szabadságharc radalom sorsdöntő napjaiban."
geri szárat, takarmányszénát a CsonMa
az
Sz.
Építők SK kézilabdapálya
dicső szervezője,
Kossuth
I.ajos
A kiállítás ezeknek a napoknak g r á d i sugárút végén lévő silógödöravatása
ezületésének 150. évfordulójáról.
emléklét eleveníti fel. Bemutatja | höz reggel 7 órától délután 4 lg
azonnal szállítsák be, felelősség terMa délután fél 4 órakor avatja a z
Tombácz Imre, a városi tanács a htres szegedi „fehér kakastolla- he mellet(. (x)
Sz. Építők SK ú j
pályáját a
Kálvin
vb.
elnökhelyettesének
beszéd*- sok" 3. honvédzászlóaljának 61 !ötéren ünnepélyes keretek között.

zetét, fegyverzetét.
Roskovics Tgnácz hatalmas
Kossuth portréja
mellett láthattok Kossuth szegedi
harcostársait
—
Korda
Jánost,
Földvári Sándort.
Klauzál Gábort
•— megörökító festményeket.
Kossuth századik
születésnapja
ünnepnek, a Kossu'-h szobor leleplezésének kiállítóit koszorú szalagjai félévszázad távinlából is arról
beszélnek, hogy a dolgozó magyar
nép mindig milyen szeretettel áldozott Kossuth emlékének.

**ep1emher

A cikk elejéin beszámol a 'ap,
hogy igen sok városi tisztviselő a
különféle illetékekkel hátralékban
maradt, nem fizette ki a vízdíjat
•és sok más illetéket. Ezért a törvények értelmében a városi adóhivatal a fizetés egy részét letiltotta. Majd így folytatja:
„ . . Azok a tisztviselők és alkalmazottak, akiknek
adóhátraléSomogyi: Délelőtt
10-töl este 7-lg. kuk van, október elsején már csak
(Könyvkölcsönzés:
délután 2-töl este a törvényesen megállapított
létmi.

MSZT

után a városi pártbizottság, a tanács, a fegyveres alakulatok, tönregszervezetek, üzemek képviselőt
elhelyezték
koszorúikat a szobor
talapzatánál.
Az ünnepi
közönség innen a
Móra Ferenc múzeumba ment, ahol
H múzeum a Váro3' Levéltár, a Somogyi Könyvtár Kossuth emlékkiállítást rendezett. A Magyar Történelmi Társulat délalföldi csoportja nevében Bónis György egyetemi tanár nyitotta meg a kiállítást.

lékot adtak be, de elmaradtak más
termények beadásával is, legtöbb
terményből még nem adtak be
semmit. Ez azt eredményezte, hogy
Kiskundorozsma a járás
községei
közül a begyűjtésben hátul kullog.

NE FELEDJÜK

Kossuth Lajos-emlékkiállítás.
Megnyitó ma délután.
MÚZEUM
Móra Ferenc-kiállltás,
fejlődéstörténeti és természetrajzi kiállítások: hét.
fö kivételével naponta 9 tői délután
18 óráig, szombaton 9-töl délután 17
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
KÖNYVTAR
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL
előtt 10—től este 9-fg, hétfőn 2-töl este 9-tg. Kölcsönzés 12-töl este 8 lg,
hétfőn 2-töl este 8 lg.

A MAGYAR RÁDIÓ helyszíni közvetítést ad .szombaton P s(e a Bernben
lejátszásra
kerülő Svájc—Magyarország Európa kupa labdarugó mérkő
zésről. Az első félidőt
19.30 órálől
20.30 óráig a Petőfi rádió, a máso
dlk félidőt pedig 20-30 órától
21.20
óráig a Kossuth rádió közvetíti.

pártaxervexetének

tanácsának

Kiskundorozsma tanácsa hanyagul végzi a munkáját, ennek következtében, Domaszékhez hasonlóan
a kulákok elmulasztották beadási
kötelességük
teljesítését.
Például
kukoricából körülbelül egy száza-

A ZENEKONZERVATÓRIUM HÍREI
Az AHaml Zeneiskola tanévnyitó (In.
nepélyét 1952
szeptember hó 20-án
I délután fél 6 órakor (ártják meg ai
Zenekonzervatórium nagytermében.
KIÁLLÍTÁS

6 óráig.)
Gorkli (Horváth M.-u. 3. MSZT székház): Hétköznapokon
délelőtt 10-töl
2-lg: délután 3 tói
7-lg.
Könyvkölcsönzés.

éa

kat- A pártszervezet sem teljesíti
kötelességét, mert ha a tanács meg.
alkuszik az osztályellenséggel, a
pártszervezetnek ez ellen fel kell
vennie a harcot

SPORTMOSOR

Labdaruqás

atlétikai

versenye

versenyre eddig 15 sportkör, köztük
a B*P- Honvéd. Rákospalotai Lokomotív, Pécsi Lokomotív, Ceglédi Lokomotív nevezett be számos élvonalbeli
atlétával.

Járási labdaruqó

bajnokság

-,

Algyő Kisteleken Játszik délután
3
ólakor. Kübekháza öszentivánon délután fél 4 órakor. Tápé Sándorfalván
délután fél 4 órakor. Asotthalom Szőregen délután 3-kor." Szentmihálytelek
Mórahirlmán délután 4 órakor. Szaty.
m a z UJszentivánon délután 4 órakor.
Salakpálya

motorosverseny

Az ú j Honvéd stadionban vasárnap
délután 2 órakor a z Sz Honvéd SE
országos meghívásos salakpálya motorosversenye, az ország legjobb versenyzőinek részvételével. A nagyszab á s ú n a k Ígérkező országos
motoros
versenyre az Anna Kútfői külön villamos és autóbusz Járat közlekedik.
MHK

úszóverseny

Vasárnap délelőtt fél 11 órai kezLokomotív sportpályán délután
fél dettel az újszegedi
versenyuszodában
MHK Jellegű
úszóversenyt ren4 órakor Sz Lokomotív—Ceglédi Lokomotív NB Il-es mérkőzés. Előtte fél deznek. A versenyen részt vehet min2-kor Sz Honvéd
II—Újszeged! VL. denki, akt I I o. szintnél még Jobb
résztvevők
megvei I. o. bajnoki. Fél 11 órakor eredményt nem ért el. A
Nevezni 1
Sz Postás II—Sz
Lokomotív II. vá- MHK Igazolást kapnak.
rosi bajnoki, 8 óna: Sz Lokomotív ifi helyszínen lehet délelőtt 9—10 óráig.
—Sz Postás ifi bajnoki.
A z MHK verseny
után a
aeegedt
sportkörök minősítő úszóversenyt tarLokomotív külső pályán: 9
órakor tanak.
Ruhagyár—Spartakus városi I. o. bajnoki; 11 órakor: Jutagyár—Lendület
Szeged orszáqúll kerékpáros baj.
városi I. o. bajnoki, 4 órakor Előre—
noksáqa
Vasas városi í . o. bajnoki.
Vasárnap t a r t j á k meg Szeged város
Hunyadi tért Dózsa pálya. Fél 9-kor országúti kerékpáros bajnokságalt
a
VL Sz Kender—Sz Postás megyei I. budapesti országúton.
A
versenyek
o. bajnoki. Fél 11 órakor: Sz. Dózsa rajtja és célja a tűzoltó laktanya előtt
II—Sz Lendület I I . városi II. o. baj- íesz. A raj) reggel 8 órakor, a benoki.
érkezések 9—11 ó r á i g várhatók.
Cserepessor: 8 óra Sz Kinizsi ifi—
A járási labdarugó bajnokság
Makói Lok. ifi bajnoki. 10 ó r a :
Sz
állása
Kinizsi—Makói Lokomotív
megyei I.
o. bajnoki; 12 óra: KenyérgyáfoMAV
26
18
42:16
T. Mórahalom
I®. városi I I . o. bajnoki57:17
24
2. Tápé
15
16
23
3. Deszk
39:22
Ady (ér, 8 óra Haladás—Lemezgyár
39:26
4. Algyő
16
21
városi I. o. bajnoki. 12 óra: Fáklya
43:29
5.
15
19
Öszentiván
—Bőrösök városi II. o. bajnoki.
e. Sándorfalva
14
34:23
17
Honvéd pálya: 8 óra Sz Honvéd ifi
7 Kistelek 11.
16
29:21
15
15
8." Kübekháza
16
34:37
—Újszegedi VL ifi bajnoki.
9. Asotthalom
9
15
23:32
Honvéd külső pálya, 10 óra Délma- 10. Szatymaz
9:17
4
5
gyarország
Nyomda—Távírda
városi 11. Sz n|mIhályte!ek
4
6:22
5
P
I I . o. bajnoki.
3
12. Szőreg II.
8.38
14
16
9:63
—
Ujszeqedl Textiles pálya: g ó r a : Új- 13. UJszentlván
szeged:
Vürös Lobogó—Haladás
II.
Szatymaz és Szentmihálytelek az őszt
városi I I . o. bajnoki.
fordulóban nevezett be.
500 KÉVE kukoricaszár a dorozsmai
állomásnál, egy férfi kerékpár, mély
gyermekkocsi eladó. Répás u. 13.
BÚTOROZOTT szobát keresünk. Címeket: Délmagyarország
kiadóhivatalába: k é r j ü k leadni.
125-ös CSEPEL motor eladó Szómba
ton 7—4-ig Feltámadás u. 11.
UÓRKABATJAT most festesse,
Javíttassa Csordás bőrruhnkészl|ő mesternél. Szent Miklós u. 7.
KONZERVGYÁR vesz használt abroncsköpenyt. mérete 5.50x16
SEGÉDMUNKASOK azonnal
Jelentkez.
hetnek MAV Hídépítő Üzemi Vállalat
Szegedi Fűtőház, napi fél
liter te|
díjmentesen, üzemi
koryha ebéd olcsó áron.
HALÖSZOBABUTOR dlófunéros, fényezett, ú j , eladó. Párisi kr(. 6.
ELADÓ a'lg haszná't szép mély g y é r .
mekkocst női kerékpár. Attila u 8.
házfelügyelőnél délután 3—8-lg.
EI.ADQ egy 250 N. S. U. négyütemű.
Francia u 24.
ELADÓ kályha
szénnel és
koksszal
füthejő, ládák, egy ágy madrac. Sajka u. 12.
BEADÁSRA egv 140 kg-os sertés eladó.
Bőhm (eleo. Vág u. 9.
JOALLAPOTBAN lévő mély gyermek,
kocsi eladó Kígyó u. 1. II. em. 5.
SINGER karika'hajós női varrógép eladó. Feltámadás u. 17. I. em. 1.
ELADÓ bontásból ajtók, ablakok tokkal együtt. Koncz, Újszeged. Főfasor

4LL

JÓIÍARBAN lévő nagy
Samottos és
egy kis 6.os vaskályha eladó. Csll'lag (ér 15 Dobónál.
GYÜMÖLCSTAROLASRA
hűvös, szellőztethető pince vagy raktárhelyiséget keresek bérbe. Levélbeli értesítést Püspök u. U / b a l á kérek.
KOMBTNALTSZEKRÉNY.
rekamféálL
vány. konyhaberendezés Spltzer aszta'osnál készen kapható. Attila: u. 16.
MODERN politúros
hálószoba eiladó,
asztalosnál, Fe'sőtlszapart 23.
EI A D ó (ele ajtók, egy ólajtó. Párisi
krt
10.
40 FOLYÓMÉTER
colos, 24
széles
d f .szka eladó. Petőfi Sándor sgt. 84.
KERTES lakás bútorral és 3 q
szén
átadó. Maros u. 14.
KÉT fiatal Í6 eladó Pásztor u. 74.
EI.ADÖ szép íróasztal, szőnyeg 250X
35C. Kossuth Lajos sgt. 19. I. em. 1.
HASZNÁLT tégla eladó Reptéri ú(ör
ház.
2 VAGY 3 szobás összkomfortos lakást veszek. Címem Békéscsaba, Sztálin út 45.
ELVESZETT kedden 10—11 között egy
fé' gyermekkabát.
Április
4-útján.
Kérem a megtalálót, Jutalom ellenében
adja le Somogyi u. 17. alá
ELVESZETT egy hosszúorrú szőke ma'lacom, csütörtökön. 18-án 11 és 12
közölt. Kérem a becsületes megtalálót
értesítsen Április 4-útJa 12.
Kurucz
László.
AGY, varrógép, szekrény, egyéb bútor eladő, Batthyány u , 12,

