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TEREMTSÜK MEG
II TERV TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIT
Üzemeink
dolgozói döntő terv- [ Szegedi Julafonógyárban a párt,
évünk harmadik negyedévi szaka- szakszervezet és a vállalat vezetöszán becsülettel megálltak helyüket sége törődik mindennel az üzema munka frontján és győzelemre ben. Tudják, hogy egyes
üzemrévitték
a termelés
fokozásának szekben a dolgozók hogyan állnak
ügyét. Október elsejével pedig ha- a terv teljesítésével, milyen eredtártalan lelkesedéssel kezdtek hoz. ményeket érnek el és látják, mizá a negyedik negyedéves
tervük lyen nehézségek állnak esetenként
teljemaradéktalan
teljesítéséhez.
Az a dolgozók előtt, tervünk
nyilvántaraugusztus 20-ra
tett
vállalások sítése közben. Pontos
ellenőrzésvégrehajtásáért
indított
verseny tással és kommunista
dolgozói,
lendülete még ott izzott a dolgo- sel elérték a Jutagyár
szezókban, amikor újra megtették fel- hogy a legutóbbi értékelés
Újpesti
ajánlásukat a Nagy Októberi
Szo- rint, versenytársuk — az
cialista Forradalom 35. évforduló- Kenderfonógyár — előtt 150 pontUgyanez a helyzet
jának, valamint Sztálin elvtárs szü. tal vezetnek.
letésnapjánnk méltó
megünneplé- o Szegedi Kenderfonógyárban, ahol
sére. Az alulról jövő kezdeménye- a pártszervezetek, a szakszervezet,
zés magával ragadta az ország va- az üzem vezetősége, de maguk a
lamennyi üzemének dolgozóit és a művezetők is, törődnek a dolgonegyedik negyedévi terv kezdetén zókkal és nem nyugodnak bele abdolgozók megtették
már az újabb felajánlások mara- ba, hogy a
Jó
felvilágosító
déktalan
teljesítéséért
indultak felajánlásaikat.
harcba a szegedi üzemek dolgozói munkával segitik hozzá a dolgozókat ahhoz, hogy egyre
mélyebis. Most a munkapadok mellalt, a
ben érezzék át Rákosi elvtársnak
gépeknél, a munkaasztaloknál azért tett fogadalmuk, illetve vállalásuk
harcolnak az
üzemek
dolgozói, teljesítésének fontosságát.
hogy vállalásuk mielőbbi teljesítéA jó eredményt elérő
üzemek
sével határidő előtt fejezhessék be
közölt, sajnos akadnak olyanok is,
negyedik negyedévi tervüket.
A dolgozókban lévő lelkes ver- ahol nem törődnek a nyilvántartás
senylendüiet, valamint a
munká- és az ellenőrzés kérdésével. Ezek
hoz való megváltozott új viszony, az üzemek aztán erősen lemaradfelté. nak a többi üzemek mögött pontokétségkívül elengedhetetlen
szertele a terv
határidő előtt
való san azért, mert az illetékes
vek
megfeledkeznek
arról,
hogy
teljesítésének. De ez még nem minpuszta felden. Ehhez még számos olyan té- nem elég a dolgozók
ajánlása és nem törődnek az
elnyező szükséges, amely a dolgolenőrzés kérdésével. Egyes
üzezókban lévő alkotnivágyást fokoz- mekben pedig egészen kirívó eset
za, elősegíli a verseny lendületét. és példátlan hanyagság, nemtörőIlyen a többi között a verseny nyil- dömség tapasztalható. Ilyen
pé'vánosságának
biztosítása. A Ró- dául a Kertész Téglagyárban, ahol
der-mozgalom kiszélesítése, a Loy- egyáltalán nem törődnek a
vermozgalom jelentőségének
szaka- seny különböző
formáival,
sót
datlan tudatosítása, a munkafegye- elmondhatjuk, hogy a versenynek
lem megszilárdításáért folyó harc, nincs gazdája az üzemben. De ema műszaki előfeltételek biztosítása líthetjük a Vasöntődét is, ahol
a
a Gazda-mozgalom
kiszélesítése. szakszervezet
elnöke
„albérletMindez azonban fabatkát sem ér, be" adja ki a vereeny szervezését
ha nem
összességében törődünk a volt
szakszervezeti elnöknek.
ezekkel a tényezőkkel és eseten- Ilyen módszer mellett aztán,
terként. vagy kampányszerűen csak mészetszerűen
egészen
gyenge
egyes mozgalom
kiszélesítésével, eredményt érnek el, mert
nincs
megszilárdításával törődünk.
Ha olyan szerv, amely a verseny mokülön választjuk az egyik nrozga'- torjává válna. Ebben az
üzemben
mat a másiktól, 6okszor azt ered- a pártszervezet népnevelői sem véményezi majd. hogy az egyik moz- geznek jó felvilágosító munkát es
galom a másik mozgalom rovására így a dolgozók sincsenek tettesen
megy. Ha
például
valamelyik tisztában a nrunkaverseny jelentőüzemben csak
a
Loy-mozgalom ségével.
megerősödését támogatja az üzem
Nem véletlen,
hogy Horváth
vezetősége és
nem
foglalkozik Márton elvtárs, a Magyar Dolgougyanakkor a Gazda-mozgalom je- zók Pártja Központi Vezetőségének
lentőségével, sokszor
az anyag június 27-i ülésén tartott
beszéészszerű kihasználásának
rovására dében felhívta az üzemi párt- és
megy a Loy-mozgalom
kiszélesí- szakszervezeteink
figyelmét
a
tése. Akkor tudunk jó eredménye- nyilvántartás és az ellenőrzés foket elérni, ha minden mozgalom- kozottabb gyakorlására.
mal egyformán törődünk ós
párEgy-egy mozgalom
egészséges
huzamosan harcolunk azért,
hogy kifejlődése és megszilárdítása, vamindegyik, amely a munka terme- lamint elterjesztése nem 6zűk körű,
halékenységét segíti, egyformán szi- s nemcsak egy gyár érdeke,
állami fontosságú
lárd talajra találjon az üzemben. nem országos,
Ez biztosítja a terv, valamint
a ügy. Egy-egy mozgalom ell-a.iyhuvállalások maradéktalan végrehaj- lása, megbénulása, egész népünket
eredtását. Ehhez azonban az szükséges, fosztja meg egy-egy újabb
elteihogy a pártszervezet, valamint az ménytől. A mozgalomnak
tovébbszélesitése, az újüzemi szakszervezet
a
dolgozók jesztése,
szocialista
kötelezettségvállalásait nak a felkarolása azt jelentt, hogy
megfelelően támogassák és nyújt- megvalósítsuk, az életbe ültessük
Szüksésanak olyan segítséget, hogy vál- át őket. Ehhez azonban
és
lalásaiknak maradéktalanul
eleget ges a fokozott nyilvántartás
tudjanak tenni. Ez a segítség pe- ellenőrzés.
dig akkor lesz hatásos, ha az üzemi part- és szakszervezeteink, v a Döntő tervévünk negyedik
nelamint a műszaki vezetők
megfe- gyedévének végétől mindössze
56
lelő nyilvántartással, ellenőrzéssel
munkanap
választ
el
bennünket.
és állandó népnevelő munkával segítik a dolgozókat vállalásuk 1el- Nem sok eiz az idő, de ahhoz mindenesetre elég, hogy egyes
üzejesítósében.
mekben felszámoljuk a nyilvántartás és az ellenőrzés hiányátEleA megfelelő nyilvántartással és gendő ahhoz, hogy a termelés emeellenőrzéssel elérjük, hogy a nap lését gátló
körülményeket kiküminden szakában
világosan
lát- szöböljük az üzemekből és helyéhatjuk. melyik dolgozó hogyan áll be rendszeresítsük az észszerű —•
terve teljesítésével, hol vannak az nem bürokratikusán kezelt -— nyilüzemben a 6zűk keresztmetszetek, vántartást és
ellenőrzést.
Ezzel
amelyek gátolják a dolgozókét vál- tudnak majd az üzemi pártszervelalásuk teljesítésében.
Ilyen
kö- zetek és szakszervezetek olyan cerülmények között a munkaverseny git6éget adni a dolgozóknak, amely
fokozásához szükséges
népnevelő jelentősen hozzásegíti őket tervük,
munkát
hatásosan tudjuk alka 1 - felajánlásuk határidő előtti teljesí-

Az első ellenőrzés eredménye:

a Ruhagyár, Szegedi Kenderfonó, az Űjszegedi Kendergyár dolgozói
vállalásaik túlteljesítésével harcolnak a negyedik negyedévi terv
határidő előtti befejezéséért
A Ruhagyár
december
be fejezik évi

dolgozói
2l-en
tettüket

Torvük túlteljesítésével készülnek
november 7-re, a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom 35. évfordulójára a Szegedi Ruhagyár dolgozói.
Közei 680-azi tettek újabb munkafelajánlást s közülük számosan vannak olyanok, akik már vállalásukat
jóval túlszárnyalták.
Ahhoz hogy szép
eredményeket
érnek el, nagyban hozzájárulnak a
vállalat vezetői, a műszakiak, akik
biztosítják az anyagellátást, valamint a zavartalan munkamenetet.
November 7 tiszlele'ére fogadalmat
lettek, hogy évi tervüket december
21-re befejezik, október 2J-án már
nyolcnapos tervelőr.myel
dolgoztak.
Az l-es teremben a Jászhegyi-szalag
tagjai ígéretet teltek, hogy 30 darabról 40 darabra emelik teljesítményűiket. Jelemleg 42 darabot termelnek naponta. Bitó Zoltán a csopor'ja
nevében vállalta, hogy 36 darabra
emelik fel irapi teljes! 1 menyüket, a
legutóbbi értékelésnél 44 darab volt
az eredményük. A kézimunkázok
közül Handó Mária november 7-re
megígérte, hogy 17 darabról 19-re
növo]i eredményét, 20-ig 20 darabra
teljesítette vállalását. Koza Istvánná 31 darabot készílelt naponta.
Megfogadta,
hogy napi
átlagát
33-ra növeli, vállalását túlszárnyalva. jelenleg 54 darabot termel. A
Fülepi szalag dolgozói közül Kálmán
Ferenc ígéretet tett, hogy 41 darabról 43-ra fokozza termelését, ezt
54 darabra teljesítette.

536.800
forint
többiermelés
A Szegedi Kenderfonógyár dolgo-

zói az év .mindhúrom negyedében
maradéktalanul hajtották végre az
előttük álló feladatokat. Tervüket
teljesítették, sőt túl is teljesítették.
Most a negyedik negyedévi tervükei
is a határidő előtt akarják befejezni. Ezért az üzem dolgozói értékes felajánlást tettek a nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának tiszteletére. Megfogadták
Rákosi elvtársnak, hogy a negyedik negyedévben terven felül 536
ezer 800 forint értékű áruval gyártanak többet, ebből november
7re
185.000 forint értéket vállaltak. A
legutóbbi értékelésig 116.200 forint
többlettermelést értek el. Számosan
akadnak olyanok is. akik már vállalásukat teljesítették, illetve túlteljesítették. A szárazfonó üzemrészben Knapecz Jo'án megfogadta,
hogy napi 88 kilogrammról 94 kilogrammra emeli teljesítményét,
a
tegnapi nap folyamán 108 kilogrammal túlteljesítette vállalását.
Marmkovite Józsefné november
7
tiszteletére ígérte, hogy napi
60
kilogrammos át'agt ljesíiményét 62
kilogrammra növeli. 19-ig 68 kilogrammos átlagteljesítményt ért el.
A kereszlorsózók közül Báló Ilona
vállalta, hogy 233 kilóról 236 kilóra
fokozza teljesítményét, jelenleg 266
kilogrammban teljesítette túl ő is
vállalását. A gömbölyítő üzemrészből Badó Erzsébet ifjúmunkás megígérte, hogy 508 kilogrammról 533
kilogrammra emeli eredmórjyél. Vállalását jóval túlszárnyalta: október
2 > i g 570 kilogrammos átlagteljesítménnyel dolgozik. A cérnázók
közül Fehér Mária ifjúmunkás is
löbbtermeiésével készül november 7
megünneplésére. Megfogadta, hogy
a 126.000-es fordulatszámot 135

ezerre emeli, jelenleg 144 ezres for J
dúlatszámmal dolgozik.

Az
Űjszegedi
Kendergyar
dolgozói
a
Itöder-mozgalom
kiszélesítésével
harcolnak
a tervért
Az üzemben folyó verseny lendületét nagymértékben segíti az, hogy
a sztahánovisták, a jól dolgozók;
rendszeresen foglalkoznak a gyeiu
gén teljesítőkkel, átadják munka*
módszereiket. Megfogadták, hogy a
száz százalékon alul teljesítők szú*
mát 31 százalékról 25 százalékra
csökkentik. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom megünneplésére
ígéretet tettek, hogy november 7-ig
terven, felül 6822 négyzetméter kész*
áruval termelnek többet. Ebből ok*
tóber 20 ig 4200 négyzetmétert már
teljesítetlek. 172 ezer forint érték*
ben. Vállalták azt is, hogy az ex*
portra gyártott árukat száz száza*
lékos minőségben készítik el. Vállalásukat
becsületei
teljesítették,
mert kifogástalan árut gyrátanakj
Egyéaii teljesítők közüí kitűnnek a
szövődéből III. Nagy Erzsébet, aki
vállalta, hogy november 7-ig 480i
ezer vetést készít terven felül s a/
legutóbbi értékelésnél 1,184.000 ve*
téssel szárnyalté túl vállalását. Gé*
mes Elei ifjúmunkás 432 ezer vetést vállalt terven felül, októbert
18-ig 448 ezerre teljesítette igére*
lét. A láncorsózó üzemrészből Pin*
tér Károlyné megígérte, hogy 100
kilogrammos átlagteljesítményét 102
kilogrammra emeli, jelenleg 103 kilogrammos átlagteljesítménnyel dol*
gozik. Horváth Józsefné terven fe*
lül vállalté, hogy 128 kilóval gyái'ü
többet, 25-ig 424 kilogrammban túbteljesítette eddig elért eredményeit.

Fordítson több gondot a verseny nyilvánosságának
biztosítására a Szegedi Kötél- és Hálóüzem vezetősége
A munkaverseny egyre nagyobb
méretekben bontakozik ki az üzemekben, de különö9en azokban az
üzemekben, ahol jól foglalkoznak a
verseny-nyilvánossággal, mint például a Konzervgyárban, a Ruhagyárban éa a Gyufagyárban,

Az élenjárók és a lemaradók
A Szegedi Kötél, üs Hálöüzemben is komoly eredmények születtek a munkaverseny területén. A
brigádok és az egyénileg teljesítő
dolgozók párosversenybein végzik
munkájukat. A munkavállalók többsége száz százalékon felül teljesít
és a legjobbak segítenek a lemaradóknak munkamódszerük átadásával, Ennek eredménye, hogy a harmadik negyedévi tervükei 104.2
százalékban teljesítettek
A verseny nyilvánosságát legfőképpen hangos híradón keresztül
biztosítják- Minden nap a legjobb
teljesítők nevei és százalékai mellett ismertetik azokat is, akik gyengébb eredményt érteik el. A hangos
híradón kívül minden dekádban értékelik az üzem legjobb termelőinek
eredményeit is, közepeg é s - g y e n g e
eredményt elérő dolgozóit is. Közvetlen a bejáratnál egy rajzos tábLára függesztik ki a dolgozók nevét. Az október l-töl 10-ig terjedő
dekádban az első rajznál, amely
egy repülőgépet ábrázol, Dudás
Mária és Dudás Erzsébet 177 százalékos eredményét látjuk. A következőnél Tóthpál Illés 159 százalékkal szerepel. A harmadiknál csigalassúsággal halad Hajós Irén a
tervével, mert csak 96 százalékot
ért el. Bent az üzemrészekben is
van versenytábla, de nem elég
szembetűnő helyen. Ezek üresek
vagy régi eredményeket találunk
rajtuk, mert a kiírást elhanyagolták. Ézt a kiírást eddig a bizalmiak végezték, de most nem fordítanak kellően gondot erre.

mazni, s a népnevelők
agitációja téséhez, túlteljesítéséhez és
ncnem válik szólamokká, jelszavak-' gyedik negyedévi tervünk
uíolsó
1952 j ú l i u s 3
ká, hanem hatásos személyhezszóló, napjai előtt minden szegedi üzem
A foltozó üzemrészben olyan tábegyéni agitáció lesz. Ahol jó az! vezetősége
büszkén
mondhatja lát láthatunk, amelyen július 3-i
ellenőrzés és a nyilvántartás, olt majd el: nem viszünk adósságot át eredmény szerepel. A tábía mellett
papírra függesztették ki a l?£u'óbb;
az eredmény nem . marad el, . A j az 1953-as évre.

nap eredményeit. Ezt azonban nem
minden dolgozó olvassa el egyrészt
azért, mert elkerüli a figyelmét,
másrészt pedig a neveket és a számokat apró betűkkel írták. Ezek
után felvetődik a kérdés, hogy akkor a verscnyíáb'.a
miért
van?
Valószínű azért, hogy a űblgozók
neC9ák saját eredményeiket, de a
mellettük dolgozókét és a lemaradókét is lássák. Ezt nem veszi figyelembe az üzem vezetősége, pe.
óig ez nagyobb lendületet adna a
munkájukhoz, mint ahogyan Tóth
Lajoané, Fodor Etelka, a foltozó
üzemrész dolgozói mondják.
A hálókötél készítőknél teljesen
üres a versenytábla,
dolgozók i't
is szeretnék ismerni az egész üzemrész legjobbjait és azokat is, a,kiknek a termelése — ha csak egy-két
százalékkal is — emelkedést mutat.
A dolgozók elmondják például a
foltozó üzemrészben, hogy maguk
is kiszámolják százalékaikat, ezenkívül a hangos híradó a műszakválláskor bemondja az eredményeket
De ez nem elég. Kell, hogy lelkesítse munkájukban őket a legjobban
termelők példája. Éppen ezért fontos, hogy olyan, helyéken fiiggesz.

szék ki a versenyeredményeket, ahof
mindenki látja.

Több segítséget a dolgozóknak
Kétségtelen, emelkedést mutat a
termelés a Hálógyárban amióta a
hangosító rendszeresen bemondj.*
az eredményeket. Példa erre Lippai'
Vera 174, Nacsa Sándorné 155. Bú<3
Istvánná sztahánovista 133, Gyúr s
Mária, Veszeli Györgyné 137, Hor*
váth Józsefné, Gyurovszki Károlyné
140 százaléka és azoké, akiknek:
egyenletesen emelkedik a termelésük, Ez azonban kevés ahhoz, hogy
a verseny lendületét fokozzuk. A z
üzem vezetőségének többet kell t ö rődnie a verseny nyilvánosságának
kérdésével. Többet kell foglalkoznia
azokkal a közepes teljesítőkkel, aki^
110—115 százalékot érnek el ' é s a
lemaradókkal is. A versenytáblák
pontos vezetésére is figyelmet keit
fordítaniuk, de még arra is, hogy
minél több helyen függjenek r ajzoa
villámok és versenytáblák, amelyek
a dolgozók emelkedő teljesítményét
vagy lemaradását ismerte tik. Ez segítséget ad a dolgozóknak ahhoz,
hogy november 7-re tett vállalásaikat s a negyedévi tervüket idő előtt
teljesítsék.

November 7. tiszteletére
határidő elölt fejezik be a javításokat
a Tápéi Hajójavító dolgozói
A Tápéi Hajójavító telep rohamosan fejlődött az elmúlt évek során". A felszabadulás előtt csak jelentéktelen kis műhely volt, mely
főleg a kotrótelep hajóinak javítását végezte. Most bezzeg más
a
helyzet, egymás után hagyják ei a
telep területét a kijavított
uszályok, hogy megkönnyítsék népgazdaságunk számára a vízen
való
szállítást.
A dolgozók
kint a szabadban
nem egyszer mostoha körülmények
között, széllel, esővel dacolva végzik nehéz munkájukat. Lelkesedésük azonban a nehézségek leküzdésére újabb és újabb
eredmények
elérésére buzdítja őket. A hajók
javítását szinte kivétel nélkü, ha.
táridő. Nőtt fejezik be. Most egy,

sárhajón és 35 vsgonos uszá'yofl
dolgoznak. Ezeknek javítását is határidő előtt, november 29-e helyett
november 10-re befejezik.
A munkából kiveszik részüket az
üzem női dolgozói is. A legnehezebb munkaterületeken, a hajó szerelési munkájánál is megállják
a
helyüket. Ezt bizonyítja, hogy
a
10 női dolgozó közül már kettő
sztahánovistái. ördögh
Rozália
a
hajó lcmezelésében, Vincze Pál né a
szegecseléshcn nyerte N a sztahánovista elmet!.
November 7 méltó
köszöntésére
fetejánJásokkall készülnek a Hajójavító dolgozói. Lelkes, jó munkájuk eredményeként bizor.vára újabb
dolgozók kerülnek
majd be
aa
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A békéért

és a kenyérért
folyó harc
a tőkés
országokban

egy

napja

PARTÉLET

•

A párttagság! könyv kötelez;

hoz, akik október 17"én szüntettük
be a munkát. A bányászok mintegy
J ó n é h á n y n a p j a megkezdő-1 hagy az összeírást fel kell baesLondon (MTI).
Amerika barna.
Az amerikai barnaszénbényászok
lagkönyv. 1 nálnl a párttagság nevelésére. NeezénbányászaJnak
több, mint
80 a bérstabilizációe tanács azon ren. 100 százaiékos béremelést követel- dölt a tagösszeírés, a
csere előkészítésének
egyik fö | ve m kell az olyan
parttagokat,
szé®aléka hétlón sztrájkba
lépett delkeaóse elleni tiltako-aásul lép- nek,
szakasz* és ebben a nagy és fele. akiknek néhány hónapos tagdljhát— jelenti a „Reuter".
tek sztrájkba, amely szerint osökA japán víRamoslpari munkások
lósségteljes munkában
pártbizoltAz Egyesült Államok 375
ezer kentáni kell a munkások által a kedden megkezdték hatodik 43 órás ságalnk, alapszervezeteink részéről gyűlésre és lebecsülik az oktatási
ba,roaszénbányásza közül
305 ez. mult hónapban, kiharcolt béremelés figyelmeztető sztrájkjukat,
számtalan olyan hang jön, hogy i f . ^ ' ! ® * 0 ^ , .
. ^.'l^-L?*:* „í
összegét.
ren hagyták abba u munkát.
a
népnéVelőknek,
sok a kizárás: vannak olyan párt. bizalmiaknak.
tagok, akik hónapok óla nem ren- még pedig olyanokat, akik tisztán
Nagyarányú földfoglalási m o z g a l o m
Szieiliában
Észak-Rhodéziában
dezik tagsági díjukat.
Ugyanak- látják és tudják — tetteikkel, szaPóma (MTI). Szlcilla valamennyi sok más helyén a parasztok és me.j
kor a békekölcsönjegyzés, az őszi vaikkal magyaráazák —, hogy na«
n é g y r é z b á n y a állt l«
szántás-vetés és most, a november a párt. Akik valójában érzik, hogy
megyéjében több tízezer olasz pa. zőgazdasági munkások elözönlötték
London (MTI). A londoni rádió 7-i munkaverseny idején, sok párt. ők párttagok és fennen és tisztán
raszt é s mezőgazdasági
munkás a parlagon heverő birtokokat és
párttag.
Nem
foglalta el azokat a földesúri blr. követelték azok felosztását.
jelenti, hogy ÉszáTc-Rhodézia négy tagunk, még epyes funkcionáriusok őrzik azt a szót:
tokokat, amelyeket
az agrártör.
A szicíliai parasztok harca —, rézbányája teljesen leállt, mert is — nem jártak, nem járnak jó olyan párttagok kellenek nekünk,
példával a dolgozók előtt. Ennek akik szépen el tudják mondani a
vény alapján fel kellett volna osz- amely az elkövetkező napok
sovéleményüket és a
tani, de amelyből eddig még egyet, rán még nagyobb méretben
bon. munkásai bérköveteléseik kivívására az okát könnyű megtalálni. Azok a gyűléseken
len hektárt sem osztották szét.
takozik ki — arra irányul,
hogy sztrájkba lépteik. A sztrájkban 37 párttagok, akik meghátráltak a fel- munkának, a könnyebb végét fogvetőmaadatok előtt, akik vonakodjak
a ják, az államtól várnak
Agrigeiitcwnegyében a parasztok még az őszi vetés előtt a parasz- ezer munkás vesz részt.
kölcsön jegyzéstől és akik most. az go*. hanem olyanokra, akik érzik,
és mezőgazdasági munkások
Li- tok birtokába jusson a parlagon he.
között
öszi munkák dandárjában,
vetó- hogy először és a legelsők
reta, Canlcatti, Canrobello és Ra- veTŐ föld. A sziciliai parasztok har.
Portoricóban követelik
az
államot
erősíteni.
maghiányra hivatkoznak, nem tud- nekik kell
akadályozni
vanusa környékén foglaltak el föl. rukkal meg akarják
Jyoz
haják azt, hogy mit jeleni a
párl Neim sírni kell a vetőmagért,
<leket. A Palermo közeiébea lévő l hogy a helyi hatóságok szabotálják
a koreai háború
tagjának lenni; nem érzik azt, hogy nem meg kell keresni a vetőmatialermltanoban, valamint a sziget | az agrárreformot.
megszűntetését
6k a munkásosztály
élcsapatának got, mert van. Aki a hazát szeHallinan, a H a l a d ó Párf elnökjelöltje táviratban követeli
tagjai és ez a nehézségek
elleni reti nem tártja kamrájában a veNew-York (TASZSZ). A New- bátor, következetes
az
harcra, a mun- tőmagot. Aki szereti hazáját
Trumanlól, hogy vessenek véget a koreai háborúnak
és
való
önként gyűlöli és leleplezi a kulákot
Yorkban spanyol nyelven megjelenő ka minden területén
1
New-York (TASZSZ). Hallinan. el azt a demarkációs vonalat, amely,
Olyan
vállalt fegyelemre
és
példamuta- ha kell áldozatot is vállal.
as Amerikai Haladó Párt elnökje- ben már megállapodtak. Rendezzék „La Prensa" című lap közli, hogy tásra kötelezi őket is.
párttagokat neveljenek
népnevelöltje táviratot Intézett Truman eL a liadifogolykérd'ést a hadműveletek a portoricói Sanajuanban gyűlést
lőink, a pártbizalmiak és az
ösz.
befejezése
után
békés
tárgyalásonökhöz. amelyben követeli a koreai
Egyes pártvezetők, amikor ilyen szes funkcionáriusok, akik nem v o .
tartottak a béke hívei- A gyűlésen
kon."
hadműveletek azonnali befejezését.
találkoznak,
egyszerűen nakodnak a tanulástól és a murw
követelték, hogy a Koreába ezájlí- esettel
úgy akarják elintézni, hogy kizár- kaveraenytől, hanem minden té
<rAz amerikai nép — írja a távirat
Mareanhonio. a képviselőház volt
— magyarázatot követel öntől, hogy tagja szintén követett© Trumantól tolt portoricóiak haladéktalanul tér- ják az olyan párttagot, aki hosz- ren példát mutatnak és türelmes
miért nem hajtandó a fenti követejenek viasza.
s-zabb ideje elmaradt a tagdíjfize- felvilágosító szavukkal másokat i
a koreai gyilkosságok azonnali bes
lés teljesítésére- A Haladó Párt több
téssel, aki a munkában nem példa- a párt mellé állítanak.
A
szónokok
hangoztatták,
hogy
fejezését
éa
a
megoldatlan
kérdéizben javasolta a gyilkosságok bemutató és nem rendszeres látogaszüntetését. Mi ezt mondjuk: azon- seknek a tűzszünet után lötTéoő Trumanhoz intézett, levélben kell tit. tója a taggyűléseknek.
A
pártN e v e l j é k n é p n e v e l ő i n k pártttározni a portoricói ifjúság Koreába tagokkal való ilyen foglalkozást
nal szüntessenek tüzet éa ismerjék rendezését.
a tagjainkat a Szervezeti Szabályzat
elítéli a párl,
Donijászállítása ellen. „Az amerikai kor- legmélyebben
mert ismeretére, minden egyes
A k a n a d a i békebizottság elnöke tiltáVozott
.
_ , ...
,,, _,
i ez nem erötítt, hanem gyengíti so- nak végrehajtására. Mondják el a
a koreai-kínai hadifoglyok legyilkolása ellen
many szolgajanak' neveztek Munoz i r a j n k a t N e m k i z á r n i é? elfordulni pártmunkát hanyagolni akaró elvakik' társaknak: nem vflgy igazi tagja a
Uj*Kína. Dr. James Endicott,
a .szakszervezete felszólította a kisebb MariBot, Poriorico kormányzóját. A kell az olyan párttágoktól,
a
Kanadai Békebizottság elnöke lilta. bányákban dolgozó 60 ezer bá_ rendőrség egy szónokot letartózta- amúgy sem tudják eléggé, mi a pártnak, ha nem hajtod végre
által eléd
is
párt. Az ilyen elvtársakat
nevelni Szervezeti Szabályzat
kozott Lester B. Peareon kanadai r.yászt, hogy csatlakozzanak annak
feladatokat.
Bátran meg
kelt; megvilágítani
előttük,
hogy állított
külügyminiszternél és az Amerikai a 250 ezer bányásznak a sztrájkjá- tott.
a párttagot nem csak az
jellemzi, kell mondani a népnevelőnek, ha
Egyesült Államok
Ottawai nagy.
hogy tagkönyve van, hanem a mun- pártiagot nevel, hogy ,.ha te megköveténél a kínat hadifoglyoknak
mit
kában váló elöjáiás, as új
mun- futsz a nehézségektől, akkor
i>essu-6ztgetén
„előre elkészített
kamódszerek
bevezetésének
bá- vérhat népünk a pártonkivülIekt5l,
1 ervek szerint, hidegvérrel
végre,
Jacques Duclos levele a francia förvényliozókhoi
tor kezdeményezése,
a párt és kor- akik éppen a te — a párt — vehajtott meggyilkolása" miatt.
mányhatározatok
végrehajtásáért zetésévei akarnak eljutni a boldoPárizs (MTI). A francia nemzet. 1 parlamenti csoportjának nevében
Tim Buck, a
Kanadai Haladó
guláshoz?" Magyarázzák meg 4 üj tolyó szívós harc.
Munkáspárt főtitkára levélben til- gyűlés kedden megkezdte őszi ülé. törvényhozókhoz intézett
A levélben Jacques Duclos rá. j Horváth Márton elvtárs, Köz. relmesen, ha kell többször is, min.
takozott Laurent miniszterelnöknél sezését. A napirenden első helyen
den párttagnak a kommunista népszerepel
a
volt
együttműködök
a Csezsu-szigeti vérengzések miatt.
mutat, hogy a kormány a jólismert 1 ponti Vezetőségünk
június
27-1 nevelök: fe párttag vagy és legyél
törvény, hitleri eljárást követve akar egye- ülésén mondottal
Az ö n kormányának — hangzik rehabllítására vonatkozó
büszke erre, mutasd
meg a munés VUtta.
hitleriI ; „Meg
KfürPt bíróság
tni-rKÍta elé
otó állitani A« , . . nem hátráló
többi között a levél —
osztoznia javaslat, amelyet a nemzetgyűlés seket
harcos
és káddal, a hazaszereteteddel
ezt a
kell az Ilyen bűntettekkel járó fe. még tavaszi ülésszakán kezdett tár. módszereket követ abban ls, hogy szívós tömegmunkára
van
szükség,
ragasz- polgári személyek ügyét
békeidő- amelyben megtalálja a maga n a p i büszkeséget.
lelősségben, hacsak nem tesz.
va. gyalni. A Pinay-kormány
Akkor majd a szornJamit e kegyetlenkedések megszün. kodott ahhoz, hogy a német fasisz- ben a katonai bíróság elé utalja. harci feladatát minden egyes párt-1 stédod. a munkatársad és a többi
ták
kiszolgálóinak
javára
előterEzeknek
egyetlen
„bűnük"
az,
tetésére. Az ö n kormányának fél.
tag és
tagjelölt,
sőt a
pártunk' pártonkívüli is azt beszéli
rólad,
minden hogy harcolnak a katonai szolgá- mögé
reérthetetlenül állást kell foglalnia jesztett törvényjavaslata
sorakozó
rokonszenvezek i hogy látszik: te kommunista
vagy,
lati idő felemelése ellen.
a koreai fegyverezünet haladékta- más kérdést megelőzzön.
óriási tömege is." Ilyen meg neim mert te szántottál és vetettél a legA francia nemzetgyűlésnek
dőnlan megkötése és az összes hadiJacques Duclos
levelében han- hátráló harcos és
__ szívós
tömeg- hamarabb, te tetlél november
7.
foglyok hazatelepítése mellett.
tenie kell öt kommunista képviselő goztatja, hogy a francia nép soha. munkára, elvhű politikai
nevelő- tiszteletére
elsőként
versenyválmentelmi
jogának
a
hatóságok
ál.
sem
fog
háborúi
viselni
a
Szovjetmunkára
van
szükségünk
a
párt.
lalást, amellyel elősegíted
őféves
J a p á n b a n terjed
tal indítványozott
felfüggesztése unió ellen és felhívja a francia tör. tagság aktivizálásánál
'
is.
Pártunk tervünk teljesítését
és azt
teljesía szénbányászok
sztrájkja
í
s
ügyében is. Ezzel áll össeefüggés-j vényhozókat, hogy tagadják
meg ti pártbiraaJmiakra, a
pártvezetőbecsületesen
Párttag vagy
4
6
8
mentei. cégi tágokra és a kommunista aktéged és minden
Tokió (MTI). Mint a „Reutert ben az a levél, amelyet Jacques a kommunista képviselők
a párttagság
jelenti, a
japán
szénbányászok Duclos, a Francia Kommunista Párt mi jogának felfüggesztését.
a néptívákra bízta a tagösszeírást.
De párttagot a párt ügyéért
ez nemcsak azt jelenti, hogy ö s s z e ért való harcra kötelez.
kell írni a lagokat, hanem azt ls,l
Kaczur István
Az

Egyesült

Államokban

305 ezer

bányász

lépett

sztrájkba

összeült a francia nemzetgyűlés

AZ EGYSÉGES, DEMOKRATIKUS NÉMETORSZÁGÉRT

November
a

8-tól
német

10-ig

Kelet

kérdés

békés

nemzetközi

Bettin (MTI). Mint ismeretes, október 18-ára nemzetközi értekezletet
hivtaik össze Stockholmba a német
kérdés békás megoldásának előkészítése céljából. Miuián a svéd kor.
mány amerikai nyomásra több érde.
kelt állam lakosságának küldöttei,
tői megtagadta a beutazási engedélyt elhatározták, hogy a német
kérdés békés megoldását célzó nemzetközi értekezletet november 8-tól
10-ig Berlin keleti és nyugáli öve.
zeteiben tartják.
Az előkészítő megbeszélés rész.
Tűzzék

a

szövetségi

javaslatait!

—

gyűlés

követeli

a

német

nép

megoldását

célzó

vevői nyilatkozatban
hívták
fel
Európa népeit, hogy ítéljék el a
bonni és a párizsi különszerződések
ratifikálására irányuló népeilerves
terveket, mert e paktum ratifikálása
végzetesen megnehezítené a német
kérdés békés megoldását.
A nyilatkozat a továbbiakban kiemeli:
— Felhívjuk Európa népeit, hogy
tanácskozzanak ezekről a kérdésekről és jelöljenek ki minden országban küldöttségen a berlini értekezleten való részvételre.
napirendjére

a

népi

kamara

lakossága

levelek írói nyomatékosan követalik. hogy tűzzék végre a szövetségi
gyűlés napirendjeire a N'émct Demokratikus Köztársaság népi kamarájának javaslatait és adjanak érdemleges poziTív választ e javaslatokra.
Recklinghausenbs-n egy népgyűlés
részvevői határozatukban követel,
ték. hogy a szövetségi gyűlés foglalkozzék az össznémet tanácskozás
folytatásának részletkérdéseivel.
veszi

fasiszta

Berlin (MTI). Nvugat-Németor.
szágbam a Német Ifjúsági Szövetség amerikai pénzen fenntartott ós
amerikai fegyverekkel felszerelt ter.
rorista bandáinak leleplezést! után a
közvélemény egész sor más földalatti fasiszta szervezet működéséről is tudomást szerzeit, Ki'ünt,
hogy az Adenauer-kormány és az
amerikai megszállók tudtával és segítségévei egész Nyugat-Németor.
szág és Nyugat-Berim területén illegális alakulatokat létesítettek a
béke- és egységmozgalom híveinek
terrorizálására,
valamint a Népiét

tartják

értekezletet

egységesen

nyugatnémetországi

N/ugat-Berlinben

Nyugat-Németország

Berlin (MTI). Amióta ismeretessé vált, hogy a nyugatnémet szövetségi gyűlés szerdán és csütörtökön teljes ülést tart, újra nagymér.
tékben emelkedett a bonni parlament elnökségéhez és képviselőihez
intézett levelek, táviratok, határozatok száma.
Csupán a berlini övezetekből 70
ezeT levél érkezeit a legutóbbi napokban a nyugatnémet parlamenthez. A
A

és

fel

a

harcot

terrorbandák

ellen

Demokratikus Köztársaság ellen Irányuló szabotázs és kémkedés végrehajtására.
A Nyugat-Németország újrafelfegyverrése ellen küzdő német mun.
kásbiaottság düsseldorfi üléséről felhívást intézeti, a nyugatnémet dolgozókhoz.
Teremtsétek meg a dolgozók Teljes akcióegységét a nyugatnémetországi fasiszta terror elleni küzdelemhez — hangzik a többi között a
felhívás.
A
Nácirendszer
Üldözöttéinek
Szövetsége * fasiszta banditák el-

A Pártoktatás

Házában

Ajtai

Miklós

miniszterhelyettes
elvtárs előadást tart
leni közös harci akciók végrehajtá.
sára szólította fel a Német Koma
szociáldemokraUzmusról
munista Párt vezetőségét.
A Nyugat-Németország ÜjrafelOktóber 24-én délután 6 órai kez. társ előadása sok segítséget nyújt
fegyverzése Ellen Küzdő Európai det:el Ajtai Miklós elvtárs, a köny- az üzemeinkben meghúzódó jobbMunikásbizottság Heuss nyugatné- nyüipari miniszter első helyettese oldali szociáldemokraták leplezésémet köztársasági elnökhöz intézett előadást Tart a szociáldemokratizlevelében Európa munkássága ne- musról. Központi Vezetőségünk jú- hez, a szociáldeniokxatizmus elleni
vében élesen tiltakozott a nyugat- i n ; U í i 27.1 ülésén Horváth Márton harchoz. Éppen ezért az előadás
elengedhetetlenül
németországi fasiszta bandák ga-1 elvtárs beszédében a népnevelök és meghallgatása
rázdálkodása
ellen és követelte, J a párttagok egyik legfontosabb fel. szüksége? párt. és lömegszervezeli
hogy a béke fenntartása ZrdeV-iKer,
érdekében adatának a szociáldemoknitizmus funkcionáriusaink és népnevelőink
folytassák a német egység helyre, elleni harcot jolölle meg. Ajtai elv- számára.
állítására irányuló tárgyalásokat.
Megkoszorúzták
Zichy Mihály sírját
Kedden diélután Budapesten a
Kerepesi-temetőben a Képzőmüvé.
szek és Iparművészek Szövetségé,
nek vezetősége megkoszorúzta Zichy
Mihály, a nagy magyar festőművész
ég illusztrátor sirját, születésének
125. évfordulója alkalmából- (MTI)

Román lapok
a Román-Szovjet Barátsági
Hónap eseményeiről
A román lapok bőségesen foglalkoznak a Ramán-Szovjet Barátság
Hónapjának eseményeivel. Különö
sen kiemelik a lapok aa Oezlpovegyüttes nagysikerű előadásait, a
szovjet küldött látogatásait a fővárosban és vidéken, valamint a szovjet filmhéten bemutatott filmeket.
A

VEGYIIPARI
TECHNIKUM
KÖZLEMÉNYE

Az 5. sz. Vegyiipart Technikum
teboránsképző
tanfolyamot indít. A
tanfolyam Időtartama 6 hónap. Felviíágosi'tás: Szeged, Marx tér 7. sz.
afeU —r. votázat

Elkészült a Volga—Ahtuba csatorna
Moszkva. A „Pravda" tudósítója jelenti Sztálingrádból:
Október 20-án a sztálingrádi vízierőmű építői befejezték a hal
kilométer hosszú Volga—Ahtuba csatorna építésének munká'atait- E
csatornának tgen nagy jelentősége van a sztálingrádi vízierömü építésében.
Október 20-án délután a 321-es és az 502.es számú földszivatytyúk lebontották azt a töltést, amely elválasztotta a Volgát az Ahtubá*ól. Az összekötő csatornán végigha'adt az első hajó.
Az új munkagyőzeleni alkalmából a sztálingrádi vízierömü építői
sztahánovtsta őrségre léptek a Nagy Októbert Szocialista
Forradalom
35. évfordulója tiszteletére.

Három üzemrésszel bővüli
a NIVÓ Játéküzem
Szeged egyik legelhanyagoltabb
üzeme volt a Ros&mann-féle szőr.
meüzem. A tőkésnek nem volt ér.
deke. hogy üzemét korszerűsítse, az
sem fájt neki,
hogy
a dolgozók
egészségtelen
munkakörülmények
között termelnek, neki csak a haszon volt a fonta*. A dolgozó nép
birtokába vette ezt a leiepet is és
itt létesült a Szegedi NIVO Játéküzem, ahonnan szebbnél-szebb babák. mackók, kis autók keiüluek ki
a dolgozók gyermekeinek
izgy
örömére. A régi Telepre ma már
nem nagyon lehet ráismerni, állandóan fejlődik szépül, bővül.' Ebben
az évben 160'ezer forintos beruhá-

zással három új üzemrészt épitet.
tek, amelyeket a legkotsz' rűbVu
íz'-reHek fel neonfényes világítással láttak el, hogy az üzem dolgozóinak kényelmét még jobban biztosítsák.

A m<l<ró hullámokról
Az Eötvös Lórár.d fizikai társulat szegőm csoportja rendezésében
faragó Péter: „A mikró hullámokról'" címmel előadást tart m a dé'után fél G órai kezdettel a kísérleti
fizikai intézet első emeleti előadótermében. .(Belotaeafea-té* 0.)
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Zala megye után Vas megye is Határidő előtt fejezte bs
a kenyérgabona vetését

Oktöber 20-án Zala megye táviratban jelentette Rákosi elvtársnak,
Hogy teljesítette az őszi takarmánykeverék, a rozs és a búza velését.
V a s megye egy
nappal később
jeleintette, hogy az árpa és rozs után
a búza vetéstervét is határidő előtt
teljesítette.
A két jó eredményi elért megyét
Nógrád megye követi a sorban.
Veszprém megyében eddig csak a
keszthelyi járás fejezte be az ősziek
vetésé*. Közel áll az őszi gabona vetésének befejezéséhez ebben a megyében még a pápai és a zirci járá*.
Súlyos a lemaradás, üleive a mulasztás azokban a megyékben, ahol
már október 20-ra be kellett volna

fejezni az Ő3ziek vetéséi. í g y például Hajdú megyében, ahol a búzának alig több mint felét vetették
még csak e]. Ebben a megyében
nem találni olyan járást, községet,
de még termelőszövetkezetet sem,
ahol befejezték volna ezt a munkát.
Ennek oka elsősorban az, hogy
sem a megyei tanács, sem a járási
tanácsok nem fordítottak kellő gondot erre a munkára, nem ellenőrizték az ütemtervek végrehajtását,
nem javították meg a gépállomások
munkáját, a kulákokkal szemben is
csak későm léptek fel, de ekkor sem
mindenütt.

meggyorsult a vetés. A vetés szabótálásáért ebben a községben számos
kulákot és a kulákok uszályába került dolgozó parasztot is megbünteti
tek. Ennek nyomán alig egy hét
alatt kétszeresére nőtt a bevetett terület. Hibát követett el a hajduszováti tanács akkor amikor késlekedett a vetést szabotáló kulákok elleni eljárás megindításával, mert
ha ezt korábban leszi, a község határidőre tudta volna teljesíteni tervét.
A legközelebbi napokban dolgozó
parasztságunk számára a legsürgősebb feladat a vetés azonnali, jómlnőségű befejezése. A tanácsok peA példa azonban azt mutatja,
dig még fokozottabb mértékben elhogy ahol a tanács nem volt megal- lenőrizzék a munkát és annak mikuvó — például Hajduszoválon — nőségéi. (MTI)

Szegeden a búzavetési még csak 9 7 százalékig fejezték be
Bgyénileg dolgozó parasztságunk
Szegeden, az árpavetési tervet 114,
rozsvetési
tervet 100 százalékig
teljesítette, de a búzavetést
még
mindig csak 97 százalékig végezte
el. A vetószántást 120, mélyszántást 54 százalékig. A kulákok még
•súlyosabban elmaradtak.
A kulákság a szántás-vetési munkát is
szabotálja, ebben
is akadályozni
törekszik tervünk teljesítését.
A
Rzántá6t-vetést elhanyagoló
kulákok például a következők: Petrovics József, Vásárhelyi-sugárút 50.,
Frank János,
Felsővárosi feketeföldek 73., Tápai Mihály, Vorosilov-utoa 9.. özv. Szendrei Istvánné,
Sándor-utca 36.,
Kkály
János,
Földműves-ulca 12. A kulákok
a
búza vetését még csak 80
százalékig végezték el. Azonban a k u lákság nem
elégszik meg azzal,

hogy maga nem végzi el határidőre
a vetést, hanem igyekszik
rémhí.
reivel, suttogó propagandájával a
dolgozó parasztokat is befolyásolni,
igyekszik a vetőmag feletti siránkozást felkelteni.
Dolgozó parasztságunk ne hallgasson a kulákokra,
ne engedje
magát félrevezetni, hanem
minél
hamarabb lásson
munkához,
ne
nyugodjék meg addig, amíg el nem
vetett. Különösen meg kell gyorsítani a vetést a következő helyeken: Alsótiszapart,
Hattyas-ártér,
Ballagi-tó, Külsö-Baktó és Fertő részen, ahol nagyon nagy a lemara.
dás, ahol a dolgozó parasztok a
kulákok meséjének felülve
még
nem szerezték be a vetőmagot és
nem vetették el a búza legnagyobb
részét.

TSzcs-ink ls gyorsítsák meg
a
búza vetését. Még három százaiák
kell, hogy teljesítsék a tervet.
A
szegedi tszcs-k
közül különösen
elmaradt az
Uj Világ-tszc*.
Jó
munkát végzett
az
Alkotmány,
mert már befejezte a vetést és az
őszi mélyszántást 95 százalékig elvégezte.
Legközelebbi feladatunk az
legyen, hogy a vetőmagot bármilyen
módon, a legrövidebb időn
belül
szerezzük meg és vessük el, mert
a minisztertanács határozata által
megszabott határidő már két napja
lejárt. Dolgozó parasztságunk
ne
hallgasson a kulákok
hazugságaira, hanem teljesítse
kötelességét
saját érdekében. T6zo8-ink is
fejezzék be minél hamarabb a még
hátralévő vetést.

A szovjet emberek alkotó munkájuk fokozásával
válaszolnak Sztálin elvtárs beszédére
és a párt XIX. kongresszusának határozataira
MO&BJCVG. A szovjet nép — írja
„Trud" október 19-i számainak vezércikke — hatalmas hazafias lelke,
sedéssel fogadta a XIX. pártkongresszus határozatait és Sztálin elvlárs történelmi jelentőségű beszédét.
A szovjet emberek az ötödik ötéves terv minden számában érzik,
hogy a nagy Sztálin mennyire szívén viseli a szovjet állam hatalmának és a nép jóléte gyarapodásának
ügyét. Mindaz, amit a terv kijelöl,
megfelel a nép érdekeinek. A szocialista munkaverseny résztvevőinek
millióit már nem elégítik ki a tegnapi eredmények. Az élenjáró gyárak és üzemek dolgozói azt a feladatot tűzik maguk elé, hogy a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulóját termelési feladataik határidő előtti teljesítésével
ée az önköltség tervein felüli csökkentésével ünnepeljék meg.
A ..Pravda"
tudósítója jelenti
Kisinyevból. Szovjet-Moldva kolhoz.

A III. Magyar

földjein
nagy munka folyik ezekben
a
a napokban. A köztársaság városaiban és falvaiban mindenütt tanulmányozzák a kongresszus határozatai* és Sztálin elvtárs beszédét. A
dolgozók kijelentik, hogy erejüket
megfeszítve készek dolgozni az új
ötéves terv túlteljesítéséért.
A „Krasznaja Zvjezda" tudósítója
jelenti Bakuból: A Sztálin kerület
olajmunkásai szüntelenül növelik a
termelést és már október 11-én teljesítették az évi tervet.
A „Gudok" című lap közli A.
Szurköv, sztálingrádi állomásfőnök
cikkét. A ezlálingrádlak új munkasikerekkel ünnepelték a XIX. kongresszust — írja A . Szurkov. —
Ez idő alatt az állomás dolgozói a
rakodás félhavi tervét 143 százalékra teljesítetlek és 76 nagyterhelésű szerelvényt
állítottak
össze,
amelyekkel normán feiül több mint
30 ezer tonna súlyú rakományt továbbítottak.

Békekongressaus

A JSzoctaUsztyicseszkoje
Zemle.
gyelije" tudósítója jelenti Odesszából: Sztálin elvtárs beszéde és a
párt XIX, kongresszusának lörténeL
mi határozatai, amelyeket most minden mezei és traktorbrigádnál, min.
den
állattenyésztő
gazdaságban
megvitatnak, óriási
munkalendü'.elel váltottak ki a kolhozparasztokból, a gépkezelőkből és a falusi értelmiségből. A kolhozp árasztok elhatározták, hogy 1955-ig jelentősen
növelik az összes gazdasági növények terméshozamát és az állattenyésztés hozamát.
A Lenin-csatorna építői a KaraKum sivatagban. A dolgozók serege
hóniapról-hónapra növekszik. Az építők a kongresszus határozataitól és
Sztálin elvtárs történelmi jelentőségű beszédétől lelkesítve fokozzák a
munka ütemét. A Lenin-csatorna
volt építői, akik jelenleg a KaraKum sivatagban dolgoznak, most itt
használják fel a hidrotechnikai építkezés új, haladó módszereit.

sikeréért

A békeharcosok zászlóval kísérik el küldöttüket
a városi küldöttválasztó értekezletre
Egy-két hely kivételével
Szeged
valamennyi békebizollsága ünnepi
1 >ékegyűléseken már megválasztotta
küldöttét, akik részt vesznek a III.
Magyar Bekekongresszus küldöttét
megválasztó városi értekezletem. A
küldöltek örömmel készülnek erre
az értekezletre, ahol nekik kell beszámoiniok az üzem, a műhelyrész,
a tszosk, az utcák békeharcosainak
munkájáról, a békéért való harcukról. A küldött igazolványokat a Városi Békeirodán már állítják ki,
amelyekel pár napon belül ünnepélyesen adnak át a békebizottságok
küldötteinek.
A Fejsóváros I. területéhez tartozó békebizoilgágok szép. hímzett
bókezászlót készítettek, amelyet vasárnap délután 5 órai kezdettel avatnak fel a felsővárosi kultúrházban.
Ezzel a zászlóval kísérik majd el a
küldötteket a békeharcosok a városi
értekezletre. A Felsőváros »I. területéhez tartozó békeküldöttet a békeharcosok a Csaba-utcán fogadják és
együtt mennek el velük a Szabadság Moziig, ahol a városi küldöttválasztó értekezletet tartják,

dolgozója ezeket írta a Koreában
harcoló asszonytársainak:
„A magyar anyák nevében kereslek fel benneteket e néhány sorral
és szeretném kifejezni azt a ragaszkodást. amelyet ml, magyar anyák
tanusítunk a ti ügyetek, a békaharc
ügye iránt.
A mi szabadságunkat kivívta szá.

munkra a hős Szovjet Hadsereg.
Minden nap érezzük otthon, munkahcJyeinketi és bármerre járunk, mindenütt felszabadulásunk
gyümölcsét. Szabad országunkban mi is
harcolunk értelek, gyermekeitekért
jobb munkánkkal és harcos üdvözletürket küldjük valamennyi
hős
koreai asszonytársunknak".

Nemzetközi Gyermekrajz-Kiállítás nyílik vasárnap
a Horváth Mihály-utcai kiállítási csarnokban
Nemcsak a népek, hanem a népek
gyermekei is békét akarnak. Ezt a
békevágyat tükrözik vissza azok a
gyermekrajzok, amelyeket a vasmegyei békebizollság gyűjtött össze ki.
lene országból. Kedvesek, színesek,
közvetlenek ezek az
egyszerűen
megfogalmazott rajzok és festmények. primitív formájukból is kicserig egyes népek sajátos esztétikai érlelmezése, a békeharc százrétűsége.
A nemzetközi gyermekrajz-kiállítás a maga nemében első az egész
világon, mert központi gondolata a
béke. Mint útlörő jellegű törekvés,
csak akkor lehetett volna igazán
teljes, ha valamennyi imperialista
állam gyermekei munkáját bemu-

tathatta volr.ia. Ez azonban nem
volit lehetséges, mert a megígért rajzok elküldését is megakadályozták
több imperialista országban. A kiállításon
Szovjelunió,
Magyarország.
Lengyelország,
Románia,
Csehszlovákia, Német Demokratikus
Köztársaság, Olaszország,
Svédország és Anglia gyermekéinek rajzai. feslményei láthatók, de Szegeid
békeharcosainak gyermekei is elhozzák rajzaikat.
A kiállítás! vasárnap délelőtt 10
órakor ünnepélyesen nyitják meg
Szegeden a Horváth Mihály-utcai
kiállítási csarnokban és a szegedi
békeküldött értekezletet bezárólag
minden nap meg lehet tekinteni.

A Móraváros II. területéhez tartozó békebizottságok is készítenek
ez ai ka lomra békezászlót és ott is
elkísérik a békeharoosok a küldötteA Textilműveknél
SS dolgozó
részesült
ket a városi értekez'etre. A bészociális
segélyben
keharcosok a levelek tömegét küldik
a különböző országok békeharcosaiAugusztus és szeptember hóna- baj házassági segély nyolc, szülési
rtak. amelyeket zász'okba, színes tar- polcban
»kba>n aa Szegedi
rtvnV tanulmányi
tfi*l;ilmá«vi 15
1K t' s rendkívüli
rmiHlriinilt
Szegedi Textilmüveknél
Textómüveknél nyolc,
solyokba, tarisznyákba helyeznek el. 55 dolgozó részesült szociális jut- segélyt pedig 24 esetben fizetett ki
Ert] Zsigmondné a Női Szabó KTSZ I tatásban 10.450 forint értékben. E b . az üzem.

Miért nem teljesítette felajánlását
a szegedi járási tanács?
Október 13-én a megyei tanács
értekezletén a szegedi járási tanács nevében Csikós Ferenc elv.
társ, elnökhelyettes ls felszólali.
A szegedi járás dolgozó paraszt,
sága nevében vállalta, hogy »
Nagy Októberi Szocialista Forradalom
35. évfordulójára
és
Sztálin elvtárs születésnapjának
tiszteletére versenyre hívja a
megye többi járásait az alábbi
versenypontok alapján:
„A járásban a kukoricatörést
október 25.re, a szárbetakaritást
október 15-re, a napraforgó betakarítást október 15-re, a vetőszántást október 18-ra, a búza,
rozs, árpa és takarmánykeverék,
vetést pedig október 20.ra száz
százalékig befejezik.''
Ezt a versenykihívást a többi
járások képviselői elfogadták*
Már maga az időpont és a ver"
senyklhívás megfogalmazása Is
nagyfokú felelőtlenségre
vall.
Hogyan akarta a szegedi járási
tanács ezt a versenyfelhívást tu.
dafosítani a szegedi járás dolgozó
parasztságával,
amikor
mindössze hat nap állt rendelkezésére az őszi kalászosok elvetésének határidejéig? Nyilvánvaló,
hogy a tanács a dolgozó parasztság tudta nélkül, könnyelműen
határozta el magát erre a felhívásra. Nem gondolt arra, hogy
az őszi munkákat a dolgozó parasztság nélkül nem tudja befe.
jezn! még akkor sem, ha még
nagyobb hírrel harangozza ls bn
ezt a versenykihívást. De van
ennél furcsább is a versenypontokban: hogyan akarta Csikós

Arany
Hetven évvel ezelőtt, 1882 október
22-án halt meg a magyar
költészet
multszázadbali nagymestere.
Petőfi
legközelebbi
barátja, a nagy
népi
elbeszélő költemények írója:
Arany
János. Abban a korszakban
kezdte
meg munkásságát, amikor a nemzeti
függetlenség kivívása és a feudalizmus felszámolása a nemzet életének
legégetőbb kérdése volt. A kor
választ várt, állásfoglalást
kívánt
a
költőktől is s Antny János egyértelmű igennel felelt a haladás kérdéseire. Már első művében,
az
„Elveszeit alkotmányban" éles
iróniával
gúnyolta ki az elmaradt nemest rendet s a feudális renddel
szembeni
éles hangját későbbre is megőrizte.
Művét a cenzúra betiltotta,
a későbbi reakciós és legreakciósább korok irodalomtudománya,
mint .,nem
sikerült" alkotást, mint Arany „igazi
egyéniségétől
távolálló" müvet értékelte. A Kisfaludy Társaság
pályázatának felemelt
díját
elnyert
műve, a „Toldi" azonban
országos
hírű költővé tette az ismeretlen vidéki jegyzőt. Ekkor kezdődik barátsága Petőfivel.
Petőfi
forróhangú
levélbem üdvözli a költőt. „Toldi íróját" s barátságuk később egyre elmélyültebb s végig
töretlen.
Petőfivel való megismerkedés
és
barátság fontos tényező Arany
János életében. Petőfi tanítója,
mestere lesz a nála idssé idősebb Arany,
nak. Az ő költészete, tanítása teszi
Arany
eredendően
demokratikus,
népi költészetét még haladóbbá, de.
mokratikusabbá.
Az ö hatása
is
megmutatkozik
abban, hogy
Arany
költészete a szabadságharc
előkészítőjévé tudott válni, hogy Arany költészete is nap. mint nap leleplezte a
dolgozó tömegek előtt a nemesi hatalmat, az elavult feudális
rendet.

Ferenc elvtárs betakarítani A
kukoricaszárat október
15.re,
amikor a kukoricatörés befejező,
sét csak október 25-re vállalta.
Nyilvánvaló: sehogyan. Termé,
szetcsen a teljesítésből semmi
sem lett és október 20-án, tehát
a vetési határidő lejártakor, *
következőképpen áll a szegedi járás az őszi munkákban: a vető.
szántást 72.2, az ősziárpavetést
60.6, az őszibúzavetéjt 58>2 szá.
zalékban végezték tűA szegedi járási tanács „versenykihívása" nem más, mint a
versenyniozgaiom lejáratása. TI.
plkus példája annak, arait Kovács István elvtárs mondott szep.
tember 23-án a budapesti párt"
funkcionáriusok előtt tartott e l ő .
adásában. „Előfordul az üzemek,
nél és párttagoknál az is — mop.
dotta Kovács István elvtárs —,
hogy ismételten nagy versenyfel"
hívást tesznek, Rákosi elvtársnak
elküldik, újságban ls leközük és
utána nem hajtják azt végre.
Formálisan viszonylanak a Uatá.
rozatokhoz. A szó* nem követi
eléggé a tett, nem szervezik meg
a határozatok, a vállalások vég.
Behajtását és a végrehajtás rend.
szeres ellenőrzését."
Nagyon sokat kell tanulnia *
szegedi járási tanácsnak ebből az
esetből. Ezt a munkastílust sür.
gősen fel kell számolnia és a
versenymozgalom lejáratása helyett arra kell törekednie, hogy
a szegedi járás dolgozó paraszt,
sága minél gyorsabban befejezze
az őszi vetést.

János
Petőfi hatásának köszönhető,
hogy
a szabadságharc Idején Arany is ott
van a nemzet függetlenségéért,
a
nemesi rend
eltörléséért
harcolók
első soraiban. Versei ekkor a
szabadságért való harcra
lelkesítenek,
megmutatják
a szabadság
értelmét
és szépségét, megmutatják, hogy
a
harc nem
reménytelen.
A szabadságharc
leverése
után
nem tűnik el költészetébőt a demokratikus hasig és népi forma,
de
sokszor csüggedés vesz erőt a költőn. Nem hisz a forradalom
világmegváltó erejében• csüggedten szemléli a vilögo', a „kopott
szekeret",
mely „haladna, de nem messze ér".
Ekkor írja páratlan szépségű ballar
dáit. amelyekben ismét
jelentkeznek
lírájának nagy demokratikus
tártai,
mai. Az „V. László", a „Velszi bárdok" többet bizonyítanak, mini
azt.
hogy a költő nem vesztette el teljesen hitét a haladásban, azt is igazolják, hogy a költő kiemelkedett, ki
tudott emelkedni a
csügged'ségböl
és értelmét, célját látta költői harcának.
Arany János költészete
demokratikus tartalmú és mélyen népi költészet. A mult században
Petőfimet,
lelt ő valósította meg igazán a népiességet. Költészete
bennünket
ts
tanít ma, nem utolsó sorban a népi
forma költői megnemesi'ésének
fon.
tosságára. Ma. a költő halála hetvenedik évfordulóján,
amikor
arról
beszélünk,
mire
tanit
bennünket
költészete, a haladó tartalom
mel
tett nem feledkezhetünk meg arról a
tanításról sem, amelyet művészete a
népi költészet irodalmi
felhasználd,
sában jelent. De azt is meg kell tanulnunk tőle, amit ez mond: dolgozó
népünk megbecsülését,
kuHűrájánakművészetének tiszteletben
tartását.

EZT O L V A S S U K
Adamov: Járatlan
A 18—19. század Orosz—Amerika
történetét írja le az író.
Olvasó
közönségünk eddig
nem ismerte
azoknak a hös utazóknak életét és
munkásságát, akik
Alaszka ismeretlen tájait felkutatták. A bátor
orosz embereknek állít emléket a
könyv. Ismerteti a nagy orosz ku»

utakon

tatók fáradhatatlan úttörő
munkáját.
amellyel
feltérképezték
Alaszka földjét,
leírták
-ájait,
népszokásait, növény-, állat, ée ás.
ványvilágát.
Párbeszédek,
kőitől
leírások teszik
élvezetessé a
könyvet.

Fjodorov: Dovator tábornok
A Nagy Honvédő Háború egyik
legsoredöntóbb szakaszát
mutatja
be Fjodorov
ebben a regényben.
Dovator tábornok
kozák
lovashadosztályának
nagyszerű
hadi
tetteit eleveníti meg: az ellenség
hátaimögötti portyázást a szmolenszki erdőben és a Moszkva alatti
kemény, de dicsőséges harcokat.
Felvonulnak előttünk a Szovjet
Hadsereg hősei: szovjet emberek,
akik tudják, hogy kemény
erőfeszítésükkel és
a legjolentéktelenebbnek látszó parancs teljesítéssel is hazájukat szolgálják. A
re.
gényből megismerjük a
Szovjet
Hadsereg fölényét,
minden
más,
országok hadserege fölött.

A hátországban a gyárakban és
a kolhozokban folyó
fáradhatat.
lan munka egy ütemre lük*"!,
a
harctéri eseményekkel: tanúi
vagyunk az első „katyusák" megérkezésének' és annak a gondoskodó
szfcTetetnek, ahogy a kolhozok kül.
dik termékeiket a harctérre.
Mélyen emberi ez az izgalmas
fordulatokban
bővelkedő
történet és méltán állíthatjuk a hatalmas mozgató erejű „Volokaíamszki országút" mellé. Ez a regény
is tankönyve a béketábor néphadseregeinek, a mi néphadseregünk,
aek,
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Pártkirek

Értesítjük
a Párttörfénefi
szak
második é v f o l y a m hallgatóit,
valamint a Sztálin elvlárs
életrajz
konferencia vezetőit, hogy résziikre
új irodalom érkezett. Kérjük. minél előbb vegyék ót a Pártoktaláö
Házában.
Értesítjük az elvtársakat, hogy a
párt- és tömegszervezeti
funkcionáriusok részére október 24-én,
a
Pártoktalás Házában Ajtai Miklós
elvtárs
„A szociáldemokratizmus
elleni harc" címmel előadást tart.

lyeken és időpontba® konferenciát
tartunk. Kérjük a feltétlen és pontos megjelenést.
Értesítjük a Párttörténeti szak II.
évfolyamának hallgató t, h o g y részükre október 25-én, szombaton az
Építőipari technikumi) m konferenciát tartunk. Kérjük az
elvtársak
pontos megjelenésétFelhívjuk a Párftörténeti hallgatók II. évfolyam hallgatóinak f i gyelmét h o g y október 25-ig
még
az első konferencia előtt vegyék fel
a kapcsolatot a konferenciavezetőÉrtesítjük a Párttörférveti ezak jükkel. mert a konferenciákra való
II. 'évfolyamának hallgatóit,
hogy kiértékeléshez
külön
meghívót
részükre
október 23-án, csütörtö- nem fogunk küldeni. Pártszervezekön délután 6 órakor a Iválvin.téri teink ellenőrizzék és segítsék elő a
székházban
„Marxizmus-leninizmus kapcsolat felvételétá'láspontja a háború és b6ke kérÉrtesítjük a Sztálin életrajz kondésében" címmel előadást tartunk. ferencia vezető elvtársakat,
hogy
Kérjük az elvtársak pontos megje- részükre október 25 é , szombaton
n
lenését.
délután 2 órakor a Pártoktatás HáÉrtesítjük a Politikai gazdaságtan zában konferenciát tartunk. Kérjük
szak I. évfolyamának
hallgatóit, a pontos megjelenést.
h o g y részükre az el só anyagból okÉrtesítjük az alapismereti, alaptóber 23-án, csütörtökön délután 6 fokú é s középfokú
propagandistáórakor előadást tartunk a P á r t o k t a . kat, h o g y
részükre
a 3—4 heti
t á s Házában. Kérjük az elvtársak anyagból október 22-én.
szerdán
pontos megjelenését.
délután 5 órakor szemináriumot tarÉrtesítjük a Part történet I. évfo- tunk az alábbi helyeken: alapismelyamának propagandistáit, h o g y ré- reti Mérei-utcai ált. isk.; alapfokú
szükre október 25-én délután 2 óra- Építőipari Technikum;
középfokú
a
kor a Radnóti gimnáziumban
z Radnóti gimnázium. A nagyüzemek
első anyagból konferenciát tartunk. é s a v a s ú t saját területén tartsa
Kérjük a pontos megjelenést.
meg a foglalkozást. Kérjük a titkár
Értesítjük a Politikai g a z d a s á g t a n ] elvtársakat h o g y biztosítsák a proszak II. évfolyamának hallgatóit, I pagandisták időbeni megjelenését.
hogy részükre a meghívóban írt he-1
Agit. Prop. Oszfáfy

IDOJARASJELENTÉS
Várható
időjárás
szerdán estig: FelOKTÓBER
hős,
enyhe
Idő,
_ _
n
többfelé esö, m é r .
•jTf
B
sékelt,
helyenként
™
élénk déli, délnyugati szél
SZERDA
Várható
hömér.
sékle'i értékek
az
ország
területére;
Szerdán reggel 5—8, dé'ben északon
14—17, délen 17—20 fok közötf
A
várható napi középhömérséklet október 22 én Csongrád megyében tjz
fok felett lesz.
MOZI
Szabadság: Szerelmi bájital
(október 29-lg).
Vörös Csillag: Mágnás Miska
(ma
utoljára)
Fáklya: UJ tanító (ma utoljára).
Az előadások ai mozikban 6 és 8
órakor kezdődnek.
SZÍNHÁZ
1952

Este 7 óra:
Luxemburg grófja.
Blaha Lujza bérlet (2).
MUZEUM
Kossuth-emlékklállttás, Móra Ferenckiállftás. fejlődéstörténeti
és természetrajzi kiállítások: hétfő
kivételével naponia 9 órától délután
18
óráig, szombaton 9 órától délután 17
óráig, vasárnap 9-tól 13 óráig.
KÖNYVTAR
Az Egyetemi Könyvtár nyftvatarfásl
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL
előtt 10-től este 9-ig, hétfőn 2-től este 9-ig. Kölcsönzés 12-tól este 8-lg.
hétfőn 2-től este 8 lg.
Somogyi: Délelőtt
10-től este 7 lg.
(Könyvkölcsönzés:
délután 2-től este
6 órátg.)
Gorkll (Horváth M.-u. 3. MSZT székház): Hétköznapokon
délelőtt 10-től
2-lg: délután 3-tól
7-ig.
Könyvkölcsönzés.
HIRDETMÉNY

Felhívom mindazokat,
akik silótakarmány
tárolására
kötelezettek
(akik értesítést kaptak és ezok, akik
értesítést
nem kaptak, de szarvasmarha állományuk vagy 10 sertésnél. vagy 14 Juhnál nagyobb állatállományuk van),
hogy a
silónak
való (akarmányt azonnal
szállítsák
a Csongrádi s u g á r ú t végén lévő siA kiskundorozsmai tanácsnak!
tógödrökhöz.
Azokkal szemben, akik ezen felhíA tanács nagyobb gondot fordít, van. A kukoricabegyüjtés a követ- vásnak nem tesznek eleget, a: tőrson a szervező munkákra é s a ta- kezőképpen áll: 1. A tszcs-ék 100 vény szigorával fogok eljárni
VB-elnök
nácstagokat
jobban
aktivizáija. százalékig.
2. E g y é n i l e g
dolgjzó
hogy a begyűjtésben
mutassanak parasztok 32 százalék. 3. Kulákok
példát.
6.3 százalék. Számolja fel
minél
AZ OKTÓBER
19-ÉN
megjelent
idős Simon Sándor tanácstagnak hamarabb a tanács a kulákok sza. téli menetrendben feltüntetett 11 óra
18
perckor
induló
Szeged—Budapest
m é g mindig 21 mázsa hátraléka b o t á l á s á t .
személyvonat
egyelőre nem
közlekedik.

Kullúrcsoportjaink

az országos verseny előtt

H o g y a n kezdte mnokáját a Mélyépítő Vállalat
kultúresoportja
A Mélyépítő Vállalat dolgozói kö.
íiil igen sokan voltak azon a véleményen, h o g y a sokfelé dolgozó
munkásokat nehéz összefogni közös
munkára.
A vállalat
vezetősége
azonban elhatározta, hogy felkeltik
a dolgozók kulturális érdeklődését.
Megbízták Horváth Ilona adminisztratív dolgozót azzal a feladattal,
hogy alakítson kultúresoportot
a
vállalat dolgozó fiataljaiból.
Horváth elvtársnö munkája során
többször találkozott
visszautasítás,
sal. Szívós
é s alapos
meggyőző
munkára volt szüksége az eredményhez. N e m csüggedt. Tudta, ha
nem hátrál meg, siker koronázza
munkáját- Naponta felkereste a dolgozókat, beszélgetett velük.
Színdarabokat, verseket olvasott fel nekik, A z eredmény nem maradt e l .
rövidesen e g y öttagú kultúrbrigádot
niakítottak. A csoport
elhatározta,
h o g y kultúrműsort ad azzal a céllal, hogy dolgozó társaikat is bevonják
kultúrmunkábn.
Azonban
nem volt kuitúrtermük. A brigád
m a g a kezdett hozzá a színpadépítéshez. Mikor elkészültek, meghívókat. küldtek szét. Az előadás napján
boldogan láttáik, h o g y munkájuk érdekli a dolgozókat és
előadásuk
nemcsak megelégedést váltott ki a
hallgatpkból, hanem
egy
hónap
múlva már 12 tagú színjátszó csoport, 15 tagú énekkar é j 4 t a g ú
Ktnekar is alakult a kuUúrcsoportban a Mélyépítő Vállalatnál.
Tudták azonban azt, hogy nem
állhatnak m e g
félúton.
Próbákat
tartottak, lelkes, vidlám
hangulatban, s április 4-én már állandó kultúrtermet avattak f e l . Kapcsolatot

teremtettek fejlettebb kultúrcsopor.
tokikal, kultúraktíva hálózatot hoztak létre- Vándorkönyvtárat kaptak
a központtól, olvasóköröket létesítettek. A z olvasókörökben
megvitatnak e g y - e g y szépirodalmi könyvet, v a g y újságcikket. Ma már azt
tervezik, h o g y rövidesen népi tánccsoportét alakítanak, állandó könyvtárat létesítenek. A z olvasók létszámának felemelkedése u g y a n i s olya®
nagyarányú, h o g y igényeiket a vándorkönyvtár már nem tudja kielégíteni. De nemcsak a kultúrmunka területén érnek el szép eredményeket
a csoport tagjai, hanem a munkából
is szépen kiveszik részüket. Teljesítményük átlagosan e l é n a 160
százalékot, s eddig három sztahanovista van közöttük. N a g y
segítse,
get nyújt a Mélyépítő Vállalat kuiLúresoportjainak a pártszervezet v e zetősége. Most, a második országos
kultúrve'rseny
előkészületeinél
is
hathatós támogatást kapnak- Méltók
is erre a segítségre. Tudatában van.
nak. h o g y eredményeiket
érdeklődés'kiséri a Mélyépítő Vállalat dolgozói részéről, s a z e g é s z
megye
dolgozó népe ' segíti
munkájukat.
Pártunk az ő számukra
is, mint
sok m á s kultúresoport számára, biztosította és biztosítja a fejlődés lehetőségét.
Horváth P o n a elv'ársnő harcos,
fáradhatatlan és eredményes munkát végzett a kultúresoport létrehozásáért. Munkája példakép lehet a
többi üzemek kultúrvezetői
előttKultúresoportja ú g y készül az or&7égos kultúrversenyre, h o g y az
I méltó eddigi munkájához.
I
N a g y Dezső

A beadás teljesítésével ünnepeljük
november

A deszki dolgozó parasztság egyre jobban harcol azért, hogy a beadás terén is eleget tegyen hazafias
kötelességéntik. D o l g o z ó parasztságunk mindinkább belátja azt. hogy
a bókét csak ú g y lehet
megvédeni,
h a eleget tesz a nép állama iránti
kötelességének. Dolgozó
parasztjaink a N a g y Októberi
Szocialista
Forradadiom évfordulójának méltó

hetedikét

megünneplésére
vállalták,
hogy
e g é s z évi beszolgáltatásuknak
eleget tesznek. A felajánlás teljesítésében élenjárók: Antoni István l-es
típusú Béke tszcs tag, Gubics Antal
és Tótli J á n o s l e s típusú Előre
tszcs tagok, akik egész évi beadási
kötelezettségüket már október elsején száz százalékig teljesítették,
Kazam I s t v á n n é , levelező

& TEDD PENZEDET ""
MIELŐBB TAKARÉKBETÉTBE (

Iló'nyős, kényelmes, biztonságos/

ALIG HASZNALT bundabélésse] ellátott mlkádó e'adó. Felhő u 18.
ELADÓ kisebb káposztás,
boroshordók.
hegedűk.
tetőcserép,
fehér
márványlap, bádogtető ablak. vasüst.
Hona u. 26.
ÖSZI saláta ezre
30, tízezre 200.
adventi kelkáposzta,
Amager
fejes
törpe leveles kel ezre 40. tízezre 300
Ft. Fenti palánták
takarás
nélkül
áttele'nek Kereső kertészetéből Ma.
kó. Gyöngytyúk u. 1.
KERÍTÉS vagy
épülethez
alkalmas
COIOSÍS deszka
eladó. Csongrádi sgt.
8/a. középső csengő
ELADÖ
kisebb alakra' női
hörcsög*
bunda1, szőrme bundabélés
vaságy
Veresács u. 18.
HAROM sertés, fi hónaposak, bőtejü
fiatal tehén eladók.
Tolbuchtn sgt.
104. Kombinátgyárral szemben
JÓALLAPOTBAN lévő használt tizedes mérleget
10—15—20 kg-osakat
veszünk.
Begyűjtő Vállalat Szeged,
Ilona u. 16—20.
125 TELESZKÓPOS Csepel kifogástalan állapotban eladő Cserzy Mihály
utca fí.
HOSSZÚ gyakorlattal rendelkező vizsgázott szakácsokait felvesz a Szegedi Konzervgyár
KÉPKERETEZÉST.
képkeret
Javítást
állandóan vállal. Kárpátlné,
Sztálin
krt. 5 2 .
MEGBÍZHATÓ, rendes nő háztartásba
munkát vállal,
bentlakással.
Nagv
Jenő u. 1
SERTÉSBEÁDASHOZ
társalt keresek
Nyil u. 67.
DÉLMAGVARORSZAG
politikai napilap
FelelÖ9 szerkesztő és kiadói
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged Len,n-u 11
Telefon: 35—35 és 40—80
Kiadóhivatalt Szeged. Lenin-u t ,
Telefon: 31—18 « 9 35—00.

BOLGÁR FILMHÉT SZEGEDEN
Rövidesen
megrendezésre kerül • "gyét
győzelemre
vivő
Bolgár
hazánkban első
ízben a
bolgár, Kommunista Párt hŐ6Í történetéről
lilm ünnepe.
Szegeden
holnap 6zól. Az e g é s z estét betöltő dokukezdődik a Bolgár Filmhét.
u m i - ! ment film elénk vetiti
Blrgojev
kőris a „Harcokban edződött"
c i - j és Dimitrov hősi pártjának, a bolmü bolgár dokumenl filmet mulat- gár
munkásosztály
élcsapatának
ták be.
A film a dolgozó
nép történetét.

-

Csongrádmegyei Nyomdaipari
Vállalat. Szeged
Fatála* vezetői VLacze György

2í.

Az írószövetség szegedi csoportja megemlékezése
Arany János halálának 7 0 . évfordulójáról
A Magyar írók S z ö v e t s é g é Szegedi Csoportja ma délután 6 órakor a Zenekonzervatórium
nagytermében
megemlékező
előadást
rendez Arany János halálának
70.
évfordulója alkalmából. Az ünnepi

előadást Baróti Dezső e g y e t e m i U«
nár farija. Az este® Arany Jáno®
m ü v e i n e k tolmácsolásával
közre,
működnek a z írószövetség
tagját
és a Zenekonzervatórium hallgatói,

Olimpiai bajnokok az Sz. Honvéd egyesületi napján
A Szegedi Honvéd SE hétfőn este
Jólslkerült egyesü'eti
napot t a r t o t t
Perényi Oszkár őrnagy elvtárs,
az
Sz Honvéd SE főtitkára beszámolt, HZ
egyesület működéséről és Ismertette
a feladatokat. Az egyesületi nap kerelében három
vívóolimpikon:
Kovács Pál. Kárpáti
Rudolf és
Papp
Bertalan részletesen beszámolt a 16
olimpiai bajnokság
megszerzéséről.
Kovács Pál az előkészülő' eket, a tatai edzőtáborban szerzett
tapaszta-

Nina Dumbadze

új diszkoszvető

BL'.isztben a város atlétikai bajnakságal során szombaton Nina Dumbadze a női diszkoszvetésben
57.C4
méteres nagyszerű eredménnyel gyö.
zött és ezzel csaknem három é j 'él
móterrel Javította meg honfl;ásn5Je,

Az Sz. Lokomotív ökölvívók
Egerben

latokalt ismertette, majd t
kardcsapat győzelméről és az
ökölvívásról
számolt be Kárpáti Rudolf a megnyitó ünnepségeket .smertette és az
atlétikai versenyek lefolyását
mondotta el. Papp Bertalan beszél*
az
olimpiai versenyek eredetéről, majd
a labdarúgásról, vízilabdáról és
»z
úszó győzelmekről; számolt be. A beszámolók után a! résztvevők kérdő,
selre válaszoltak az olimpikonok.

világcsúcsa

l Nina Romaskova olimpiai
bajnoknő
53.61 m-es világcsúcsát. A régi vt.
lágcsúcsot
Ramnskova
az
idén
augusztus 10-én Odesszában a S m v .
| Jet. Hadsereg epartakfádja során t ' íitotta fel.

győzelme Ma Ss.

A Lokomotív SE országos
férfi
tői-csapatbajnokságát a Szegedi l/>komotlv együttese nyerte,
második
Szombathely, harmadiik Debrecen. A
férri kardcsapatbajnokságban
Szombathely
győzött,
másodk
Szeged,
harmadik Debrecen

Honvéd—Makói
Lokomotív
edzőmérkőzés.
A Honvéd-stadionba® m a délután
3 órai kozdetlel a Szegedi Honvéd a
Makói Lokomotivval edzőmérkőzést
játiszik.
Totólájékoztató
1. Bp Kinizsi—Dorogi Bányász 1—x,
2.
Szombathelyi
Lokomotív—Győri
Vasas 1—2; 3. Szegedi
Honvéd—Bp.
Dózsa 1—x, 4. Bp Honvéd—Pécsi Lokomotív 1—1; 5 Salgótarjáni Bányász
—Csepe'l Vasas 1—2: 6 Bp P o s t á s Diósgyőr1 Vasas 1—1: 7. Veszprémi
Bástya—Tatabányai Bányász 1—1;
9,
Szered! Lokomotív—Vasas Izzó x—2,
9. Kőbányai Lokomotív—Szegedi Pető.
fi 2—1: 10, Dunakeszi Vasas—Bp Lokomotív 2—2; 11 Nyíregyházi Loko.
mottv—Mlsko'c' Lokomotív 1—2; 12.
Debreceni
Lokomotív—Sajószentpétert
Bányász x—1. Pótmérközések:
Kiskunfélegyházi
Vasas—Békéscsabai
Építők 1—2: Miskolci
Építők—Sailgó.
tarjánl Vasas I —2; Győrt Lokomotív
—Nagykanizsai Bányász 2—1; Nagykanizsai
Lokomotív—Zalaegerszeg)
Vörös Meteor 1—2.

ÖKRÖS János, ószenttván lakos név.
re szóló igazolványok és egyéb okmányok a hld újszegedl o d a l á n el.
vesztek. A megtaláló Vidra u 2. II.
em. adja le, Jutalomban részesül.
ELADÓ kicsi vaskályha,
szép
női
bunda, férfi cipő, függönytartó. Pe.
tőfl Sándor s g t . 31
EGY nikkelezett piros sportkocsi eladó. Marx tér 9. Cipész.
ELADÓ 250-es ZÜNDAPP
motorke.
r é k p á r . Lechner t é r 9 Műhely.
EGY bútorozott szobát keresek s ü r gősen. Április 4 útja 29. I. em. 4.
MÉLY gyermekkocsi, jó
áüapotoan
lévő bilgeri eladó. Kazinczy u. 6. I.
em. 10.
BE8ZOLGALTATASRA alkalmas sertés
eladó. Dobó u. 59
JÓKARBAN Hévő tó kar óktúzhely, egy
sütővel eladó. Érdeklődni
Szentháromság u. 15. fldszt 2
EGY flafal kisfias tehén eladő. Paprika u. 12.
AGYSODRONY lábakkal, matracokkal,
takaróval eladó. Valéria tér 10. II.
®m. 7.
BEADASRA alkalmas
sertés
eladó.
Pásztor utca 5.

SÜLDŐK ELADÓK (2 darab). Petőfi
Sándor s u g á r ú t 33. I. em. 6.
NAGV öntött vaskályha eladó. Felsőkikötősor 15. Bertalannál.
KEVESET használt
diófaszlnre f e s .
tett kornblnáltszekrény, politúros kihúzható asztali eladó Petőfi telep II.
utca 21.
FÜRÉSZPOROS kályha. 6-os kis sze.
neskályha eladó. Szentmihály u. 3.
KEVESET használt kis Kalor kályhái
eladó. Dózsa György u 16/b. II. em,
20. ajtó
ELVESZETT a Marx tértől a Lugas
utcáig a körút és a' SziKérl s u g á r úton szombaton
délután egy
5x4
sátorponyva, A becsületes megtaláló
jutalom ellenében a d j a le Lugas u,
7 szám fl-I<'í
CSIZMA. keveset
használt
eladó.
Kukoricáért is elcserélhető.
Párizs*
k ö r ú t 13.
SZÉP diófa
ebédlőbútor és
egvéb
bútérok eladók. Szatymaz, Petőfi u.
7 sxám.
GYAKORLOTT gépírónő
azonnali ál.
lúst keres vagy gyermek
gondozását vállalja Géczí Piroska. Kalapos,
üzlet, Oroszlán u.

A Szegedi Lokomotív ökölvívó csapata vasárnap Egerben az Egri Vasas csapatával mérte össze erejét es
izgalmas küzdelem után 11:7 a r á n y ban győzött
A szegedi
ökölvívók
közül Nagy, Kónya, Hegedűs. Hamza
é,s Sárközi győztek, Biró döntetlenü'
mérkőzött
Szeged—Budapest

II.

18:4

A Munkaerőtartalékok serdülő ökölvívó versenyén a
szegediek
nagy
győzelmet arattak. A szegediek közül Püski. Jónl.
Horváth,
Perlési,
Jójórt, Dobos. Csontos és Zsőri arattak győzelmet.
Lokomotív

vlvóbajnokság

OtgégeS

flSZI ViSiR

AZ ÁLLAMI
ÁRUHÁZAKBAN.
RUHÁZATI
SZAKÜZLETEKBEN
ÉS FÖLDMÜVESSZÖVETKEZET
I BOLTOKBAN
OKTÓBER
22-TöL
NOVEMBER
15-IG 10—25% RENDKÍVÜLI
ÁRENGEDMÉNY
SZAMOS RUHÁZATI
CIKKBŐL.

