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Kéi hétfel november 7 élőit 
A megye üzemeinek dolgozói mind I 

ezebb teljesítményt érnek el a no-
vember 7-i felajánlások teljesítésé-
ben. A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 35. évfordulójának tisz-
jeletére megindul nagy verseny-
mozgalon hatalmas lendítő erőt 
adott a negyedik negyedévi tervünk 
teljesítéséhez; ahhoz, hogy ötéves 
tervünk döntő évét megyénk terüle-
tén is sikerrel befejezzük. Nem kis 
része van ennek a versenymozga-
üomnak abban, hogy számtalan szta-
.hánovistánk jelentheti: évi tervét 
teljesítette és már a jövő évi tervén 
dolgozik. Különösen tapasztalható 
ez a Szegedi Ruhagyárnál, ahol 
számtalan sztahánovista fejezte be 
tervét és a sztahánovisták szorgal-
mas munkája tette lehetővé, hogy a 
Szegedi Ruhagyár homlokzatán is 
ott csillog a büszke, megtisztelő él-
üzem jelvény. 

Az eddigi eredmények egész so-
rozata azt bizonyítja, hogy a no-
vember 7-i felajánlások nagyban 
hozzájárulnak a következő év beru-
házásainak gyorsabb megvalósításá-
hoz. A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom iránti tisztelet újabb 
lelkesedésit vált kl a dolgozókból ós 
enmek a lelkesedésnek a nyomán 
mind több munkáslakás épül, mind 
több út készül el egyik napról a má-
sikra. Szebbé válik egy-egy utca, 
egy-egy tér és az állami áruházak-
ban, földművesszövetkezeti boltok-
ban mind több és olcsóbb áru várja 
a dolgozókat. Ezeket a tényeket tud-
ják az Autójavító Vállalat dolgozói 
is ós éppen ezért végezték munká-
jukat úgy, hogy évi tervüket, jóval 
a határidő előtt befejezték. Ugyan-
ezt tette a MÁV Szegedi Fűtőház 
kocsijavító műhelye s a Szegedi 
Postaigazgatóság magasépítési cso-
portja is. 

Két hét áll még rendelkezésünkre 
november 7-ig. Ha az eddigi ered-
ményeket — bár azok jelentősek — 
tekintjük, azt látjuk, hogy a fel-
ajánlások teljesítéséért vívott harc-
ban nem hozfák felszínre az üzemek, 
vállalatok vezetői az összes erőket, 
nem mozgósítottak jól a felajánlások 
sikeréért. Egy-két üzemtől eltekint-
ve azt mondhatjuk, hogy a műszaki 
dolgozók lelkesedése a munka ver-
senyért elmarad az üzemek dolgo-
zói mögött. Számtalan üzemben 
ugyanis az a helyzet, hogy a mű-
szaki dolgozók hozzájárulnak ugyan 
a verseny szervezéséhez, de maguk 
nem vesznek részt benne, nem ver-
senyeznek egymással. Az üzemré-
szek közötti verseny például folyik, 
de ez a verseny formálissá válik, 
mert nem éttékelik — így egyik 
üzemrész sem tudja, hogy verseny-
társa, vagy akár saját maga is ho-
gyan áll a teljesítményével. 

Meg kell javílaniok az üzemek 
vezetőinek, műszaki dolgozóinak a 
verseny nyilvánosságát. Legtöbb 
üzemben van hangos híradó és nem 
úgy használják fel, ahogy kellene. 
Nem népszerűsítik a hangos hír-
adón a legjobb dolgozókat; nem köz-
lik az üzemek közötti verseny hely-
zetét és a brigádok, valamint a pá-
rosversenyben álló dolgozók ered' 
ményeit; nem méltatják azoknak az 
eredményeknek a jelentőségét, ame-
lyet a verseny folyamán a dolgozók 
komoly erőfeszítések között elértek 
Az Újszegedi Kenderszövőben pél-
dául oklóber 18-án még a harma-
dik negyedévi terv számait hirdet-
ték a falitáblák. Ebben az üzemben 
tehát — mint ahogy jó néhány me-
gyei üzemben még — hetekig nem 
törődnek azzal, hogy ebben a nagy 
szerű versenymozgalomban ki mi-
lyen eredményeket ért el; hogy ezt 

a versenymozgalmat saját üzemük 
ügyévé, minden egyes dolgozó ügyé-
vé tegyék. 

Különösen az üzemi pártszerveze-
teknek és szakszervezeteknek kell 
jobban a sarkukra állniok a hátra-
lévő két hét alatt, hogy az üzem 
egész vezetősége élére álljon a ver-
senynek, ne maradjon el a dolgozók 
lelkesedése mögött. Üzemi pártszer 
vezeteinknek, szakszervezeteinknek 

bizalmiak segítségével emelniök 
ke'.i a versenyszervezés politikai 
színvonalút. Minden egyes dolgozó-
nak meg kell magyarázniok, mit je-
lent a felajánlások teljesítése. Ke-
ményen bírálni kell azokat a mű-
szaki dolgozókat, sztahánovistákat. 
élenjáró dolgozókai, de az üzem min-
den olyan dolgozóját, aki nem igyek 
szik példát mutálni magatartásával 
a felajánlások teljesítésében. Szív-
leljék meg a pártszervezetek és 
szakszervezetek vezetői a Szabad 
Nép október 17-1 számának egyik 
cikkében közölteket: .,A verseny el-
lenőrzésének mozgósító kommunista 
kritikává kell válnia, amely az 
eredmények formális nyilvántartása 
helyett megmagyarázza az elmon-
dások okait és a nyilvánosság előtt 
tárja fel a verseny helyzetét". 

Még van lehe'őség arra, hogy az 
üzemekben ez alatt a két hét alatt 
lényegesen javuljon a munkaszerve-
zés. A november 7-re történt fel-
ajánlások között ugyanis igen sok a 
rendszertelenség. Például számos 
üzemben nem vetlek figyelembe a 
műszaki dolgozók a felajánlások 
megtétele előtt, hogy ez a dolgozó 
vájjon olyan felajánlást tesz-e, hogy 
azzal alátámassza az ugyanabban a 
munkafolyamatban dolgozó felaján-
lásánál* teljesír,étét. Feltétlenül támo-
gatni kell as olyan felajánlásokat, 
mint például a Textilműveknél Tari 
Mária felajánlását, a.ki vállalta, 
hogy napi 112 kilogrammos átlagát 
130 kilogrammra emeli. Vagy az 
olyan felajánlást, m i n amilyent 
Márti Lajos tett a Szegedi Cipő-
gyárban, hogy a negyedik negyed 
évben 1.600 kvadrát felsőbőrt takarít 
meg 15.216 forint értékben. 

Az üzemek vezetőinek és elsősor-
ban pártszervezeteinknek és szak 
szervezeteinknek még fokozottabban 
kell mozgósítaniok november 7 sike-
réért. Ha a november 7-i munkaver 
seny eredményes egy-egy üzemben, 
akkor ez nemcsak a negyedik ne 
gyedévi terv sikerét biztosítja. dt 
előkészíti a jövő évi terv jó végre-
hajtását is. Különösen fontos ezt 
figyelembe venniök azoknak az üze. 
meknek. amelyek már a harmadik 
negyedévi terv teljesítésében lema-
radtak. A textil- és építőipar vona 
Ián egy-két üzemet, munkahelyet ki 
véve igen súlyos a lemaradás. Ilyer 
lemaradás mutatkozik a Szegedi 
Textilműveknél, a Dorozsmai Pa-
mutszövőnél, az Újszegedi Rostnál 
a Lemezgyárnál, a Tiszamalomnál 
és az öntödéknél. Alaposan vizsgál-
ják meg tehát még most ezek az 
üzemek a lemaradás okait, fed-
jék fel a munkaszervezés hibáit. 

Sok hiányosságot fel kell számol 
niok az üzemeknek ez alatt a kél 
hét alatt. Jobban ellenőrizniük kell 
a verseny eredményeit és nagyobb 
nyilvánosságot kell biztosítani azok 
részére. Minden dolgozót érdekeltté 
kell termi a munkaversenyben, mer: 
csak ez le'kesíti jobb teljesítmények 
elérésére őket és csak így követik 
tudatosan, meggyőző lelkesedéssel 
az élenjáró sztahanovistákat, akik 
mind nagyobb számmal válnak hő-
seivé a november 7 sikeréért foly-
tatott versenynek. 

A M A G Y A R D O L G O Z Ó K P A R T J A 
K Ö Z P O N T I V E Z E T Ő S É G É N E K Ü L É S E 

A Szovjetunió Kommunista Pártja XlX. Kongresszusára kiküldött delegáció beszámoloja 
és a Központi Vezetőség határozata a beszámolóval kapcsolatban 

Sztálin elvtárs: ,.A szociaJir-

Holnap délelőtt tartják meg 
a „Délmagyarország" olvasóinak sajtóankétját 

Holnap délelőtt 9 órakor tartják 
meg a „Délmagyarország" olvasói-
nak ankétját a Szakszervezeti Szék. 
ház kereskedelmi és pénzügyi dol-
gozóinak kultúrtermében. Ezen az 
ankéton a dolgozók a „.Délmagyar-
ország" szerkesztősége é? kiadó-
hivatala képviselőinek elmondják 
észrevételeiket és tapasztalatalkat 
lap munkájával kapcsolatban. Az 
ankét megtartásával szorosabbá 
válik a kapcsolat a 6ajtó munkatér. 
*ai és az olyasok, közölt, 

A Magyar Dolgozók Pártja Köz-
ponti Vezetősége 1952 október .23. 
án ülést tartott, melyen a kiküldött 
delegáció nevében Rákosi Mátyás 
elvtárs beszámolt a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának XIX. Kon-
gresszusáról. Rákosi elvtárs mél-
tatta a Kongresszus munkájának és 
Sztálin elvtárs legújabb művének 
vüágtörténelmi jelentőségét. Rámu-
tatott arra, hogy pártunk előtt most 
az a megtisztelő feladat áll, hogy 
alaposan elsajátítsa és egész tevé-
kenységének alapjává tegye a 
marxizmus-leninizmus e korszakal-
kotó eredményeit. 

A Központi Vezetőség Rákosi elv. 
>árs beszámolóját egyhangúlag, lel-
kes helyesléssel tudomásul vette. 

A Központi Vezetőség a beszá-
moló alapján a következő határoza-
tot hozta: 

1. Sztálin elvtárs úttörő, elméleti 
és gyakorlati szempontból egyaránt 
alapvető művét: ,,A szocializmus 
közgazdasági problémái a Szovjet-
unióban-, valamint Sztálin elvtárs-
nak a XIX. Kongresszuson elhang-
zott nagyjelentőségű, messzi távla-
tokat feltáró beszédét és a Szovjet-
unió Kommunista Pártja XlX. Kon-
gresszusának egész anyagát pár-
tunk és államunk politikai, ideoló-
giai, gazdasági, kultarái i3 és szerve-
zeti tevékenységéneik vezérfonalává 
kell tenni, s a mi viszonyainkra ér-
telemszerűen, következetesen kell al-
kalmazni. 

2. A Központ-, Vezetőség bizott-
ságot küld ki részletes javaslat ki-
dolgozására arra vonatkozóan, hogy 
a Szovjetunió Kommunista Pártja 
XIX. Kongresszusának anyagából és 
Sztálin elvtárs új, nagyjelentőségű 
művéből a pártmunka és az állami 
tevékenység különféle területein mi. 
lyen tanulságokat szükséges levon-
ni tjs gyakorlatilag megvalósítani-
A bizottság tagjai: Rákosi Mátyás, 

Gerő Ernő, Révai József, Hidas Ist-
ván, Nagy Imre, Hegedűs András, 
Kovács István és Házi Árpád elv-
társak. 

3. Sztálin elvtárs művét, a Kon-
gresszus beszámolóit és határoza-
tait a párt. és az állami oktatás 
minden területén megfelelően fel 
kell dolgozni. A pártoktatás és párt. 
propaganda területén ez a követke-
zőképpen Történjék: 

a) Sztálin elvtársnak „A szocia-
lizmus közgazdasági problémái a 
Szovjetunióbari' című müvét teljes 
egészében fel kell dolgozni: a párt-
főiskola egy- és kétéves tagozatán; 
a párttörténeti káderképzö Tanfo-
lyamok II. éves, valamint a politi-
kai gazdaságtan I. és II- éves tan-
folyamain. A többi oktatási forma 
hallgatói a különböző Témák feldol-
gozásánál tanulmányozzák Sztálin 
elvtárs művének megtelelő részeit, 
kötelező irodalomként. 

b) A pártoktatás tantervéi úgy 
kell módosítani, hogy az alapfokú 
és a káderképző tanfolyamok, vala-
mint az esti pártiskoiák hallgatói 
1952 november 15-től kezdődően 
nyolc héten át tanulmányozzák 
Sztálin elvtárs beszédét, G. M. Ma-
lenkov, M. Z, Szaburov és N. Sz. 
Hruscsov elvtársak előadói beszé-
deit és a Kongresszus megfelelő ha-
tározatait. Sztálin elvtárs művének 
és a Szovjetunió Kommunista Pártja 
XIX. Kongresszusánrak irányelvei 
alapján át kell alakítani az összes 
oktatási formák egyéb témáinak 
programmját 1953 január l - ig . 

c) A pártaktíva, különösen a pro-
pagandisták alaposabb elméleti fel-
készítése érdekében a Központ, Ve-
zetőség Előadói Irodája indítson 
előadássorozatot 1952 novemberétől. 

Az előadások témája: 
A Szovjetunió Kommunista 

Pártja XIX. Kongresszusának je-
lentősége. 

mus közgazdasági problémái a 
Szovjetunióban'1 című műve a 
marxista leninista elmélet kima-
gasló alkotása. 

A nemzetközi helyzet és a Szov-
jetunió harca a békéért. 

A Szovjetunió új ötéves terve 
hatalmas lépés a kommunizmus 
építésének útján. 

A Szovjetunió Kommunista 
Pártja a kommunista, és munkás-
pártok példaképe. 

A Szovjetunió kultúrájának fej . 
lődése a kommunizmus építésé-
nek időszakában, 
d) A Központi Vezetőség Agtt. 

Prop. Osztálya biztosítsa a propa-
gandisták alapos felkészítéséi, a 
propagandista szemináriumok ég 
konferenciák magas színvonalát. Bo-
csásson ki gondosan szerkesztett 
módszertani útmutatást, amely elő-
segíti a foglalkozások eredményes-
ségét. 

4. Pártunk egész tagsága és min. 
denekelőtt a pártaktíva tanulmá-
nyozza megkülönböztetett gonddal 
és elmélyüléssel a Kongresszus ok-
mányait és Sztálin elvtárs láng-
eszű útmutatásait, melyek felmér-
hetetlen jelentőségű segítséget 
nyújtanak a mi népünk számára is 
a szocializmus építéslének minden 
területén. Tanulmányozásuk emelje 
magasabbra párttagságunk marxis-
ta leninista tudását szélesítse poli-
tikai látókörét, növelje aktivitását-
Tegye még forróbbá a Szovjetunió 
és a nagy Sztálin iránti szeretetet, 
még erősebbé a proletárnemzetkö-
ziség és a hazafiság magaszlos esz-
méjét pártunk és népünk soraiban. 

Budapest, 1952 október 23. 

A Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége 

Győzelmi jelentések a november 7-i vállalások 

Bz a sajtóankét nagy segítséget 
nyújt majd a lap munkatársainak a 
6ajtó színvonala emelésében azzal, 
hogy a jelenlévő dolgozók fel-
szólalásaikban hasznos tanácsokkal 
é6 javaslatokkal látják el a helyi 
lap munkatársait. 

A sajtóankétoa ezúton is meg-
hívjuk az üzemek, hivatalok és a 

| .Szegedi Konzervgyár | 

Felajánlásaik túlteljesítésével ké-
szülnek november 7 re, a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom év-
fordulójának megünneplésére a Sze-
gedi Konzervgyár dolgozói. Az 
üzemben folyó munkaverseny len-
dületét nagymértékben segíti az, 
hogy a sztahánovisták, jól termelők 
rendszeresen fog'alkoznak a gyen-
gén teljesítőkkel. A dolgozók meg-
fogadták. hogy a 100 százalékon 
alul teljesítők számát 19 százalékról 
15 százalékra csökkentik. Igérelet \ 
tettek, hogy november 7 i g terven 
felül 8500 forint értékű áruval 
gyártanak többet. Október 20-ig 
3479 forint értékben teljesítettek 
vállalásaikat. A gyümölcskonyhából 
Resát Szulejmanné megfogadta, 
hogy napi 35 kilós átlagát 37 ki-
lóra emeli. Felajánlását 39 kilo-
grammra teljesítene. Farkais Béláné 
napi 33 kilogramm teljesítményéről 
37 kilóra tett felajánlást s ezt a 
tegnapi napig 41 kilogrammra emel-
te. Vass Júlia csoportjának lagjai 
nevében igérelet tett, hogy napi 480 
darabról 552 darabra emelik telje-
sítményüket. Legutóbbi eredményük 
748 darab volt. Mészáros Józsefné 
vállalta, hogy napi 70 kilós állagát 
november 7-re 78 kilóra emeli. Je-
lenleg 90 kilogrammos teljesítményt 
ért el. Szorosan követi öt dolgozó 
társa, Zámbó Györgyné, aki napi 
63 kilogrammos teljesítményére vál-
lalt 13 kilogrammos túlteljesítést. 
Oklóber 24 ig 31 kilogrammban túl-
szárnyalta. A kádárok napi négy 
hordó elkészítése helyett öt elkészí-
tését vallatták s ezt a vállalásukat 
túlszárnyalva, naponta hat hordót 
készítenek el. 

t tyrmelö.csqgortok, dolgozó^, 

| Szeged i B ú t o r g y á r | 

A gyár dolgozói méltón kivették 
részükei a munkaversenyből, ame-
lyet a harmadik negyedéves tervük 
határidő előtti teljesítéséért indítot-
tak. Vallatták, hogy a harmadik ne-
gyedéves tervüket 119 ezer forint-
tal túlteljesítik. Felajánlásukat 135 
ezer forintra teljesítették. Már ok-
tóber hónap első napjaiban jnpgtgt. 

teljesítéséről 
ték újabb felajánlásaikat november 
7-ére, a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 35. évfordulójának 
tiszteletére. Megfogadták, hogy a 
döntö év utolsó negyedében felada-
taikat túlteljesítik. Vállalták, hogy 
tervüket három nappal a határidő 
előtt befejezik. ígéretükben foga-
dalmat lettek, hogy tervelőirányza-
tukat a negyedik negyedévben 90 
ezer forinttal teljesítik túl. Ebből 
október 20-ig 23 ezer forintot már 
teljesítenek. Számos dolgozó vállal-
ta, hogy tervét a kitűzött határidő 
előtt befejezi. Hégert József szta-
hánovista szerelő megfogadta, hogy 
október havi tervét két nappal előbb 
befejezi s 24-én már nyolc napos 
tervelőnnyel dolgozott. Mészáros 
Mihály megígérte, hogy e havi ter-
vét 28ára befejezi s 23-án már 
30-i tervét teljesítette. Méhes Jó-
zsef vállalta, hogy munkája minő-
ségét javítja. Fogadalmát teljesí-
tette. Mogyorósi József marós meg-
fogadta, hogy október havi fervét 
egy nappal előbb fejezi be. 24 én 
már két nappal előbbre jár terve 
teljesítésében. 

Szeged i 
P a p r i k a f e l d o l g o z ó 

A "vállalat dolgozói is nagy lelke-
sedéssel készülnek a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 35. évfordu-
lójára. Közülük eddig mintegy 
620-an vállalták, hogy az eddiginél 
is több és jobb munkával ünneplik 
meg november 7-ét. Már oklóber hó-

nap első és második dekádjában ki 
magasló eredményeket értek ej. 
Megfogadták, hogy 105 százalékos 
iizemátlagukat 107 százalékra fo-
kozzák. A legutóbbi értékelésnél 
108 százalékos teljesítményt értek el-
Egyéni felajánlásolt közül kiemelke-
dik a csipedőből Nagy Vincéné és 
Vigh Jánosné vállalása. November 
7 tiszteletére megfogadták, hogy 
r.api 60 ki'ogT.immos teljesítményü-
ket 80 kilogrammra fokozzák. Vál-
lalásukat 85 kilogrammra teljesítet-
ték. A hasító dolgozói vállalták: napi 
6 kilogrammos előirányzatukat túl-
teljesítik. Molnár Erzsébet 8 kilo-
grammot vállalt s 9 kilogrammot 
teljesített. Árva Etel 7 kilogrammra 
lett felajánlást s október hónap 
második dekádjában 8 kilogrammo.-? 
átlaggal dolgozott. A fűzők közül 
Fehér Péterné ígéretet tett. hogy 
napi 100 kilogrammos teljesítmé. 
nyét 128 kilogrammra emeli. Válla-
lását lúlteljesí tette: 131 kilogram-
mot teljesít. Daróczi Lajosré fel-
ajánlotta, hogy 100 kilogrammról 
125 Te emeli normáját. Jelenleg 128 
kilogrammos átlagteljesítményt ért 
el. A csomagoló üzemrészből Miklós 
Ilona sztahánovista vállalta, hogy 
napi 20 ezer cimke bélyegzését 28 
ezerre emeli. 31 ezer darabot telje-
sít. A vállalat célgazdasági dolgo-
zói november 7-re fogadalmat tettek, 
hogy az őszi vetési munkálatokat 
oklóber 25-é-e befejezik. Vállalásu-
kat becsülettel teljesítették, mert ok-
tóber 20-án már befejezték az őszi 
szántási munkát. 

Rokossowski marsall beszéde 
a varsói vasutasok választási nagygyűlésén 

Varsó (MTI). Október 22-án Var-1 éberséggel és gondoskodással őr. 
sóban a MirowLcSarnokban a len-1 ködjünk országunk védelmen — 
gyei főváros vasútasainak válasz- | mondotta többi közö'ti Rokossowski 
táei nagygyűlésén megjelent és be. marsall. 
szédet mondoK Konstanty Roko-
ssowski marsall, a Lengyel Egyesűit 
Munkáspárt Központi Bizottsága 
Politikai Irodájának tagja. 

Az amerikai imperializmus nö-

Erös hadseregre van szükségünk 
— mondotta a továbbiakban — 
Van ilyen hadseregünk. Lengyel, 
országnak még sohasem volt eny-
nyi barátja és szövetségese, mint 
mflfi*. Frr \ t n,o, íIViat ." .- l . L - l - -

. . -.i- . - , . ezoveisegese, mint 
vekvo agresszivitása, a hitlenzmus mos*. Erőt meríthetünk a béke és 
és a militarizmus újjáélesztése a szocializmus Szovjetanió-vezeiíe 
Nyugat-Nemetországban azt köve. táborának kimeríthetetlen hatalmú. 
Jeli toluakj bog^ _ fóradttatatlaaibó,^ 
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Pak Hen En külügyminiszter közzé tette 
a Btoreai fegyverszüneti egyezménytervezet 

teljes szövegét 
' Phenjan (Uj.Kina), A Koreai 
Központi Távirati Iroda jeteuli, 
hogy Pak Hon ián, a Koreai Ntpi 
Demokratikus Köztársaság külügy-
minisztere közzételte azt a távira-
tot, amelyet október 17-én az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének főtit-
kárához intézett, valamint Kim Ir 
Sren és Teng Teh-huai tábornokok-
nak Mark Clarkhoz intézett levelét 
és a koreai fegyverszüneti egyez-
mény.tervezet teljes szövegéi. 

Pak Hen En külügyminiszter az 
ENSZ főtitkárához intézett távira, 
tálban kéri, hogy a Mark Clarknoz 
intézett levél és az egyezm'ény-'er. 
vezet teljes szövegét juttassák el az 
ENSZ közgyűlése minden tagjához, 
hogy azok megismerhessék az igaz-
s á g o s a koreai fegyverszüneti tár-
gyalások megszakításával kapcso-
latban. 

A koreai fegyverszüneti egyezménytervezet 
kivonata 

Az egyezmény-tervezet bevezető-
ül megállapítja, hogy az egyezmény-
ben foglalt feltételek kizárólag ka-
tonai jellegűek és csakis a Koreá-
ban egymás ellen hadat viselő fe-
lekre tartoznak-

A KATONAI DEMARKÁCIÓS 
VONAL ÉS A DEMILITARI-
ZÁLT ÖVEZET KÉRDÉSE 

A tervezet I- cikkelye a katonai 
demarkációs vonal t;9 a demilitari-
zált övezet kérdéseiről intézkedik. 

A hadviselő felek megállapodnak 
abban — mondja a tervezet a többi 
között —. hogy katonai demarká-
ciós vonalat kell megvonni és mind-
két fél visszavonja összes fegyveres 
erőit ettől a vonaltól két-két kilo-
méterre. hogy demilitarizált övezet 
jöjjön létre az egymással szemben-
álló fegyveres erők között. Megálla-
podnak továbbá ©trc ütköző övezet-
ként szolgáló demilitarizált övezet 
létesítésében, hogy az. megakadá-
lyozza az olyan incidensek előfordu-
lását, amelyeik az ellenségeskedések 
kiújulásához vezethetnek. 

Az I- cikkely további pontjai pon-
tosan meghatározzák a demarkációs 
vonal és a demilitarizált övezet ha-
lárait, majd hangsúlyozzák: „Egyik 
i'él sem hajt végre ellenséges csele-
kedetet a demi'.tarizált övezetben, 
abból kiindulva, vagy ellene." 

GYAKORLATI RENDELKE-
ZÉSEK A TÜZSZÜNET , 
ÉS A FEGYVERSZÜNET 
MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

A II. cikkely első része általános 
Rendelkezéseket tartalmaz a tűzszü-
net és a fegyverszünet megva'ósi'á. 
Bával kapcsolatban. A többi között 
kimondja; 

„Az egymással szembenálló felek 
parancsnokai rendeljék el és vigyék 
keresztül, hogy 12 órával a Jeten 
fegyverszüneti egyezmény aláírása 
után a parancsnokaáguk alatt álló 
összes fegyveres erők — beleértve 
a szárazföldi, a haditengerészeti és 
a légierők valamennyi a'akulatát és 
katonáját — maradéktalanul szün-
tessenek meg minden ellenségeske-
dést Koreában." 

Az egyezmény-tervezet értelmé-
ben a szembenálló felek parancsno-
kai kötetezik magukat arra, hogy az 
egyezmény hatálybalépésétől számí-
tott 7 2 órán belül visszavonják a 
demilitarizált övezetből összes ka-
tonai fegyveres erőiket, elszállítják 
hadianyagukat, fegyverzetüket és 
lerombolják az oH lévő összes erő-
dítményeiket. Kötelezik továbbá 
magukat, hogy az egyezmény ha-
tálybalépésétől számított 5 napon 
beiül visszavonják összes katonai 
erőiket., elszállítják hadianyagukat, 
fegyvereiket a másik fél mögöttes 
területeiről. Korea partmenti szige-
teiről, valamint vizeiről. 

Az egyezmény életbelépése után a 
szembenálló felek megszüntetik a 

katonai erősítésnek minősülő sze-
mélyek Koreába szállítását. A ka-
tonai alakulatok ég egyes személyek 
leváltása megengedhető fczzal a 
megszorítással, hogy a katonai sze-
mélyek leváltásának egy az egyhez 
alapon kell történnie és egy hónap 
alatt egyik fél sem szállíthat Ko-
reába 85 ezernél több katonai Szol-
gálatot teljesítő személyt. Ugyan-
csak megszüntetik — illetve mini-
mumra korlátozzák — az erősítés-
nek minősülő harci eszközök Ko-
reába történő szállítását is. 

A két szembenálló fél parancs-
noksága biztosítja, hogy akik az 
egyezmény bármely rendelkezését 
megsértik, megfelelő büntetésben 
tészesülnek. A szembenálló f ekk 
parancsnokai ugyanakkor minden 
támogatást megadnak a katonai 
fegyverszüneti bizottságnak és a 
semleges nemzetek képviselőiből 
álló felügyelő bizottságnak. 

KATONAI FEGYVERSZÜNETI 
BIZOTTSÁG LÉTESÍTÉSE 

A II. cikkely második része a ka-
tonai fegyverszüneti bizottságról 
intézkedik. Kimondja, hogy a fegy-
verszüneti egyezménnyel egyidejű-
leg katonai fegyverszüneti bizott-
ság létesül. A bizottság tíz magas-
rangú tisztből áll. közülük ötöt a 
koreai néphadsereg főparancsnoka 
és a kínai népi önkéntesek parancs-
noka együttesen. ötöt pedig az 
Egyesült Nemzetek haderejének fő-
parancsnoka nevez ki. A fegyver-
szüneti bizottság feladata, hogy 
ellenőrizze az egyezmény megvaló-
sítását és tárgyalások útján ren-
dezze a fegyverszüneti egyezmény-
nek bármilyen megszegését. A bi-
zottság naponként ülésezik. 

SEMLEGES NEMZETEK 
KÉPVISELŐIBŐL ÁLLÓ 
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1 
LÉTESÍTÉSE 

A II. cikkely harmadik része ki-
mondja, hogy a fegyverszüneti 
egyezménnyel egyidejűleg felügyelő 
bizottság alakul semleges nemzetek 
képviselőiből. 

, A semleges nemzetek képviselői-
ből álló felügyelő bizottság négy 
magasrangú tisztből tevődik essze 
— mondja az egyezmény a többi 
között. — Ezek közül kettőt a ko-
reai néphadsereg főparancsnoka és 
a kínai népi önkéntesek parancsno-
ka által együttesen megnevezett 
semleges nemzetek — nevezetesen 
Lengyelország és Csehszlovákia —, 
kei-tőt pedig az egyesült Nemzetek 
haderejének főparancsnoka által 
megnevezet^ semleges nemzetek — 
nevezetesen Svédország és Svájc — 
képviselői közül kell kinevezni. 

A semleges nemzetek képviselői-
ből álló fölügyelő bizottság feladata, 
hogy az egyezmény különböző pont-
jaiban foglalt ellenőrzést, felügyele_ 
let, megfigyelést és kivizsgálást 
gyakorolja és hogy e tevékenysé-

gének eredményeiről jelentést te-
gyen a katonai fegyverszünel i bi-
zottságnak. ' A semleges nemzetek 
képviselőiből álló felügyelő bizott-
ság ugyancsak napon'a 'ártja ülé-
seit. 

A katonai fegyverszüneti bizott-
ságot együttes megfigyelő csopor-
tok, a semleges nemzetek képvise-
lőiből álló felügyelő bizottságot pe-
dig semleges megfigyelő csoportok 
Segítik munkájukban. 

A HADIFOGLYOKKAL 
KAPCSOLATOS 
RENDELKEZÉSEK 

Az egyezmény tervezet harmadik 
cikkelye kimondja, bogy az egyez-
mény hatálybalépésekor a két fé> 
őrizetében lévő minden hadifoglyot 
a lehető legrövidebb időn belül sza-
badon kell bocsálam és haza kell 
telepíteni. A hadifoglyok szabado®-
bocsátása és hazatelepítése a két féi 
által a fegyverszüneti egyezmény 
aláírása előtt kicserélt és ellenőr-
zött listáknak megfelelően történik. 
Elsősorban a súlyosan beteg és sú-
lyosan sérült hadifoglyokat kell ha-
zatelepíteni. A hadifoglyok hazate. 
lepítését az egyezmény hatálybalé-
pésétől számított két hónapon belül 
be kell fejezni. 

A hadifoglyok hazatelepítésével 
kapcsolatban bizottságot kell felál-
lítani. A bizottság hat magasrangú 
tisztből áll. akik közül hármat a ko-
reai néphadsereg főparancsnoka és 
a kínai népi önkéntesek parancsno-
ka együttesen, hármat pedig az 
Egyesült Nemzetek haderejének fő-
parancsnoka jelöl ki. Közvetlenül az 
egyezmény hatálybalépése után 
együttes vöröskeresztes csoportok 
alakulnak, melyek a hadifoglyok jó-
léte szempontjából szükséges em-
berbaráti szolgálatok elvégzésével 
segítséget nyújtanak a hadifoglyok 
hazatelepítésében. 

Az egyezmény-tervezet intézkedik 
a polgári személyekről is. Kimond-
ja, hogy amennyiben az otthonuk-
ból elkerült polgári személyek haza 
kívánnak térni, úgy ebbeli szándé-
kuk végrehajtását mindkét fél pa-
rancsnoksága köteles elősegíteni. 

A fegyverszüneti egyezménnyel 
egyidejűleg bizottság létesül, mely 
segítséget nyújt a lakóhelyükről el-
került polgári személyek hazatéré-
sében, 

JAVASLAT MINDKÉT FÉL 
KORMÁNYAINAK 

Az egyezmény-tervezet negyedik-
cikkelye a következőket mondja: 

„A koreai kérdés békés rendezé-
sének biztosítása érdekében mindkét 
•fél katonai parancsnokai ezennel 
javasolják a kél érdekelt fél orszá-
gai kormányának, hogy a fegyver-
szüneti egyezmény aláírását és ha-
tálybalépését követő 3 hónapon be-
lül a két fel az általa kinevezett 
képviselők részvételével rendezzen 
magasabb síkú politikai értekezle-
tei. hogy tárgyalásuk útján rendez, 
zék az összes külföldi haderők Ko-
reából történő visszavonásának k é r 
dósét, a koreai kérdés békés megol-
dásának ügyét". 

Az egyezmény-tervezet befejezé-
sül leszögezi, hogy az egyezmény 
cikkelyei és szakaszai mindaddig ér. 
vényben maradnak, amíg akár köl-
csönösen elfogadható módosítások-
kal, akár egy megfelelő egyezmény-
ben foglalt olyan értelmű előírással 
nem helyettesíllk, amelynek értelmé-
ben a két fél politikai síkon te-
remti meg a békés rendezési. 

Az ENSZ közgyűlés október 23-i 
plenáris ülése 

New-York (TÁSZSZ). Az ENSZ 
közgyűlés október 23-i teljes ülé. 
6én megkezdték a vliát a löti'téár-
ság memoranduma — „rendszabá-
lyok a közgyűlés rendes ülései idő-
tartamának csökkentésére" — fe-
lett. 

A memorandumból és az ame-
rikai-angol tömb képvise'ölnek 
felszólalásaiból Ki'-űnik. hogy az 
Egyesült Államok kormánya — 
amely e memorandum értelmi szer-
zője — „a közgyűlés ülései idő-
tartamának csökkentése" ürügyével 
urég egy lépéssel közelebb akar 
jutni ahhoz a célhoz, hogy a köz-
gyűlést végleg az Egyesült Álla-
mok számára előnyös határoza-
tokra és javaslatokra a pecsétel 
rányomó géppé tegye, » Igyekszik 
korlátozni a béke és a nemzetközi 

biztonság megóvása szempontjából 
döntő jelentőségű kérdések' szabad 
megtárgyalását 

Uruguay és India küldöttel bi-
láHák az amerikai és angol kép-
viselők felszólalásait Uruguay 
képviselője hangsúlyozta, hogy u 
memorandumban javasolt rendsza-
bályok nem, hogy emelnék, hanem 
alá fogják ásni o közgyűlés tekin-
télyét, inujd kijelentettá, nem 
lehet ..befogni a száját" a szuve-
rén országok küldöttségének. 

India képviselője kijelentette, 
hogy az ügyrendi szabályzat ja-
vasoll módosítása csorbítaná u 
küldöttek jogalt a közgyűlés ülé-
sein. Javasolta, hogy a memoran-
dumot terjesszék szakértői bízol 
ság elé. 

Anglia csapatokat küld 
a kibontakozó kenyai nemzeti felszabadító 

mozgalom lelörésére 
Egyre több hír érkezik Kenyából. 

A hírek azt mutatják, hogy a ke-
nyai események fontos részéi képe 
zák az Afrikában hatalmas erővel 
kibontakozó nemzeti felszabadító 
mozgalomnak. 

Október elején angol hivatalos kö-
rök még csak elszigetelt „zavargá-
sokról", a MAU MAU titkos szerve-
zet egyetlen törzsre kiterjedő meg-
mozdulásáról bestéitek. Ma már 
másképpen áll a helyzet. 

Fellendül a nemzeti félszabadító 
mozgalom Kenyában. Az angol kor-
mány ezt ugyan ragadja, de az ese-
mények és a kormány által foganat 
tosított rendszabályok mást bizonyí-
tanak. Az október 21-i „Daily Wor-
ker" je'.enti: „Olivér Lyttelton gyar-
matügyi miniszter tudtával október 
2>ián szükségállapotot rendeltek el 
Kenyában. A szükségállapot beve-
zetésével egyidejűleg Egyiptomból, 
Ugandából és Tanganyikából nagy 
katonai egységeket rendeltek Ke-

nyába a nemzeti felszabadító mozga-
lom letörésére. Az első katonai egy-
ségek már be ls futottak. 

..Kenyatta, a kenyai Afrikai Unió 
vezetője — írja a „Daily Workei" 
— kijelentette, hogy a helyzet csak 
az egyenlőség alapján folylatolt tár-
gyalások útján oldható meg. Arra 
a kérdésre, hogy mik a kenyai nép 
követelése, Kenyatta a következőket 
válaszolta: „Mi önkormányzatot 
akarunk, de nem olyan önkormány-
zatot. amelyben egy kis faji csoport 
uralkodik. 

Olyan önkormányzatot akarunk, 
amelyben afrikaiak alkotják a több-
séget. 

A fajt megkülönböztetés felszá-
molását akarjuk, azt, hogy színes 
bőre miatt senkit se érjen megalá-
zás és hátrány. Azt akarjuk, hogy 
Kenya gazdasági javait ne a kivált-
ságosok egy kis csoportja, hanem 
az egész nép érdekében használják 
fel". 

Adenauer fondorlatos módszerekkel akar ja keresztulhajszolni 
a háborús egyezmények ratifikálását 

Berlin (MTI). Adenauer ígérete* 
tett a nyugati megszálló hatalmak 
főbiztosainak, hogy november kö-
zepéig keresztülhajszolja a bonni 
különszerződés és az úgynevezett 
európai védelmi egyezmény má-
sodik és harmadik olvasásban való 
tárgyalását a nyugatnémet szövet-
ségi gyűlésben. A bábkancellár 
szerdán és csütörtökön lázas ütem-
ben tárgyalt a különböző pártok, 
köztük a szociáldemokrata párt 
megbízottéival, hogy megnyerje 
őket tervének. 

Adenauer a képviselők értésére 
adta, hogy az amerikai hatóságok 

minden áron el akarják kerülni a 
részletes parlamenti vitát a hábo-
rús paktumok egyes fejezetéiről 
és azt kívánják, hogy a szövetségi 
gyűlés általános és felületes vtta 
után minél előbb ratifikálja az 
egyezményeket. 

Amíg a nemzetárulő Adenauer 
minden* elkövet a békeellenes 
szerződések gyors ratifikálása ér-
dekében, Nyugat-Németország né-
pe egyre türelmetlenebbül és egyre 
erélyesebben követeld a háborús 
paktumok elvetését. 

- í ' 

A „la ljudsko zmago" 
a jugoszláv nép Szovjetunió iránti 

barátságáról 

Zinn hesseni miniszterelnök 
új, leleplező adatokat közölt 
a Német Ifjúsági Szövetség 

gyiikos bandáiról 
Ber'tn (MTI). A bonni parlament 

csütörtök esti ülésén foglalkozott a 
Nyugal-Németorszagban leleplezett, 
uz amerikai megszálló hatóságok 
által fenntartott fasiszta merénylő-
csoportok ügyével. 

Menzel szociáldemokrata képviselő 
egy ülésen ki jelenítette, hogy a ter-
rorista csoportok leleplezése „Nyu-
gat-Németországnak 1945 ót i a leg-
kínosabb politikai botránya". 

Walter Fisch, a Német Kommu-
nista Párt képviselője hangsúlyoz-
ta, hogy az Adenauer-kormány tá-
mogatta a fasiszta titkos szerveze-
teket. 

Fisch felszólította Nyugat-Német-
ország lakosságát, hogy vegye a sa-
ját kezébe a Német Ifjúsági Szö-
vetség terrorista bandáival szemben 
a védelem megszervezését-

A kommunista képviselő vala-
mennyi terrorista szigorú meg. 
büntetését, a Német Ifjúsági 
Szövetség és más fasiszta föld. 
alatti szervezetek haladéktalan 

feloszlatását követette. 

ni, hogy hosszabb idő óta tudott a 
Német Ifjúsági Szövetség törvény-
leien tevékenységéről, Lehr nem volt 
hajlandó nyilatkozni a „likvidálás-
ra" kiszemelt közéleli tényezők név-
jegyzékeiről. amelyeket a fasiszta 
banditáknál találtak, ehelyett pro-
vokatív módon újra megfenyegette 
a Német Kommunista Pártot. 

Zinn hesseni tartományi minisz-
terelnök a parlamenti vita során 
újabb leleplező adatokat közölt. A 
többi között elmondotta, hogy 

a haladó szellemű politikai sze-
mélyiségek „nyilvántartási lap-
jai", amelyeket a banditáknál 
találtak, elfogatóparancshoz 
hasonlítanak és a szóbanforgó 
személy testmagasságára, haj-
színére és politikai tevékenysé-
gére vonatkozó adatokat tartal-

maznak. 

Az újabban talált okmányok ta-
núsága szerint a banditák állandó 
jelre vártak, hogy utcai harcokat 
kezdjenek és letartóztassák kisze-

Lefhr rendőrminlízter a parlamentimen áldozataikat — mondotta Zinn 
ülésén kénytelen volt újra heisffler^híwgpl xnyüsztyolnől^' 

Lemondott 
az osztrák kormány 
Szerdán éjfélkor az osztrák kor-

mány lemondott. Mint a londoni 
rádió jelenti, a két koalíciós párt, a 
klerikális Néppárt és a jobboldali 
Osztrák Szocialista Párt nem tudott 
megegyezni egymással az új költ-
ségvetésről szóló törvényjavaslat 
kérdésében, úgyhogy Figl kancellár 
a kormány nevében benyújtotta le-
mondását Korner köztársasági eL 
nőknek. 

150 éves 
a Nemzeti Múzeum 

1802. november 25-én alakult 
meg a Magyar Nemzeti Múzeum. 
Széchenyi Ferenc kezdeményezé-
sére. A mult reakciós kormányai 
azonban nem segítették elő a Nem. 
zeti Múzeum fejlődését. 

Kormányunk nagy összeget for-
dított helyreállítására, Idén feje. 
ződött be a Nemzeti Múzeum res-
taurálása. 

Novemberben lesz a Nemz-Vtt 
Múzeum fennállásának 150. évfor. 
dulója. A közeljövőben rendezen-
dő jubileumi ünnepségeken kiál-
lítás szemlélteti a Nemzeti Mú-
zeum fejlődését, 

A „Za ljudsko zmago", a Magyar-
országon élő jugoszláv forradalmi 
emigránsok lapjának legújabb szá-
ma vezércikkben foglalkozik a 
Szovjetunió Kommunista Pártja 
XIX- kongresszusának vil&g.örté. 
nelmi jelentőségével. A vezércikk 
hangsúlyozza, hogy a kongresszus 
határozatai, Sztálin elvtárs törté-
nelmi beszéde további bátorítást ad-
nak Jugoszlávia népeinek, akik ne-
héz körülmények között harcolnak 
a szabadságért, a nemzeti függet-
lenségért. A lap idézi a „Jugoszláv 
Hazafiak Szövetsége" elnökének, 
Pero Popivodának, az SZKP XIX. 
kongresszusán elmondott felszólalá-
sát. Popivoda elvlárs beszámolt a 
jugoszláv népek felszabadító harcá-
nak erősödéséről, s a többi között a 
következőket mondotta: 

..Harcolunk, hogy Jugoszlávia 
visszatérjen a demokrácia és a 
szocializmus táborába, újjáte-
remtse baráti kapcsolatait a 
Szovjetunióval és a népi demo-
kráciákkal, harcoljon a békéért 
és a népek közötti együttműkö. 

désért." 
A vezércikk befejezésül így ir: 
..Sztálin elvtárs szavai nyomán 
emeljük magasra a hazánk nemzett 
függetlenségéért vívóit harc, a gyű. 
lölt amerikai-angol gyarmatosítók 
elleni harc zászlaját!" 

A lap egy másik cikkében meg. 
emlékezik arról, hogy most volt 
nyolcadik évfordulója annak, hogy 
a dicsőséges Szovjet Hadsereg fel-
szabadította Belgrádot. Ez az év-
fordulj egyben egész Jugpszláyí^ 

felszabadításának ünnepe is. A cikk 
leírja, milyen mélységes szeretettet 
(és hálatelt sz iwel fogadta nyolc 
esztendővel ezelőtt a szabadság 
sztálini harcosait az egész jugo-
szláv nép- „Népeink történetében 
először jött hazánkba olyan hadse-
reg, amely nem a rabságbadöntést, 
hanem országunk felszabadítását 
tűzte ki céljául. Ez a testvéri Szov-
jet Hadsereg, a sztálini hadsereg 
volt" — írja a lap. A cikk a továb-
biakban rámutat, hogy a Tito-
fasiszták elvették a nép szabadsá-
gát, s a legborzalmasabb imperia-
lista rabságba, nyomorba taszították 
az országot. „A Tito-fasiszták üldö-
zik, kínozzák, halomra gyilkolják a 
jugoszláv hazafiakat, akiknek az a 
bűnük, hogy nem felejtik el a fe l -
szabadítójuk iránt érzeti hálát, nem 
tudnak t s nem akarnak lemondani 
a Szovjetunió iránti mélységes sze. 
retetről. Hiábavaló azonban a go. 
nosztetteknek ez a féktelen áradata 

— a titólsták árulása csak még 
jobban megszilárdította népünk-
nek azt a meggyőződését, hogy 
a Szovjetunióval való szövetség 
nélkül nincs szabadság, béke és 
haladás. A hazafiak között még 
jobban megnőtt a Szovjetunió 
és Sztálin elvtárs iránti sze-

retet.'4 

„Sohasem fogunk harcolni felsza-
badítónk,, a elitta^ 
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Rendszeres ellenőrzéssel segítse a november 7-i 
felajánlások teljesítését 

a Vasöntöde pártszervezetének vezetősége 
Ötéves tervünk sikeres teljesíté-

séért folyó harc mind nagyobb és 
nagyobb feladatok megoldása elé 
•állítja üzemeinket. Gazdasági veze. 
lóink ezeket a feladatokat csak úgy 
tudják megoldani, ha mögöttük á]t 
és segíti munkájukat az üzemi 

/pártszervezet. 
A segítés egyik módja az ellen-

őrzés. Párltitkárainknak éppen ez-
ért állandóan tájékozódniolc kell az 
üzem munkájáról, elért eredmé-
nyekről, felemrülő hiányosságokról, 
liogy pártszerü bírálatokkal segí 
teni tudják a vezetőség munkáját és 
mozgósítsák a dolgozókat a nehéz-
ségek leküzdésére-

A Vasöntöde párti itkára, Böröcz 
elvtárs jól ismert az üzem éleiét. 
Lelkesen beszél arról, mint bővül, 
,r agyobbodik évről-évre üzemük. 
Most épült as új öltöző, fürdő, épül 

nz új öntöde, ahol kényelmes, egész-
, íteges körülmények között végzik 
majd munkájukat a dolgozók. A 
létszám is állandóan növekszik, je-
lenleg 25 átképzős tanul, akik az új 
üzemben már minit szakmunkások 
dolgoznak. 

A dolgozók számával 

növekednek a követelmények 
is. Mind löbb ós több öntvényt, gép-
alkatrészt készítenek az üzemben. 
Minden darab öntvénnyel ötéves 
tervünk megvalósulását segítik elő. 
Éppen ezért fontos feladat a selejt 
elleni harc. A népnevelők állandó 
felvilágosító munkával mozgósítják 
.-t dolgozókat a minőségi munkára. 
Tudatosítják, milyen hatalmas kárt 
•okoz az üzem termelésében a selejt 
magas százaléka- A felvilágosító 
munka nyomán értek el eredménye-
ket a selejt csökkentésében. Voltak 
olyan időszakok, mikor a selejtszá-
zalékot 7 százalékra leszorították, de 
cz az eredmény csupán átmeneti 
volt, mert a másik, vagy harmadik 
értékelésnél már ismét 14 százalék, 
ra, kétszeresére emelkedett a selejt. 
Ezt a hullámzást kell megszüntetni. 
Nem engedhető meg az, hogy egy-
egy felajánlás után elért szép ered-
ményekot később leranisa egy-egy 
dolgozó hanyag, nemtörődöm mun 
kája. A pártszervezet feladata: ki-
vizsgálni, mi okozza a selejt elleni 

harc kampányszeriigégét. Ellenőriz, 
nie kell, leit terhel a felelősség az-
ért, hogy a selejt szinte egyik hét-
ről a másikra kétszeresére emelke-
dik. A műszakiak és dolgozók be-
vonásával meg kell tárgyalni ennek 
az okát. Meg kell szüntetni azokat 
a nehézségeket, melyek gátolják a 
minőségi munkát. Elő kell segíleni. 
hogy az öntöde dolgozói teljesíthes-
sék november 7-re lett vállalásukat, 
mert Bógyi Piroska, Cseh Mihály, 
Csecsei Rózsi és a többiek szinte 
kivétel nélkül tettek vállalást a se-
lejt csökkentésére. 

A pártszervezetnek még fokozot-
tabban kell ellenőriznie a vállalások 
teljesítését. A szakszervezeti bizal-
miakat, miíszakl vezetőket rendsze-
resen be kell számoltatni üzemré-
szük munkájáról. A vezetőség így 

állandóan tájékozódik 
arról, hol mutatkoznak hiányossá-
gok, hol van lemaradás a vállalások 
teljesítésében. A lemaradó dolgo-
zóktól pedig számon kell kérni adott 
szavuk betartását. A népnevelők, 
pártcsoportvezelők feladata állan-
dóan mozgósítani a vállalások telje-
sítésére. 

A szakszervezeti bizalmiak kis 
füzetbe pontosan jegyzik a hozzájuk 
tartozó dolgozók vállalását és telje 
sítéaét. A selejtcsökketntésro tett 
vállalások teljesítését azonban nem 
értékelik. Bógyi Piroska magkészí-
lőnő vállalta: termelését 117 száza, 
lékről 120 százalékra eme'i s há-
rom százalékkal csökkenti selejtjét. 
Termelése azonban, mint a füzet 
mutatta, nem emelkedett, hanem 
visszaesett 96 százalékra az elmúlt 
10 r.iap. A bejegyzésből azonban hi-
ányzik az, hogy mennyi volt a ter-
melésben a selejt s hogy ezen a té-
ren mutatkozilk-e javulás, vagy sem. 
A visszaesés több dolgozónál ta-
pasztalható. Cseh Mihály, Csecsei 
Rózsi ifjúmunkások termelése is 
alacsonyabb, mint az elnvult heli 
átlag. A visszaesést azzal magyaráz-
zák, hogy új profil öntésére tértek 
át. A pártszervezetnek azor.ban el 
kell érnie, hogy a kezdeti nehézsé-
geket minél előbb felszámolják, 
hogy az öntöde dolgozói teljesíthes-
sék vállalásukat. 

Vannak azonban jó eredmények 
is. Fodor Ferenc formázó vállalta, 
hogy 117 százalékról 125 százalékra 
emeli termelését. Már az első tíz 
nap 144 százalékos teljesítményt ért 
el. Szép eredményt ért el Kószó 
László esztergályos is, aki eddig 96 
százalékra teljesítette normáját. 
November 7-ro vállalta, hogy száz 
százalékra emeli teljesítményéi. 123 
százalékos termelési eredményével 
ő is túlteljesítette vállalását. A dol-
gozók azonban nem tudnak az üzem 
termelésében elért eredményekről, 
hiányosságokról, mert — mint Fo-
dor József mondta — az utóbbi 
időben nem írják ki rendszeresen 
termelési eredményeiket. Hiányzik 
a verseny nyilvánossága. A pártve-
zetőségnek ezen is változtatni kell. 
A verseny nyilvánossága nélkül 
nem lehet lendületes a verseny az 
üzemben. 

A pártvezetőségnek többet kell 
foglalkozni 

az üzem műszaki vezetőivel 
is. A titkár elvtárs ugyan eljár a 
műszaki értekezletekre. Beszámol. 
tat|a havonta, gyakran kétheten. 
kin* a vállalatvezető elvtársat, de 
nem bírálja meg keményen a ve-
zetőség munkáját. Nem mutál rá 
idejében a termelésben észlelt hi-
bákra. Ez okozta azt, hoigy a mult. 
ban úgy tel tornyosodtak a hibák 
az üzemben, hogy végül le kellett 
váltani a vállalatvezetőt. Ez intő 
példa kell, hogy legyein a pártve-
ze*ö«ég előtt arra, hogy ne tűrjön 
el a vezetés munkájában lazaságot. 
Mészáros István vállalatvezető elv-
társ pedig követelje meg a párt-
vezetőségtől, hogy bírálatával min-
den területen segítse munkáját, se-
gítse a felmerülő hibák kiküszöbö-
léséi. 

A munkaverseny új szakaszát 
kezdték meg az öirtöde dolgozói a 
negyedik negyedévi terv maradék-
talan teljesítéséért. A terv teljesí-
téséért folyó harc eredményeit 
azonban csak az biztosltja, ha az 
üzem vezetősége és a pártszervezet 
vezetősége a jövőben még szoro. 
sabban együtt dolgozik és birála-
*aikfcal kölcsönösen segitik egymás 
munkáját. 

Mindent ígér, de nem vet Ssendrei Istvánná 
Sándor-utcai kulákassxony 

Szabotálásáért elnyeri méltó büntetését 

Sokan és igen jól iSmerik Felső-
városon Színdrei Istvánná kulák-
asazonyt. Ha valamikor a férjével 
végigmentek az utcán, elkívánták, 
hogy a Sándorutea túlsó végéről is 
levegyék a kalapjukat az arra járó 
dolgozó parasztok és köszöntsék 
ókét. Most ilyesmi hangokat lehet 
hallani a dolgozó parasztok szájá-
ból: „Bár sose ismertük volna.'4 Az 
egykori gőgös familia házatája 
most olyan, akár egy szemétdomb, 
szerte.széjjel. egymás hegyén, há-
tán minden vicik-vacak, de eppen 
ilyen a földje is manapság Szendrei-
i) ének. 

Az ősz folyamán nem hordta le 
idejében földjéről Szecndreiné a nap-
raforgó- és kukoricaszárat. A ve-
tésnek vagy szántásnak híre hamva 
sincs a földjén. Ez nemcsak most, 
hanem már hetekkel ezelőtt sze-
mébe ötlött nemcsak a mezőőrnek, 
hanem az arrajáró dolgozó parasz-
toknak is. Nem is hagyták annyiba, 

megtették ellene a feljelentést. 
Akadlak olyanok is, akik megkér-
dezték tőle: Miért nem vet? A vá-
lasz hallgatás volt. Mit felölhetne 
az ilyen kérdésre Szenére iné? Sem-
mit, Az igazat úgysem mondaná, 
hogy ő gyűlöli a népi demokráciát, 
a dolgozó parasztság boldogulását s 
minden erejével azon van, hogy 
kárt okozzon a népnek. Éppen olyan 
ő is, mint hasonszőrű társai, akikei 
mmdeu becsületes ember szívből 
útál és gyűlöl Szegeden. 

Hosszú sorok kellenének, hogy 
papírra vethessük azt a számtalan 
szennyes cselekedetet, tanit a 
Szendreimé-félék elkövettek és 
és igyekeznek elkövetni. Szendreiné 
i s szóban miniáent csinál, de tettel 
semmit. Búza, árpa, burgonya és 
napraforgó 

beadással még mindig 
hátra v a n . 

Az elszámoltató bizottság e hó 17-
én megjefcwt nála a napraforgó el-
számolás ügyében. 

— Viszem én kérem, csak még 
szárítom egy kicsit a magot — 
mondta. Aki rocrfnézte ezt a nap-
raforgót, láthatta, hogy bizony oda 
nem kis szárítás kell. Tapintásról 
eterni. hogy nem eredeti nedves-

ségtől kell szárítani, valósággal úgy 
néz ki, hogy nyakon öntötték né-
hány liter vízzel. Ezt bizonyítja az 
is, hogy mikor az elszámoltató bi-
zottság által megjelölt beszállítási 
határidő után ismét ellátogatott a 
bizottság Szcndreinéhez, még min-
dig olyan állapotban vollt a napra-
forgó, hogy további szárításra otf 
kellett hagyni Szendreiék padlá-
sán,. Minden jel arra mutat, hogy 
Szendreiék 

s z á n d é k o s a n késleltetik 
a napraforgó s z á r a d á s á t , 

mint ahogy késlekednek és halo-

gatják a vetést csak' azért. Hogy 
kisebb kenyér kerüljön jövőre a 
dolgozók asztalára. 

A felsővárosi dolgozó parasztok 
megsokalták a kulák százféle gaz-
cselekedetét, megtették ellene a fel-
jelentést. Szendireiék is egykettőre 
elveszik jól megérdemelt büntetésü-
ket éppen úgy, minit kulák cinkos-
társaik. Megtanulják ismételten, 
hogy a dolgozó nép államával nem 
lehet újjat húzni, nem okozhat Sen-
ki sem büntetlienül kárt népgazda-
ságunknak. 

D o l g o z ó parasztságunk 
munkafelajánlással készül november 7 - r e 

A Városi Tanács mezőgazdasági 
osztályán tegnap parasztgyülés* 
tartottak, ahol az élenjáró dol-
gozó parasztok felajánlást tették 
november 7 tiszteletére. A gyülé-
sen Molnár Vencel tartott előadási. 
Hangsúlyozta, hogy az őszi mező-
gazdasági munkákkal nagyon el-
maradt Szeged és éppen ezért a 
hátralévő időben jobb munkával 
kell biztosítani a jövő évi bő ter-
mést. 

A jelenlévők lelkesen tettek feL 
njánlárt. Elsőnek Sírján Gábor, a 
Haladás-tszcs ál'attenyésztó bri-
gádjának vezetője szólalt fel. Fel-
ajánlotta, hogy a gondozásában lé-
vő anyakocák mostani fialásút 
egészségesen felneveli, a hízókat 
úgy takarmány ózza, hogy még eb-
ben az évben teljesíthessék a hí-
zottsertés beadást. Háztáji gazda-
ságában összegyűlt trágyát rövid 
időn belül kihordja. Szabó János, 
az Alkotmány-*szcs lógondozója 
felajánlotta, a takarmányozást úgy 
oldja meg, hogy a lovak teherbí-
rása állandóan emelkedjék. En. 
nek érdekében minden alkalmas 
takarmányt lesilóznak. Molnár 
András tanácstag felajánlotté, hogy 
november 7 tiszteletére teljesíti 
hátralévő beadását. Kószó Lajos 
egyéni dolgozó paraszt vállalté, 
hogy Juhász Dömötör dolgozó pa-
rasztnak elveti a búzáját és e1 . 
végzi az őszi mélyszántást, vala-

mint saját udvaráról kihordja a 
trágyát és alászán*ja. Jójárt ra-
jos, a F elszabadul ás-tszcs trakto-
rosa felajánlotta, hogy müszakon-
kint fél holddal többet szánt fel, 
hogy ezzel is elösegftée a szántás 
minél előbbi befejezését. Szekeres 
Imre dolgozó paraszt vállalta, hogy 
november 7-re a mélyszántást el. 
végzi. Martonosl József pedig azt 
vállalta, hogy november 7 re a 
még bentlévő trágyát kihordja, az 
őszi mélyszán*ást elvégzi és olyan 
dolgozó parasztok szántás-vetési 
munkáját vállalja, akiknek nincsen 
igájuk. Hasonlóképpen Le te Antal 
egyéni dolgozó paraszt és Gaval-
lér Sándor is azt vállalták, hogy 
igával nem rendelkező dolgozó pa-
raszt társaiknak segítenek a szán-
*ás-vetésben. Gazdáig János, az 
Alkotmány.tszcs növénytermesztő-
brigádjának vezetője november 7. 
tiszteletére vállalta, hogy az újon-
ram belépett *agok' 11 hold föld-
ién a legrövidebb időn belül el-
végzi a vetőszántást és búzavetést. 

Az őszi munkákban élenjáró dol-
gozó parasztok ezekkel a felaján-
lásaikkal elősegítik az őszi mezö-

I gazdasági munkák minél előbbi be-
fejezését, a többi egyénileg dol. 
gozó parasztok és tszcs-k is tegye-
nek felajánlást november 7 tiszte, 

j tétére, hogy Szeged a búzavetési 
1 tervet minél rövidebb időn belül 
| befejezhesse. 

PtRTNTKIR ELVTÁRSUK FIGYELMESE! 
Ma, szombaton <Sálelött fél 19 órakor a Kálvin-téri székházban a 

Szegedi Városi Pártbizottság a pártt i tkár elvárssk részére összevont 
titkári értekezletet tar t . Az értekezleten a pártti tkár elvtársak ponto. 
san és feltétlenül jelenjenek meg. ,_ 

Értekezlet az állatok átteleltetéséröl 
és a takarmányozás megszervezéséről 

A minisztertanácsnak és az MDF 
Központi Vezetőségének az állatte. 
nyésztés és a tnkarmánytermeszlés 
fejlesztéséről szóló határozata többi 
közt előírja, hogy az 1952—54. évek-
ben növelni kell az állatállományt, 
emelni az állal tenyésztés termelé-
kenységét, az átlagos hozamot és 
szaporasúgot. A határozatiban fog-
laltak teljesítésére 

a soronkövetkező döntő feladat 
az állatállomány jó és olcsó át-
telelte'ése, a takarmányozás 

megszervezése. 
Hogyan, milyen módszerekkel lehet 
ezt legjobban végrehajtani — ezl 
tárgyalta meg a termelőszövetkeze-
tek élenjáró állattenyésztőinek és az 
állattenyésztésben jó eredményt el-
ért egyénileg gazdálkodó dolgozó pa-
rasztoknak csütörtöki értekezlete, 
amelyet a Szabad Nép szerkosztő-
sége és a földművelésügy! minisz-
térium hívott össze. Az értekezleten 
resztvettek a megyei tanácsok ál-
lattenyésztési dolgozói és az Állat-
tenyésztési Kutaló Intézet kutatói is. 

Schamdl József, az Állattenyész-
tési Kutató Intézet igazgatója mieg-
nyitója után Hosnyánszky János, a 
lengelici Petőfi termelőszövetkezet 
Kossuth-díjas elnöke ismertette, ho-
gyan oldotta meg szövetkezete az 
állatállomány átleleltetését és a ta. 
karmányozás (megszervezését. 

Többen azt mondják — mon-
dotta —, hogy Idén a rendelke. 
zésre álló takarmánykészleíek-
kel nem lehet az áttaleltetés* 
megoldani. Ez nem Igaz. A le. 
het ősegek mindenütt megvan, 
nak. csak a meglévő takar-
mányt megfelelő szervezéssel, 
tervszerűséggel kell felhasználni* 

Ahol hiány mutatkozik, rejtett tar-
talékok feltárásával kell pótolni. 

A továbbiakban elmondta, hogy 
mindaddig legeltetnek, amíg az ál-
latok az alkalmi legelőkön táplálé-
kot találnak s a havazás beálltáig 
lehetőleg nem nyúlnak a télire be-
gyűjtött takarmányhoz. Télen a ta-

karmányozás zöme szarvasmarhák-
nál, sertéseknél és juhoknáj silóta-
karmányból áll. 

Kis mennyiségben « lovakkal ts 
etetnek silót. Besilóznak minden 
olyan növényt, amely nem tar-

talmaz mérgező anyagot, 
tehát a kukoricaszároni kívül napra-
forgólányért, burgonyaszárat, tök-
indát, paréjt, répalevelet, kaszálásra 
még alkalmas lucernát, füvekei, 
lomlevelet, úgyhogy a szarvasmar-
hák részére 8, sertések részére hét 
köbméter lesz számosállatonként a 
silótakarmány. Ezenkívül alkalmaz-
zák a szalmafeltárás szovjet mód-
szereit, megszervezik az akáchüvely 
cs gesztenye gyűjtését, amelyek 
minden kilogrammja egy kiló ab-
rakkal egyenlő tápértékű. Az erdők-
ben hat-nyolcszáz tnázsa falambot 
gyűjtenek, amelynek tápértéke a kö-
zepes szénáéval vetekszik. Az abrak 
pótlására a lucernaszénát kalapácsos 
darálón lisztté őrlik s ezt etetik ab-
rakkal keverten szarvasmarhával és 
sertéssel. Csak a nyolc liternél több 
tejet adó teheneknek adnak abrakot. 
Szénával elsősorban a szopás borja, 
kat, egy éven aluli növendékállato-
kat, a nagylejű, vagy vemhes tehe-
neket etetik. A lovak takarmány-
szükségletét is tavaszi szalmából 'és 
silótakarmányból elégítik kl. A ser-
tésekkel elsősorban silótakarmányo-
kat etetnek. A juhokat egész télen 
legelőn járatják. 

A rendelkezésre álló takarmányok 
felhasználásáról tervet készítettek 
és ezt szigorúan betartják. 

Nagy segítséget jelent a szövet-
kezetnek a 40 bika és 50 kan felne-
velésére kötött szerződés, amelynek 
alapján a szerződött tenyészállatok 
számára abraktaikarmányt és neve-
lési előlegei kapnak. 

A felszólalások után Magyart 
András, a földművelésügyi minisz 
térium állattenyésztési főosztályának 
vezetője foglalta össze az értekezlet 
eredményeit. 

A szegedi Nemzeti Színház 30. táj előadásával 
Kübekháza termelőszövetkezeti községet köszöntötte 
abból az alkalomból, hogy kukoricából megkapták 

a szabadpiaci jogot 
A Szegedi Nemzeni Színház mű-

vészei tájelőadásaikkal gyakran ke-
resik fel a környékbeli községe, 
ket és városokat. A városokban 
operákat és nagyoperetteket mu-
tattak be, mindenütt telt ház előtt. 
Hódmezővásárhelyem a „Cigány-
báró'"-t közel 900-an, Orosházán 
a „Bánk bán"-t pedig majdnem 
500-an nézték meg egy előadás 
keretében. 

A községek közül elsősorban a 
beadásban, az őszi szántás-velésben 
élenjáró községekbe lá*ogatnak el. 
Külön vidám műsort állítottak 
össze részükre. A „Pesti jósda" cí-
mű egyfelvonásos tréfa a babona 
elleni harcra tanít. „A kincs" cí-
mű vígjáték pedig a kulákok mes-
terkedéseire hívja fel a figyelmet. 
A vidám *amítójellegü jelenetek 
mellett népszerű operaáriák ós 
operettdaloik is szerepelnek a mű. 
soron. A jelenetek közti szünete-
ket szavalatok töltik ki. Veresei 
és dallal köszön*ik' azokat a dol,. 
gozó parasztokat, akik példamuta-
tóan teljesítették az állammal 
szembeni kötelezettségüke*. 

'A szinház művészei az előadá-
sok előtt és után gyakran beszél-
getnek a dolgozó parasztokkal, 
meghallgatják véleményüket az elő-
adásról. Amint erősödik a dolgo-
zók és a színészek kapcsola'té, 
ugyanúgy nő az érdeklődés a táj-
előadások iránt. Mindszenten 310, 
Mórahalmon 300, Bordányban kö. 
zel 250 volt a nézők száma. A 
Szegedi Nemzeti Színház az új-
évadban 30 tájelőadást tartott. 

A 30. tájelőadást o6ütörtökön 
este Kübekházán tartották. A Tito-
határmen*i termelőszövetkezeti köz. 
ség dolgozó parasztságát vidám 
műsorukkal aeból az alkalomból 
köszöntötték, hogy már 108 száza-
lékra teljesítették kukoricából az 
állammal szembeni kötelezettségű-
ket és megkapták a szabadpiaci jo-
got. Az előadáson több, mint 200 
dolgozó paraszt vett részt. 

A Szegedi Nemzett Színház az 
idei színié vadban összesen 160 
táj előadást rendez. 

EGYRE NAGYOBB AZ ÉRDEKLŐDÉS 
A SZOVJET LAPOK IRÁNT ' 

Ebben az évben fokozott érdek, 
lődés nyilvánul meg a szovjet la-
pok és folyóiratok 1953. évi előfi-
zetése iránt. Évről-évre növekszik 
Szegeden is a szovjet lapok előfíze. 
tőinek száma. A tudományos inté-
zetek és üzemek' mellett az egyéni 
előfizetők is nagy számban kere-
sik fel a Horizontot, hoigy jövő 
évre előfizessenek a szovjet la-
pokra. • 

Egyre *öbb a Szovjetunióból ha. 
zánkba érkező folyóiratok száma 
is. A mult évben 237 szovjet lapra 
és folyóirat-ra lehetett előfizetni, 
1953-ra közel 300 különböző lap 
és folyóira* rendelhető meg.' Tudo-
mányos, műszaki, kulturális, mű. 
veszeti, sport, ifjúsági és gyer-
meklapok nagy tömegéből válo-
gathatnak az érdeklődók: orosz, kí-

nai, német famcia, angol, svéd, 
spanyol és más nyelveken. 

A 6zovjet lapok segítőink min-
dennapi munkánkban. Közelebb 
hozzák dolgozóinkhoz a szovjet né-
pek életé* és békeharcát. Részle-
tes tájékoztatást nyújtanak a kom-
munizmus építéseiről, a szovjet 
tudomány legújabb eredményeiről, 
n ezovjet munkások élenjáró mun. 
kamódszereiről és 'teljesítményei-
ről, a szovjet kultúráról és sport-
ról. 

Ennek tudatában nyújtották be 
tudományos intézeteink csaknem 
kivé'tél nélkül jövő évi megrend". 
1 őseiket a Horizonthoz, s ezérl 
igyekeznek üzemeink és dolgozó-
ink, még a határidő lejárta előtt A 
szovjet lapok jövő évi elölizctc-
sét megújítani, 
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E L Ő A D Á S AZ Ü S T Ö K Ö S Ö K R Ő L 
A V Ö R Ö S C S I L L A G M O Z I B A N 

Pár évszázaddal ezeKőll ha fé-
nyes üstökös jelent meg az égbol-
ton, v a g y valamiképpen szárnyra. 
keK a hír, hogy üsúökps közeledik j 
a Föld felé , az eanfc'ereket babonás 
félelem, rémület fogta el. Ha a ' 
még korábbi Időkre is visszatekin-
tünk, nehéz volna felsorolni, mi | 
mindent tulajdonítottak az üstökö-
sök megjelenésének a babonás hie-
delemben élö, félrev czeteti embe-
rek. 

Szerepeltek az üst-Skösök, mint 
az éhínség, járványok é s háborúk 
előhírnökei. Hitték róluk, hogy nz 
embereknek a Földről elszálloU 
lelkei . Legelterjedtebb volt az a 
hit, — főleg a középkorban. az 
asztrológia virágvásá/nak korában, 
— hogy az üsjtököeók égi jelek, 
amelyek kimagasló földi eseménye-
ket: királyok, hadvezérek halálát, 
földrengést, háborút jelentenek. 

Az üstökösöknek. ezeknek az 
„égi jeleknek" fevlt'jnésél és az 
emberekbein az üstökösök megjele-
nésével kapcsolatban úrrá le'-t fé-
lelmet az egyház előszeretettel 
használta fel arra, h o g y a népet 
bűnbánatra, vezeklésre. jobbulás. 
ra térítse. Érméket talizmánokat 
osztott, amelyeknek hordozói men-
tesülnek az üstökösök hatása alól. 
A félrevezetett emberek között 
sokan voltak, akik félelmükben 
vagyonukat az egyháznak adomá-
nyozták, eladták, vmgy elmulatták. 
Többen voltak olyanok is, akiket 
a rémület öngyi lkosságba kerget, 
lett . 

A tudomány feltárta az üstökö-
sök titkait. Régóta tudjuk róluk, 
hogy éppen úgy. mint a többi égi-
lestok, megszabott pályákon kerin-
genek, engedelmeskednek a tömeg-
vonzás törvényeinek. Igen sok 
üstökösnek ismerjük a Nap körüli 
keringési Idejét. Tudjuk, hogy az 
eddig felfedezett üstökösök közül 
mely ik és mikor fog hosszú kör-
útja során Földünk közelében el-
haladni. 

Számos megf igye lés és pontos 
mérések eredményeit összevetve, 
a csillagászok megállapították, 
hogy minden üstökös lényegében 
három részből áll: az üstökös 
magja, az ezt körülvevő nagyobb 
kiterjedésű fénylő gázgönvb, az 
ti, n. cérna és a hosszan e lnyúló 
csóva. Az üstökös magja törmelé-
kekből áll,- amelyeket jég log ösr-
sze egységes tömeggé. A mag 
átmérője néhány száz méter é6 
néhány kilométer közö':t változik. 
Egy-egy üstökös tömege — a leg-
nagyobbaknál i s — nem éri el a 
Föld tömegének száz milliomod ré-
szét sem. Bár nz üstökös magja 
általában igen kicsiny átméretü, 
a körülötte lévő coma nagy kiter-
jedése miatt az üstökös látszólag 
Földünknél l s többszörösen, néha 
százszorosan is nagyobb kiterjedé-
sű. Ezekhez a hatalmas méretek, 
hez képest az üstökös magjának 
és az egész üstökösnek a tömege 
— mint láttuk — rendkívül cse-
kély. Ezért igen jellemző nz üstö-
kösök lényegére az a meghatáro-
zás, hogy az üstökösök — láthatö 
semmik. 

A fényes csóvában és a comában 
lévő gáz elképzelhetetlenül ritka, 
sokmllliÓ6zor ritkább a Földi lég-

* Párthirek 

körnél. Ilyenfokú légribkitást a 
Földön eddig semmiféle eszközzel 
sem sikerült előállítani. 

Az üs'tokös csóvája több millió 
kilométer hosszúságú. Amig az üs-
tökös a Naptól nagy messzeségben 
van, csóvája egyáltalán nincs. A 
csóva ós a magot körülvevő gáz- 1 

gömb, a coma, a Nap hó- és fény- j 
sugarainak halasára jön létre. A 
Nap közelében elhaladó üstökös 
magjában a mag részeit összetartó 
jég olvadni, párologni kezd. A 
magból elpárolgó gázok részben 
a nap visszaver1' fényétől, részben 
a napsugárzás hatására saját ma-
gukból kibocsátott fénnyel vilá-
gítanak. Az üstökös csóvája úgy 
keletkezik. hogy a Napsugarak 
nyomása a magból felszabaduló 
gázokat, a Nappal e l lentéles irány, 
ban. nagy 'távolságban szétszórja, 
mintegy a magról lefújja. 

1910-ben a Halley-üsfökös meg-
jelenése alkalmával a csillagászok 
Számításokkal megállapították, 
hogy Földünk ez alkalommal az 
üstökös csóváján át fog haladni. 
Az újságok világgá kürtöltek a 
hírt, hogy Földünk az üstökössel 
össze fog ütközni. A hir hatására 
sokan világkatasztrófát, a világ 
végének bekövetkezését, az em-
beriségnek a mérgező ciángázoktól 
való elpusztulását jósoltak. A csil-
lagászok számításai helyeseknek 
bizonyultak. Földünk valóban át-
haladt a Halley-üstökös csóváján. 
É« nem történt semmi. Nem is 
történhetett. A csóvában lévő cián. 
gázok nem tudtak behatolni Föl-
dünk légterébe. A csóva gázainál 
sokmilliószor sűrűbb földi légkör 
eltörhetetlen páncélként viselke-
dert. 

De mi történt volna akkor, ha a 
csóva helyett az üstökös fó töme-
gével , az üstökös magjával ütkö-
zöK volna össze Földünk? Bekö-
vetkezhet-e i lyen összeütközés? 
Bár ennek a valószínűsége rend-
kívül kicsiny, mégis azt kell mon. 
dánunk, hogy bekövetkezhet. Hogy 
egy i lyen véletlen esetben is mi 
történne, arról könnyűszerrel fo-
galma4 alkothat magának valaki, 
ha mondjuk megpróbálna egy ro-
bogó gyorsvonati mozdonyt egy 
akármilyen nagy Sebességgel ki-
dobott, vagy kilőtt zöldborsó vagy 
cseresznyeszemmel « pályá'yáról 
kiütni. 

Ezekről a kérdésekről „Ustókö-
bök és meteorok" címmel a Magyar 
Természettudományi • Táxsula4 a 
szegedi Városi Tanáccsal karöltve 
f. hó 26-án. (vasárnap) d. e. 9 
órai kezdettel ismeretterjesztő elő-
adást rendez a Vörös C6ÍUag-mo. 
ziban. Az előadást a szegedi Kon-
zervgyár kultúrcsoportjának népi 
táncegyüttese táncbemutatója elő-
zi meg. Az előadást dr. Kunfalvi 
András tanár, a bemutató csillag, 
vizsgáló vezetöje tartja. Az elő-
adás után a „Meteorok" és az 
„Északi fény" című igen tanulságos 
és művészi kivitelű filmek kerül-
nek bemutatásra, amelyek az elő-
adás tartalmát kitűnően teszik 
szemléletessé. Az 1 forintos belé . 
pödíjak a Természettudományi Tár-
sulatnál (Horváth Mihály-u. 3.) és 
a mozi pénztáránál válthatók. 

Ma délelőtt fél 10 órakor a 
Kálvin-téri székházban ösz-
szevont párttitkári értekezle-
tet tartunk. Kérjük a párttit-
kár elvtársak feltétlen és 
pontos időben való megjelené-
sét. 

Szegedi Pártbizottság 

Értesíti ük a Párttörténeti szak 
második évfolyam hallgatóit, va-
lamint a Sztálin elvtárs életrajz 
konferencia vezetőit, hogy részükre 
új irodalom érkezett. Kérjük mi-
nél előbb vegyék át a Pártoktatás 
Házában. 

Értesítjük a Párttörténet I. évfo-
lyamának propagandistáit, hogy ré-
szükre október 25-én délután 2 óra-
kor a Radnóti gimnáziumban a z 
első anyagból konferenciát tartunk. 
Kérjük a pontos megjelenést. 

Értesítjük a Politikai gazdaságtan 
szak II. évfolyamának hallgatóit, 
hogy részükre a meghívóban írt he-
lyeken és időpontban konferenciát 
tartunk. Kérjük a feltétlen és pon-
tos megjelenést. 

Értesítjük a Párttörténeti szak II. 
évfolyamának hallgatóit, hogy ré-
szükre október 25-én, szombaton 
délután 2 órakor az Építőipari 
Technikumban konferenciát tar-
tunk. Kérjük az elvtársak pontos 
megjelenésé4 . 

Felhívjuk a Párttörténeti hallga, 
tók II. évfolyam hallgatóinak f i -
gyelmét, hogy október 25-ig m é g 
az első konferencia előtt vegyék fe l 
a kapcsolatot a konferenciavezető-
jükkel. mert a konferenciákra való 
kiértékeléshez külön meghívót 
nem fogunk küldeni. Pártszerveze-
teink ellenőrizzék és segítsék elő a 
kapcsolaj felvételét-

Értesítjük a Sztálin életrajz kon-
ferencia vezető elvtársakat, hogy 
részükre október 25-én szombaton 
délután 2 órakor a Pártoktatás Há-
zában konferenciát tartunk. Kérjük 
a pontos megjelenést. 

Agit . Prop. Osrtáty 
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VASÁRNAPI SPORTMŰSOR 
Honvéd stadion: Fél 3 órakor Sze-

gedi Honvéd—Bp Dózsa NB l-es mér-
kőzés Fél 1-kor Szegedi Lokomotív 
—Vasas Izzó NB Il-es mérkőzés. 

Hunyadi fér : 9 óra Sz Postás—Sz 
Dózsa, háromnegyed 11 órakor VL 
Sz Kender—Hmv. Petőfi. Magyar Nép. 
köztársasági Kupa mérkőzés. Fél 1-
kor VL Sz Kender II—Útfenntartó, 
várost bajnoki. 

Lokomotív pálya: Fél 9 órakor Sz 
Lokomo'.lv II—Vörös Meteor II. tar-
talék. bajnoki. Fél 11-kor Jutagyár— 
Lendület, városi bajnoki. 

Ady tér: 8 óra Bőrösök—Kenyér-
gyár , városi bajnoki. 12 óra Haladás 
II— Petőfi II. tartalék bajnoki. 

Cserepes sor: 3 óna Kenyérgyár -
Szeged Állomás, városi bajnoki. 

Honvéd pálya: 9 óra Sz Honvéd 
ifi—Sz. Postás lfl bajnoki. 

Országos ifjúsági birkózó verseny 
Vasárnap délelőtt io órakor a ró-

kusi tornacsarnokban megrendezésre 
kerülő ifjúsági egyéni birkózó ver-
senyre a helybeli egyesületek 30 ver . 
senyzőjén kívül eddig 60 vidéki ne-
vezés futott be A vidéki versenyzők 
közül esélyesek a kecskeméti Janka-
hídi. szenl'esl Beregszászi, a' makói 
Gesztesi és O. Nagy. Ezenkívül neve-
zett még Püspökladány, Székesfehér-
vár, Hódmezővásárhely, Csongrád. 
Orosháza és még üjabb nevezések 
várhatók. 

A MAI LABDARUGÓ MÉRHÖZÉSEK 
Külső Lokomotív pályán fól 3-toPí 

Sz Dózsa II—Sz Kinizsi II. iartaiék: 
bajnoki. 

Lokomotív pályán: 3 órakor Szeged 
Állomás—Távírda várost bajnoki 

Külső Honvéd pályán: Fél 3 órakor 
Munkaerői art—Délmagyar Nyomda 
városi bajnoki. 

Szabadság tér: Fél 3 órakor OMSÉG 
—Fáklya városi bajnoki. 

Hunyadi fér : 3 óra Épületlakatos— 
MAV Igazgatósáig városi bajnoki. 

Cserepes sor: 3 óra Kinizsi Papr i -
ka—Vasas II váro6i bajnoki. 

Sz. Petőfi pálya: Fél 3 órakor 
Báalya—Vasas városi bajnoki. 

Dorozsma : Fél 3 órakor Sz Postás 
—Vörös Lobogó városi bajnoki. 

Járási labdarugó bajnokság 
Kistelek Mórahalmon Játszik féJ 3 

órakor, Algyő Sándorfalván 2 óra-
kor, Tápé Szatymazon 2 órákor, Uj. 
ozerpiván öszentlvánon fél 3 órakor. 
Deszk Szőregen 2 órakor. 
Az Sz Petőfi labdarugók Budapesten 

A Szegedi Petőfi NB II .es labda-
rugó csapata szombaton délután u 'a-
zfk Budapestre a Kőbányai Lokomo-
tív elleni vasárnapi mérkőzésre A 
csapatban sok a sérült, (Bitó, Bá 
náti, Hetesi, Virág, Billczki és Se-
bők), ezért a Kőbányai Lokomotív el-
leni együttest, csak közvetlen a mér-
kőzés előtt Jelölik ki egy 14-es ke. 
rétből. 

Tároljuk gondosan a burgonya vetőgumót 
Ebben az évben a tavaszi ülteiésű 

burgonyák az aszályos időjárás 
miatt egészen augusztusig nem fej-
leszthettek teljes tenyészértékű gu-
mókat. A közép- és késel érésű faj-
ták azonban az esőzésok ulán új gu-
mókat kötöttek. A későbbi fejlődésű 
gumók á tatában nagyobbak, minta 
korábbi, első kötésű gumók. Fejlő-
désük során kedvezőbb voll az idő-
járás — így tenyésziértékük ls sok-
kal nagyobb, hasonló a nyári ülte-
iésű gumók tenyészértékéhez. 

Helyes, ha ezeket a gumókat kü 
lön válogatjuk és a tavaszi vetésre 
ezeket használjuk vetőmagnak. 
Ugyanúgy tároljuk és kezeljük a 
másodkötésű gumókat, mint a nyári 
ülletésű burgonyát: gondosan válo-
gassuk és a kiválogatott gumókat 
tárolás előtt jól szárítsuk ki, rmjd 
rakjuk el verembe, pincébe, az elő-
írásnak megfelelően. A burgonyaré-
teg közé földet ne szórjunk, mert ez 

esetben a burgonya tavaszai lassan 
csírázik és kevesebb termést ad. 

A prizmák alapszélessége 90—103 
centiméternél ne legyen nagyobb és 
a prizmákat legalább félméteres 
szaimatnkaróval fedjük be, hogy az 
eső a gumókat ne érje és a fagy 
azokban kárt ne tehessen. 

A foszlóshéjú gumók a szedés 
után két-három hétig erősen léleg-
zőnek és ha azokat elföldeljük, 
könnyen bemelegszenek. Éppen ez-
ért a földelésre csak két-három hét 
után kerüljön sor. A földelést fo-
lyamatosan hajtsuk végre. Először 
vékonyan, a hidegebb időjárásnál 
vastagítsuk mintegy 30 centiméter-
re. Ha a hideg 15 foknál nagyobb, 
a földréteget törekes szalmával, 
vagy kukoricaszárral fedjük be. 

Ezzel a módszerrel biztosítjuk a 
jóiminőségű, jó tenyészértékű vető-
magot. 

Használjuk tehát fel a másodkö-
tésű gumókati 

Tő eredmények a gyapotszedésben 
A járási és szegedi tszcs-k vál-

lalták, hogy a gyapotszáritó he-
lyiségeket 26-ig rendbehozzák. A 
gyapotszedésben jó eredményt ér-
lek sí: a röszkei Micsurin-Lzcs, ö4 

holdról 12 mázsát, a röszkei Uj 

Étot-tszce, öt holdról 9 mázsát, a 
67öiegi Micsurin-tszcs, tíz holdról 
12 mázsát, a Petöíi-'szcs, tíz hold. 
ról Szintén 12 mázsa gyapotot 
szedtek le. 

IDŐ JÁRÁSJELENTÉS 
Várható időjárás 

szoiriDat esiig: luL 
nyomóan borult 
idő, több helyen 
esővel. regqel| 
köddel. Mérsékelt 
délnyugati, nyuga-
fi szél. A hőmér-
séklet alig váltó, 
zik. 

Várható hőmérsékleti értékek a 
ország területére: Szombaton reggel 
8—9. délben 14—17 fok között. a 
várható napi középhőmér.séktet októ-
ber 25-én. szombaton az ország 
egész területén 10 fok felctf lesz. 

MOZI 
Szabadsági Szerelmi bájital (októ-

ber 29-ig) 
Vörös Csillag: Falusi orvos (októ-

ber 29-ig). 
Fáklya: Harcokban edződött (októ-

ber 26-ig). 
Az előadások a mozikban 6 és 8 

órakor kezdődnek. 
SZÍNHÁZ 

Délután 4: Luda,s Maty. Honvéd 
előadás. 

Este fél 8: Luxemburg grófja. Bér-
letszünet. 

KIÁLLÍTÁS 
Arany János-emlékkiállítás a Somo-

gyi Könyvtárban. 
MUZEUM 

Kossuth.emlékkiállítás, Móra Ferenc-
kiállltás, fejlődéstörténeti és termé, 
szepajz i kiállítások: hétfő kivételé-
vel naponta 9 órától délután 18 
óráig, szombaton 9 órától délután 17 
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. 

KÖNYVTAR 
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 

ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL 
előtt 10-től este 9-ig. hétfőn 2-től ea-
te 9-lg. Kölcsönzés 12-tői este 8-lg, 
hétfőn 2-től este 8 lg. 

Somogyi: Délelőtt 10-től este 7-tg, 
(Könyvkölcsönzés: délután 2-től este 
6 óráig.) 

Gorkll (Horváth M.-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-lg: délután 3 tói 7-ig. Könyvköl. 
csönzés. 

x ARAMSZONET A' Délmagyaror. 
szágl Áramszolgáltató Vállalat szege, 
di Üzemvezetősége közli, hogy f. 
hő 26-án reggel 7-től 10-ig Gyula 
te'ep, Béke telep, Dorozsma, Móra-
halom, Asotthalom, Röszke, Szentmi-
há'ytelek, Gyá'a, Csórva. Zákány-
szék: Pusztamérges és ö'.tömös köz. 
ségekben szünetel az áramszolgálta-
tás. 

x HIRDETMÉNY. A Szegedi Fil-
harmonikus Zenekar Január 1-i füg-
getlenítése céliából próbajátékot hir-
detünk. Jelentkezők életrajzukat no-
vember l-ig adják be a szegedi ki-
rendeltség Klauzál tér 2 sz. alatti 
Irodájába Próbaláték november 3-án 
délelőtt 10—este 10-ig a Zenekonzer. 
vatóriumban Szeged, SzfáJfn körút 
77. szám. 

TŰZHELY, udvarseprő kévésen, tégla 
olcsón eladó Röszkei u. 18. 
HIZÓ továbbtartásra, mikádó bunda 
béléssel, több férfi ruha eladó. Mura 
u. 2/b. 
EGY 12 éves íó sürgősen eladó. Új-
szeged, PiHjch Kálmán u 22. 
NOI bunda. Jégszekrény, nagymére-
tű. egy kukoricamorzsoló eladó 
Mikszáth Kálmán u. 10. 
VARRÓGÉP eladó, női kartkahaiós. 
s t rapára Igen jó. Hullám u. 8 I 
em 7. 
ELADÓ 100 kg-os mázsa, egy fü r -
dőkád. Horváth Mihály u 7, ház-
mester. 
MÉLY gyermekkocsi, boternyő, e r ő s 
saroglyás tallcska, kézi teherszánkó 
eladó. Zsótér u. 3/b, fldszt. 
SZOBA, konyhás, mellékhelyiségből 
áldó házfelügyedeti Cakásom elcserél-
ném hasonlóért vagy főbérletiért. Tö-
mörkényi u 12. 
3- r l -es SIEMENS rádió és ven* iffláfor 
eladó. Aprflls 4 útja 38. fídszt.. 1 
NOVEMBER 1-től szövetkezetbe dol-
gozom. Kérem a tisztelt rendelőimet, 
hogy a még nálam lévő munkákat.. 
nyolc napon belül elvinni szívesked-
jenek, mert tovább fenntartani nem 
áll módomban. Cziner böröndös. Sztá-
lin krt. 44. 
SZALMA, polyva tovább hizlalásra, 
vagy beszolgáltatásra való sertés el-
adó. Daru ii. 4. 
FEHÉR, mély, alig használt gyer-
mekkocsi, 6x7 vízhatlan kocsiponyva 
eladó. Nagy János fűszer-üzletében 
érdeklődni, Kálvária háta mögött. 
Rókus: ff. 168 
BÜRGERI csizma 42, 44-es, alig 
használt, edtadó hízóért vagy kukori-
cáért elcserélhető. Móra u. 12. 
ELADOK: Fehérágv, betéttel, éjjel i-
szekrén"°k, ruhásszekrény, egy 
gvermc f 'y, modern. Sztálin krt 
58/a, f:..-zt. 1. 
EGY kjs gyermek' gondozását; elvál-
lalom. Hajnal u. 22. 
EGY stráfkocsl és egy Jó erős 16 el-
adó. Dobó u 76. 
VILÁGOS, félkeményt*. háló eCadó 
Deák Ferenc u. 20. I. em 2. 
•TOALLAPOTBAN lévő használt tize. 
desmérlege*. 10—15-20 kg-osat ve-
szünk Begyűjtő Vállalat Szeged, Ilo-
na u. 16—20. 
MÉLY gyermekkocsi. Jő álíapotban 
lévő bilgeri eladó, Kaamczy u 6. I. 
em 10. 

HIRDETMÉNY 
Délmagyaror&zági Aramszol. 
gáltató Vállalat október 27-
től november 3-ig 

Országos 
Villamosenergia-
ipari Kiállítást 

rendez a Sztálin-kőrút 79. sz. 
alatti kulturhelyiségében. Fe l . 
kérjük Szeged város dolgo-
zóit, iskoláit, hogy kiállílá-
sunkat tekintsék meg. A ki-
állítás a jelzett helyen és idő-
ben reggel 8-tól este S-ig van 
nyitva. Belépés díjtalan. 

DÁV Igazgatóság 

SÜLDŐK ELADÓK (2 darab). Petőfi 
Sándor sugárút 33. I em. 6. 
BARANYBÉLÉSES férfi kabát. 42-ea 
magasszárú cipő, bakancs, ú j női 
38-as félcipő eladó. Alföldi u. 9 
Nyári. 
FÉRFI ruha, télikabát, zsebóra, bőr-
kabát. tűzhely eladó. Retek u 43 
ELADÓK egy takaréktűzhely. vitt 
lanylámpák, kicsi ablak. Jósika u. 
33. emelet 
ALIG HASZNÁLT bundabéléssel ellá-
tott mikádó eladó. Felhő u 18 
NAGY zománcos tűzhely, rövid ' bőr-
kabát eladó. Mérey u. 21. vendéglő 
ELADÓ kisméretű ÚJ takaréktűzhely', 
Szentháromság u. 46 Fejós. 
DISZNÓ beszolgáltatáshoz kedvezmé. 
nyes feltétellel résztársat keresek. 
Dózsa György u. 22. fldszt, 1. 
VASAGY, gyermekágy. mosdó, mér-
leg, tűzhely, asztal, cserépkályha el-
adó. Tömörkény u. 5 
SÜTŐTŐK mázsatételben eladó Érd. 
Újszeged, volt Börtöngazdaság. 
DIÓ rekamié és asztal készen kap-
ható; bútor modernizálás olcsón. 
Hermos asztalosnál, Szti. György tér 
5 szám. 
EGY Jókarban lévő fehér mély gyer-
mekkocsi e'adó. Kossuth Lajos sgt . 
54. szám 
4 drb 5 MÉTERES gerenda eladó. 
Szeged. Petőfi telep 34. utca 1001 
NAGYMÉRETŰ és egy kisebb mérető 
vaskályha eladó. Szent Mihály u. 4 
EGY nagy horgany fürdőkád, 180-as 
méretó mosótéknő, kerekaljú nagy 
teknő, orvosi bőrtáska, kis könyves 
állvánv eladó. Petófl S sgt . 18. 
MINDENFÉLE adminisztrációban Jár. 
t a s nö elhelyezkedne. Kovács. Ne-
mestakács u. 32. 
ELADÓ kisebb káposztás, boroshor-
dók, hegedűk, tetőcserép, fehér már-
ványlap, bádog tetőablak, vasüst-
Ilona u, 26 
A SZEGEDI Földmüvesszövetkezeí! 
Piaci standlán sárgarépa minden 
mennyiségben kapható. 
VENNÉK kb. 15 q-t bíró laposkocsltt 
Ért.: d r Boros József u. 24 I. em. 
VARRÓGÉP, süllyesztés, tő állapotban 
eladó. Deák Ferenc u. 18. L em 4. 
aj tó. 
ELADÓ 2 d rb 750x20-as külső és 
epy belső autógummi, egy szecska-
vágó. Csongrádi sgt . 46. 
FÉL kistei.ket vennék. Értesítés Ná-
das u 15/b. 
ELADÓ 6-os Csepel vaskályha csö-
vekkel, rádiátorral. Dózsa György u. 
lö/b. I em. 19 «jWő. Tóth. 
TOLBUCHIN sgt. 22. szám alatti 1 
szoba, konyha, mellékhelyiségből ál'té 
házmestert lakásom elcserélném fő, 
bérleti, 1 szoba ós meliékhelyiséges. 
é r j . 
ELVESZETT egy német fajta' kutya, 
barna sima szőrű, vágott farkú, kaj-
la fülű. 50 Ft Jutalom ellenében ad-
ja le Petőfi telep V. u. 193. esí.i 
órákban. 
KÉPESÍTETT könyvelő állást keres. 
Cime: Ordögnénél. Szivárvány u. 45. 
JÓALLAPOTBAN lévő mélv gyermek-
kocsi eladó Osztrovszky u. 7. 
ELADÓ 4 fiókos sublót. Jő állapotban. 
Felhő u. 18. Wéber. 
BÓRKABATJAT most festesse, Javít-
tassa Csordás bőrruhakészttő mes-
ternél, Szt. Miklós u. 7. 

HIRDETMÉNY 

Közhírré leszem, hogy a földmüve-
lésügyi minisztérium rendelete alap-
ján Szeged Város Tanácsának terü-
letén levő 6 hónaposnál Idősebb ko-
sokat 1952. október hó 25-én r eg . 
gel 8 órakor a Szeged-Rókusi vásár , 
té r re ; ugyanaznap I I órakor a bak-
tól Felszabadulás tszcs tanyája előtti 
• érre; ugyanaznap 15 órakor a Vad. 
kerti téri (alsóvárosi bikaistálCö előtt 
elierülő térre) vezessék elő. 

Egyben felhívom a kan apaállat 
tulajdonosokat és gondozóitat. hogy 
a fenti Időben ás Jelzett helyre á 
kiselejtezésre váró kanokat lg ve-
zessék elő. 

- VB.-elnök 

A szegedi Földműves,szővetke. 
zet központi Irodájában, Kos-
suth Lajos sgt. 25. sz a l a " 

f ö l d t e r ü l e t r e 
kedvezményes feltételek mellett 
kjshaszonbérletl szerződés köt-
hető. Bővebb felvilágosítást a 

szövetkezet ad. 

DÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő es kladői 
ZOMBORI JÁNOS 

8zerkesztt: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged Lenin-u. 11 

Telefoni 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenln-u. •< 

Telefon: 31—16 é s 35—OO. 
Csongrádmegvel Nyomdaipart 

Vállalat. Szeged 
Felelős vezetőt Vlncze OvörgV 

FELHÍVÁS 
Felhívom a házmegbízot|í intéz, 

mény kerületi és körzeti vezetőit, 
valamint a házmegblzottakat, hogy az 
október 20 haiáridőre kézbesítésre 
átadojl kötelező biztosításra vonat-
kozó bizonylatok kézbesítést ívelt 
azonnal adják le a tanácsháza 106-os 
szobájába. 

Felhívom fenti Intézmény szerveit, 
hogy a gyámügyi ha(óság áhaJ ki. 
adot ( környezettanulmányokat szin-
tén fenti helyre azonnali adják le. 

-inai. 

Fotelek, rekamiék, fe KÜLÖN JAVÍTÓ MOHELY 

személyes pamlagok, 
fotelágyak készítése 
elsőrendű kivitelben 

KÁRPITOS SZÖVETKEZET KALLAY ÖDÖN UTCA 1. SZ. TELEFONT 32 28 

Zsákok,ponyvák készítését és Javítását vilialjuk. 
K É S Z Ü L N E K : munkáskötények, 

autó ponyvák, napellenzők 

SZEGEDI KÁRPITOS SZÖVETKEZET PONYVA RÉSZLEGE. BOCSKAY U. 7 
TELEFON: 42—59 


