
VILClG PRQLETARJfll EGYESÜLJETEK! 
— 

A görög politikai foglyok memoranduma 
az Egyesült Nemzetek szervezetéhez _ 

Győzelmi jelentések a november 7-i felajánlások 
teljesítéséről 

A vetőszántás befejezése után 
teljes erővel folytatni kell az őszi méh szántást 

•A Z - M D P C S O N G R A D M E G Y E í P A R T . B 1 Z O T T S A G A N A K L A p.j A 
VIII, ÉVF. 253. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR KEDD, 1952. OKTÓBER 28. 

A magyar kormánykü ldö t tség látogatása 

a Német Demokrat ikus Köztársaság vezetőinél 
A Német Demokratikus Köztársa-

ság kormányának meghívására va-
sárnap magyar kormányküldöttség 
utazott Ber.inbe. A kormányküldött-
ség vezetője Rákosi Mályás, a Ma-
gyar Népköztársaság Minisztertaná-
csának elnöke, tagjai Gerő Ernő ál-
iammir.iiszter. a Népgazdasági Ta-
nács elnöke és Kiss Károly külügy-
miniszter. A kormányküldöttség kí-
séretében Berlinbe utazott Stefan 
Heymann, rendkívüli követ és meg-
hatalmazott miniszter, a Német De-
mokratikus Köztársaság budapesti 
diplomáciai missziójának vezetője is 
A kormányküldöttség búcsúztatásán 
résztvett Farkas Mihály vezérezre-
des, honvédelmi miniszter, Dobi Ist-
ván, a Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsának elnöke. Ugyan-
csak megjelent a búcsúztatáson J. 
D. Kiszeljov, a Szovjetunió magyar-
országi nagykövete, Huan Cen, a 
Kínai Népköztársaság budapesti 
nagykövete és a többi baráti állam 
budapesti képviselői. 

A magyar kormányküldöttség 
különvonata hétfőn a korareggelt 
órákban érkezett Bad-Schandauba, 
— a Német Demokratikus Köztár-
saság halárállomására, ahol Her-
mann Matem, a Német Szocialista 
Egységpárt politikai irodájának 
tagja, a Német Demokratikus Köz-
társaság népi kamarájának alelnö-
ke, Georg Dertinger külügyminisz-
ter, Max Opitz, a Köztársasági El-
nöki Hivatal vezetője. Heinz Kess-
ler belügyminiszterhelyettes és Haj-
dú József rendkívüli követ és meg-
hatalmazott miniszter, a Magyar 
Népköztársaság berlini diplomáciai 
missziójának vezetője köszöntötte a 
magyar nép küldötteit. 

Németország Demokratikus Nem-
zeti Frontjának nagyberlini bizott-

sága hélfőn a korareggelt órákban 
a következő felhívást adta ki: 

— Berliniek! A baráti Magyar 
Népköztársaság kormánylnildöltsé 
ge, élén Rákosi Mátyással, a mi-
nisztertanács elnökével, a Német 
Demokratikus Köztársaságba érke-
ze' t és úton vam fővárosunk felé. 
Díszítsétek fel házaitokat és mun-
kahelyeiteket, hogy méltóképpen fo-
gadjuk a baráti magyar nép kiváló 
képviselőit. Éljen a megbonthatatlan 
német-magyar barátság. éljen 
együttes békeküzdelmütnk, amelyet a 
német és a magyar nép a felszaba-
dító Szovjetunió vezetésével folytul 
Éljen Rákosi Mátyás, a magyar nép 
nagy fia! 

Reggel 8 órára Berlin demokra-
tikus övezete zászlódíszbe öltözött. A 
főútvonalakon maga? hármasárbó-
cokon. a Szovjeiunió, a Magyar Nép-
köztársaság és a Német Demokra-
tikus Köztársaság lobogói lengenek. 
Az épületek homlokzatán J. V. Sztá-
lin, Rákosi Mátyás és Wilhelm 
Pieck hatalmas méretű arcképei, va-
lamint a Sztálin vezette béketábor 
nagy célkitűzéseit hirdető és a né-
met-magyar barátságot éltetö fel-
iratok láthatók. 

A romjaiból újjáépülő Berlin ut-
cáit számos vörös transzparens dí-
szíti ezzel a felirattal: 

— Éljen Rákosi Mátyás, a nem-
zetközi munkásmozgalom rettenthe-
tetlen harcosa, a felszabadult ma-
gyar nép szeretett vezére, a békesze. 
rető német nép nagy barátja! 

A magyar kormányküldöttség kü-
lönvonata reggel 9 órakor futott be 
a pompásan feldíszített berlini Ost-
bahnhofra. A magyat kormánykül-
döttség üdvözlésére a pályaudvaron 
megjelent Ottó Grotewohl miniszter-
elnök, Waltér Ulbricht, a Német 
Szocialista Egységpárt főtitkára, 

mtniszterelnökhelyettes, Johannes 
Dieclcmann, a népi kamara elnöke, 
Rau, Nuscliket Scholz és Loch mi-
niszterelnökhelyettesek, a Német 
Demokratikus Köztársaság Berlin-
ben tartózkodó valamennyi tagja.! 

A magyar kormányküldöttséghez 
a pályaudvar perronján Oltó Gro-
tewohl miniszterelnök intézett üd-
vözlő szavakat a köztársasági elnök, 
a kormány és az egész békeszerető 
német nép nevében. Hangsúlyozta, 
hogy a Rákosi Mátyás vezette ma-
gyar kormányküldöttség baráti lá-
togatása történelmi jelentőségű ese-
mény mind a német, mind a ma-
gyar nép életében. Groiewohl mi-
niszterelnök köszönetet mondott az-
ért a támogatásért, amelyben a ma-
gyar nép és szabad állama a béke 
biztosításáért és nemzett egységé-
nek helyreállításáért küzdő német 
nép igazságos ügyét részesíti. 

A pályaudvar előtti léren egybe-
sereglelt hatalmas tömeg viharos 
lelkesedéssel köszöntötte Rákosi Má-
lyást és a magyar kormányküldött-
ség tagjait. A Magyar Népköztár-
saság és a Német Demokratikus 
Köztársaság himnuszának elhangzá-
sa után Rákosi Mátyás Ot'o Grote-
wohl kíséretében ellépett a népi 
rendőrség díszszázada elölt. 

A ms.gyar kormányküldöttség 
Rákosi Mátyás elvtárssal, a Ma-
gyar Népköztársaság minisztertaná-
csának elnökével az élen hétfőn dél-
előtt meglátogatta Ottó Grotewohl 
miniszterelnököt. A vendégek tiszte-
letére a német népi rendőrség dísz-
százada sorakozott fel a miniszter-
elnökség udvarán. A Magyar Nép-
köztársaság és a Német Demokrati-
kus Köztársaság himnuszának el-
hangzása után Rákosi Mátyás elv-
társ Geyer államtitkár kíséretében 
ellépett a díszszázad előtt. 

R á k o s i Mátyás e l v t á r s ü d v ö z l ő b e s z é d e 
Rákosi Mátyás ezután a követ, 

kező szavakkal üdvözölte Ottó Gro-
tewohl miniszterelnököt: 

Miniszterelnök Elvtárs! 
Engedje meg, hogy mind a saját 

nevemben, mint a Magyar Népköz, 
társaság kormánya és a magyar 
dolgozó nép nevében meleg szeretet-
tel üdvözöljem Önt, a Német Demo-
kratikus kormány miniszterelnökét 
és egyben az újjáépítésen és szocia-
lista jövőjén nagy szorgalommal és 
eredménnyel dolgozó német népet. 

Biztosíthatom Miniszterelnök Elv-
társ, hogy a magyar dolgozó nép a 
legnagyobb érdeklődéssel és rokon-
szenvvel kiséri a Német Demokra-
tikus Köztársaság és kormánya arra 
irányuló erőfeszítéseit, hogy a 
fasiszta háborúülölte szörnyű sebe-
ket minél hamarabb begyógyítsa és 
a köztársaság népének életszínvo-
nalát gyorsan és erőteljesen meg-
emelje. Mi mindnyájan szívből örü-
lünk azoknak a sikereknek láttán, 
amelyeket a Német Demokratikus 
Köztársaság az újjáépítés terén és 
az új élet építésében, a népi demo-
kratikus rend megteremtése cs meg-
szilárdítása terén elért. A legna-
gyobb rokonszenvvel figyeljük azt 
sz áldozatos és következetes har-
cot, amelyet a Német Demokratikus 
Köztársaság kormánya a békeszer-
ződés megkötéséért, az egységes, 
erős, szabad, független és virágzó 

demokratikus Németország lérelio-
zásáért vív. E célkitűzésben, amely-
nek megvalósítása az egész német 
nép leghőbb vágya és reménye, a 
Német Demokratikus Köztársaság 
dolgozói maguk mögött tudhatják 
nemcsak a 800 milliós béketábort, 
de az egész haladó emberiség tá. 
mogaiását és rokonszenvét. 

A magyar kormánydelegáció biz-
fon reméli, hogy látogatása a Né. 
met Demokratikus Köztársaság fő-
városában, Berlinben el fogja mé-
lyíteni a magyar és a német nép 
barátságát, melynek elmélyítése és 
megszilárdítása nemcsak a két or-
szág, de sz egész béketábor közös 
érdeke és közös sikere. A Német 
Demokratikus Köztársaság és a 
Magyar Népköztársaság már 1950 
nyarán a béke megvédésére, a gaz-
dasági, a kulturális és technikai 
együttműködésre, az őszinte barát-
ság szellemében igen jelentős meg-
egyezéseket kötött. Nagyjelentö. 
ségű az a tapasztalatcsere, melyre 
vonatkozólag a két baráti ország a 
technika és a tudomány terén meg-
állapodott. Mind e szerződések úgy 
számunkra, mint a Német I)emo. 
kratikus Köztársaság dolgozói szá-
mára igen komoly előnyöket hoztak. 
Eredményességüket, egészséges fej-
lődésüket elősegítette az a körül-
mény, hogy végrehajtásuk az önzet-
len, baráti, kölcsönös segítés szel. 

lemében történt. Abban a szellem-
ben, amelynek letéteményese és 
hordozója felszabadítónk, a "agy 
Szovjetunió és amely sziliem — 
szemben a saját szövetségesük és 
csatlósait Is kizsákmányoló, meg. 
zsaroló amerikai imperialista tábor-
ral — a szocializmust építő népek 
szövetségét áthatja. 

Tudatában vagyunk annak, hogy 
a német és a magyar nép barátsá-
gának szorosabbra fűzése jelentősé-
gében túlnő a két ország halárain, 
mert azzal, hogy hozzájárul a béke 
nagy ügyének megszilárdításához és 
további erősödéséhez, erősíti az im-
perialistákkal, a háborús gyujfoga-
tokkal szemben a béke frontját, azt 
a tábort, amelynek élén felszabadí-
tónk és gyámolítónk, a hatalmas 
Szovjetunió s mindnyájunk szere-
tett bölcs vezére, a nagy Sztálin 
áll. Ezért mindent, ami erőnkből 
lelik, megteszünk, hogy szorosabbra 
fűzzük és elmélyítsük a német 
magyar nép jóviszonyát. 

Éljen a német és magyar nép 
örök barátsága! 

Éljen és virágozzék a Német De-
mokratikus Köztársaság! 

Éljen Wilhelm Pieck elvlárs. a 
német dolgozó nép szeretett vezére! 

Éljen a világot átfogó béketábor s 
nagy vezére. Sztálin elvtárs! 

Ottó Grotewohl e lv társ b e s z é d e 
Ottó Groiewohl elvtárs a követ-

kezőkben válaszolt: 
— Mélyen tisztelt Miniszterelnök 

Elvtárs! Kedves Magyar Barátaim! 
A Német Demokratikus Köztár-

saság kormánya és dolgozó népe 
nevében, Németország ös6zes bé-
keszerető embere nevében e leg-
szívélyesebben üdvözlöm Ont, 
Miniszterelnök Elvtárs és a Magyar 
Népköztársaság kormányának hoz-
zánk ellátogatott 'tagjait. Engedje 
meg, hogy mély köszönetünket és 
nagy örömünket fejezzem ki a Né-
met Demokratikus Köztársaságban 
té't baráti látogatása alkalmából. 

Rákosi elvtárs, mint a fasizmus 
és a háború ellen vívott küzde-
lem rendíthetetlen harcosa, min-
denkor világító példakép volt az 
antifasiszták számára. Miniszter. 

elnök Elvtárs! Az On látogatása 
további fejezetét jelenti annak a 
barátságnak, amelyet a magyar nép 
a német dolgozók iránt érez Né-
peink történetében első ízben for-
dul elő, hogy miniszterelnökeink 
két egyenjogú állam képviselője-
ként találkozzanak Németország 
fővárosában, hogy ismétellen nyo-
matékot adjanak a békéért, a de-j 
mok'ráciáért és a szocializmusért 
folyó harcuk közös célkitűzéseinek. 

Ezt a történelmi eseményt az 
tetle lehetővé, hogy a dicső Szov-
je* Hadsereg csapatai felszabadí-
tották népeinket a német fasizmus 
és imperializmus igája alól, amely- j 
ben a m a g y ^ nép Í6 hosszú időn 
ál vott kényeién gyötrődni. A ' 
népeink között jelenleg fennálló 
barátság a z igaz baráti együtt. 

működés kapcsolata, kát egyenran-
gú fél kapcsolata. 

A kormányaink között létrejött 
gazdasági és kulturális egyezmé-
nyek kiinduló pontja az orszá-
gaink épf'ől munkájához és fel-
emelkedéséhez nyújtott kölcsönös 
segítség. Közös célunk, mint azt 
az 1950. június 24-án keit deklará-
cióban leszögeztünk: a béke fenn-
tartása és megszilárdítása, vala-
mint a Szovjetunió-vezette oéke-
tábor erősítése. 

A Német Demokratikus Köz-
társaság kormánya ós dolgozó né-
pe köszönetet mond önnek és a 
magyar népnek azért a támogatás, 
ért, - amelyben küzdelmünket ré-
szesíti. Nagy megelégedéssel és ro-
konszenvvel vettük tudomásul, 
hogy a magyar nép saját nemzeti 

feladatának tekinti a harcot az 
imperialisták nyugatnémetországi 
mesterkedései ellen. 

A német népnek sízzél a segítség-
gel és valamennyi békcsze'ető nép, 
különösen a békeszerető Szovjeiunió 
támogatásával sikerül majd meg-
hiúsítani az imperialisták háborús 
terveit. A Szovjeiunió Kommunista 
Pártjának történelmi jelentőségű, 
népeink számára is nagyfontosságú 

XIX. kongresszusán hozott határo-
zatok országunk dolgozóinak is új 
erőt és ösztönzést nyújtanak a bé-
ke fenntartásáért és megszilárdítás 
sáért, valamint a szocializmus fel-
építéséért folyó harcban. Szívből 
üdvözlöm Önt, Miniszterelnök Elv-
lárs és valamennyi magyar bará-
tunkat, mondta többek között 
Otlo Grotewohl elvtárs. ] 

A magyar kormányküldöttség látogatása 
Wil l ic lm Píeek elvtársnál 

Rákosi Mátyás, a Magyar Nép-
köztársaság minisztertanácsának el-
nöke hétfőn délután látogatást lett 
Wilhelm Pieck elvtársnál, a Német 
Demokratikus Köztá saság elnöké-
nél. Rákosi Mátyás kíséretében volt 
Gerő Ernő elvtárs áT.amminiszler, 
Kiss Károly elvtárs külügyminisz-
ter és Hajdú József elvtárs rendkí-
vüli és meghatalmazott követ, a Ma-
gyar Népköztársaság berlini diplo-
máciai missziójának vezetője. 

Wilhelm Pieck elvtárs szívélyesen 
üdvözölle és a következő beszéddel 
köszöntötte Rákosi Mátyás elvtár-
sat: 

Mélyen tisztelt , Miniszterelnök 
Elvtárs! Kedves Magyar Barátaim! 
Hölgyeim és Uraim! 

— Rendkívül nagy öröm számom-
ra, hogy Önt, Miniszterelnök elvtárs 
és a küldöttség tagjait a baráti ma-
gyar nép képviselőiként üdvözölhe-
tem Berlinben. Németország fővá-
rosában. Népeink baráti viszonya, 
amely e látogatásban szemléltetően 
jut kifejezésre, nagy hagyományra 
és a két állam fontos érdekeire épül. 
A német hazafiak mindig nagy 
együttérzéssel követték a magyar 
r.ép hősi harcát nemzeli felszabadu-
lásáért. Legyen szabad rámulatnom 
arra a lelkes együttérzésre, amelyet 
Marx és Engels, nemzetünk legna-
gyobb fiad a magyar nép 1848. évi 

forradalmi felkelése iránt tanúsított 
lak. Ebben a szellemben fejlődlek; 
ki népeink haladó erői között azok 
a szilárd baráti kapcsolatok, ame-
lyek ma országaiuk állami kapcso-
l tainak alapjává lettek. A demo-
kratikus Németország ugyanilyen 
rokonszenvvel követi azokat a nagy 
eredményeket, amelyeket a Magy >r 
Népköztársaság a népgazdaság ki-
építésében. a felszabadult Magyar-
ország politikai és kulturális életé-
nek kifej lesz lésében ért el. Megbont-
hatatlan barátságunkat cs összetarto-
zásunkat még jobban megerősítette 
és megszilárdította a r.agy Szocia-
lista Szovjetunió és a békeszerel 5 
népek vezére, Sztálin elvtárs iránti 
közös barátságunk. 

— Kedves Magyar Barátaim! Lá-
togatásuk lényegesen előmozdítja • 
magyar és a német nép baráti kap-
csolatainak további kiépítését és 
lámáink gazdasági és kulturális 
együttműködésének kiszélesítését, 
Engedje meg, Rákosi Elvtárs, hogy 
Önt. a megalkuvást nem ismerő for-
radalmárt, Lenin és Sztálin követke-
zetes tanítványát és harcostársát, H 
Magyar Dolgozók Pártja és a ma-
gyar nép vezérét és a német nép 
őszinte barátját és személyes, drága 
barátomat és harcostársamat még-
egyszer szivem egész melegével üd-
vözöljem. 

R á k o s i Mátyás e l v t á r s b e s z é d e 
Rákosi Mátyás elvtárs az üdvöz-

lésre a következőkben válaszolt; 
Elnök Elvtárs! 
Forró szeretettel üdvözlöm önt 

és az Ön személyében az egész dol. 
gozó német népet, mind a magam, 
mind a Magyar Népköztársaság 
kormánya és a magyar dolgozók 
nevében. 

Biztosíthatom önt, Elnök E'v-
társ arról, hogy a magyar doigezók 
a legnagyobb rokonszenvvel és ér. 
deklődéssel kisérik azt a hatalmas 
és sikeres munkát, amelyet a Né-
met Demokratikus Köztársaság né-
pe az Ön vezetése alatt a z újjáépí-
tésért és az új szocialista élet 
alapjainak lerakásáért folytat. 
Mindnyájan tudjuk és érezzük, hogy 
az öniik sikerei a mi sikereink is 
és a Német Demokratikus Köztár-
saság minden eredményének meg. 
szilárdu'.ása egyben a mi munkán-
kat is megkönnyíti1. Tudjuk, hogy 
közösek demokratikus, szocialista 
célkitűzéseink. közösrk éietérdc-
kcink. A magyar népnek is érdeke, 
hogy Németország egységes legyen, 
virágzó, szabad, független és de-
mokratikus. Egy Ilyen egységes Né. 
metország, amelyért Ön, Elnök Elv-
társ, küzd, — a béke leghalalma • 
sabb tényezője lesz, közös ügyünk 
ez s ezért is kívánunk ebben a 
harcban Önnek és a német népnek 
teljes sikert. 

Közös a német fe a magyar nép 
érdeke a béke nagv iigvének meg-
védésében és ezért küzdünk a né. 
met néppel vállvetve az egész vi-
lágot átfogó hatalmas béketábor 
soraiban. 

Végül közös a háta és a köszö 
nef érzfer, mely bennünket fo'.szv 
bacTtónkhoz, a hatalmas Szovict. 
unióhoz és nagy vezéréhez, Sz'átin 
c'vtárshoz Uöt. 

A Német Demokratikus Köztár-
saság sokat szenvedett népe, csak-
úgy, mint a magyar doigozó nép. 
a fe'szabaduiás ó;a eltett bél esz. 
tendő tanulságai a'apján meggyő-
ződött arról, hogy jobb, boldogabb 
jövőjének biztosítéka a lintaimas 
Szovjetunió. A Szovjetunió baráti 
támogatása, a nagy .Sztá'in liö'cses-
síge segítette át mindkét népet az 
e'mn't bét esztendő nehézségein és 
ez védi a teremtő békét, mindnyá-

junk továbbfejlődésének és boldo-
gulásának legfőbb zálogát. 

A sok életbevágó, közös érdck« 
mely összefűzi a Német Demokra-
tikus Köztársaság szocializmust 
épí'ő népét és a Magyar Népköz-, 
társaság do'gozóit, biztos a'apja a 
két nép őszinte barátságánnk. Raj-
ta leszünk, hogy megbízatásunkat, 
mely arról szól, hogy igyekezzünk 
még jobban elmélyíteni és megszi-
lárdítani a német és a magyar dol-
gozó nép meleg barátságát és test-
véri összefogását, jól teljesesük. 
Ezt megkönnyíti számunkra az st 
körülmény, hogy önben. Elnök Elv-
társ és közvetlen munkatársaiban 
régi barátainkat fe harcostársainkat 
tisztelhetjük. 

Engedje meg, Elnök Elvtárs, hogv 
nehéz, dc bálás küzdelméhez, mely-
ben mar annyi sikerre tekinthet 
vissza, jó egészséget és sok-sok si-
keres munkában eltöltendő eszten-
dőt kívánjak. 

Éljen és erősiidjőn a magyar és 
német dolgozó nép örök bará'ságn! 

É'jen a szocialista jövőjét építő 
Német Demokratikus Köztársaság! 

Éljen fe'szabadittóuk, a hatalma* 
Szovjetunió és nagy vezére, a béke> 
legfőbb őre, a szeretett Sztá'in! 

Rákosi elvtárs megtekintette <t 
Sztálin-fasoron folyó építkezésekéi. 

Rákosi Mátyás elvtárs, a Magynr 
Népköztársaság minisztertanácsáríili 
elnöke hétfőn délután Wa'ter Ul-
bricht elvtárs mlniszteretoökhelyet-
les. a Német Szorialista Egységpárf 
főtitkára kíséretében megtekintett i 
n bsi'tir.i Sztálin-fasoron folyó épít-
kezéseket. Rákosi Mátyási az épít-
kezések Színhelyén Bolz miniszter-
e'nökhelyettes és űijáépítési mi-
niszter üdvözö'te. M'ulán Piesler-
niek főosztályvezető ismertette Rer-
1!» első .szocia]Ma utcájának épít-
kezési tervét. Rákosi Mátyás megte-
kintette az építkezéseket, majd a 
dolgozók klubjában élénk eszmecse-
rét folytatott a Sztá'in-fasor építke-
zéscinek élmunkásaival. 

Wilhelm Pieck elvtárs, köztársa-
sági elnök és a Néniét Demokra. 
tikus Köztársaság kormánya hétfőn 
este nyolc órakor ünnepi fogadást 
adott a magyar kormányküldöttség 
liszteklére. 
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Kim Ir Szén üdvözülte Peng Teh-Huai tábornokot, 
a kínai népi önkéntesek koreai hadbalépésének 

kétéves évfordulója alkalmából 
Phenjan (Uj-Klna). Kim Ir Szén, 

a koreai néphadsereg főparancs-
noka üdvözletet küldött Peng Teh-
huninak, a kínai népi önkéntesek 
parancsnokának, az önkénteseknek 
a koreai háborúba való belépése 
kétéves évfordulója alkalmából. 

Az üzenet a többi között ezeket 
mondja: 

A testvéri kínai nép és hós ön. 
ként őseinek segítsége lelkesíti a 
koreai népet, erőt ad a koreai 

néphadseregnek, amely igazságos 
háborút vlv a szabadságáért, a 
függetlenségéért és hazája becsü-
letéért. Ez a segítség tovább fo-
kozza hitünket a végső győzelem-
ben. 

Kívánok önnek és a kínai népi 
önkéntes alakulatok tisztjeinek és 
katonáinak még ragyogóbb sikere, 
ket és győzelmeket abban az igaz-
ságos harcban, amely megsemmisíti 
az amerikai támadót, a koreai és 
a kinai nép közös ellenségét. 

fl Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kínai nagykövete 
fogadást rendezett a kínai népi önkéntesek iiadbalépésének 

évfordulóján 
Peking (Uj-Klna). Kvon O Dik, a 

Koreai Népi Demokratikus Köz. 
társaság kinal nagykövete szom-
baton Pekingben fogadást rende. 
zett a kínai népi önkéntesek ko. 

reai hadbalépésének második év. 
fordulója alkalmából. 

Kvon O Dik nagykövet felszó-
lalásában éltette a kínai népet és 
annak vezérét, Mao Ce-tung elnö-
köt. 

Két Jugoszláviából hazatéri 
albán paraszt sajtónyilatkozata 

Tirana (ATA) A „Zerl I Popul-
lit" közölte Marás Nika és Pasko Cufa 
albán parasztok nyilatkozatát. A 
ekodrai hegyvidéken lakó két pa-
raszt a titóista propagandától meg-
tévesrtve, 1948-ban Jugoszláviá-
ba szökött, de látva az ottani való 
helyzetet, isméi visszatért Albá-
nlába. Ma mindketten szabadon él. 
nek családjuk körében. 

Nyilatkozatukban olyan tények-
ről számollak be, amelyek ismét 
megmutatták, milyen dühödten el-
lenséges tevékenységei fejtenek ki 
a belgrádi fasiszták Albánia ellen. 

Elmondták, hogy több albán há-
borús bűnös és fasiszta együttmü. 
ködő _ köztük Nlk Szokoll és 
Cen Tahirl — képezi ki az UDB 
szolgálatában azokat a diverzáns 
ügynökökéi, akiket albán területre 
csempésznek, hogy ott felforgató 
propagandát folytassanak, albán 

határőröket gyilkoljanak le és rom-
boljanak mindent, amihez hozzá-
férnek. 

Amikor a két paraszt az UDB 
kezébe került, art mondták ne-
kik: vagy visszamennek a hatá-
ron át mint diverzánsok Albániá-
ba, vagy börtön, gyüjtőtábor és 
kényszermunka vár rájuk. így tör-
tént, hogy négy esztendőn ke-
resztül egyik börtönből a másikba, 
egyik gyüjtőtáborból a másikba 
hurcolták őket. 

Elmondták, hogy a jugoszláv 
gyüjtötáborok és börtönök a ná. 
clkénál ls borzalmasabbak. Ran-
kovic® janicsárjai a gyüjtótáboro. 
kat azokkal a jugoszláv kommu-
nistákkal és hazafiakkal töltik 
meg, akik hangot mernek adni 
meggyőződésüknek és nyíltan »rem. 
behelyezkednek a belgrádi fasisz-
ták politikájával. 

Luigi Longo Milánóban beszámol 
az SZKP XIX. kongresszusáról 

Róma (TASZSZ). Luigi Longo, iz 
Olasz Kommunista Párt főtitkárhe-
lyettese a m'lanoi „Teatro Lirico" 
színházban tartott gyűlésén be-
számolt a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának XIX. kongresszusáról, 
amelyen, mint az Olasz Kommu-
nista Párt küldöttségének veze-

'töje vett részt. 

II „ N e w York Times" párizsi 
ieienlése a Nyugat-Európában 
tapasztalható amerikaellenes 

hangulatról 
New-York (MTI) A ..New-York Ti-

mes" párizsi tudósítása — mint a 
„Reuter" közli — vasárnap arról 
számolt be, hogy „az európtü védel-
mi közösség válságával egyidejűleg 
az amerlkaclienes hangulat hullá-
ma jelentkezik Európában". C. L. 
Sulzberger a lap párizsi tudósítója 
ennek az amerikaellenes jelenségnek 
okaivnl foglalkozva Igyekszik eze-
ket az okokat lekicsinyelni s azt 
írja. hogy az ogész hangulat „rész-
ben a lappangó ingerültségre, rész-
ben a sérteti hiúságra és büszke-
ségre" vezethető vissza. Sulzberger 
a továbbiakban a „Combat" című 
párizsi lap egyik legutóbbi Ameri-
kát bíráló cikkét Ismerteti, majd 
így folytalja: „Nem lehet figyel-
men kívül hagyni, hogy az ameri-
kaellenes hangulat hulláma borítja 
el Franciaországot. Németországban 
növekszik az ellenérzés annak lelep-
lezése után, hogy az amerikai titkos 
szolgálat ügynökei náci gerillákból 
álló bandát pénzeltek és fegyverez-
tek fel". 

A „New-York Times" tudósítója 
beismeri: az amerikalak politikája a 
legkülönbözőbb rétegek „érzékeny-
ségét sérti" Nyugat-Európában. 

Új kormány Chilében 
New-York (TASZSZ). A chilei 

Snnüagóból érkezett jelentések sze-
rint Carlos Ibanez elnök új kor-
mány alakítását jelentette be. 

A minisztertanács tagjai között 
a Radikális Párt balszárnyának 
több olyan tagja van. aki harcolt 
Gonzales Videia politikája ellen. 

J P A R T É L E T 

E M E L J Ü K U M M 
PARTTicsas m m m m CÍMET 

S z a v a z z o n A m e r i k a n é p e a b é k é r e , 
a H a l a d ó P á r t j e l ö l t j e i r e 

Hallinan rádióbeszéde 
New-York (TASZSZ). Hallinan. 

a Haladó Párt köztársaság elnökje-
löltje október 25-én rádióbeszédet 
mondott, amelyet közvetített a Co-
lumbia Rúdiólérsaság. 

Hallinan a koreai háború kérdé-
sével foglalkozol: rádióbeszédében. 
Kiemelte, hogy nem Eiscnhower, 
som Stavenson nem mer állást fog-
lalni az esztelen koreai háború meg-
szüntetése melleit, mert ez veszó-
lyecteti ások profitját, akik irányít-
ják a köalársasági cs a demokrata 
pártot. 

Ml azt mondjuk — jelentene kl 
Hallinan. —, szüntessék meg n har-
cot az egy évvel eze'.őlt megállapí-
tott demarkációs vonalon. Oldják 
meg a hadi fogolykérdést az öldök 
lés megszünteléso után folytatandó 
béketárgyalások úlján . . . 

Elsenhower tábornok és Stevni-
son kormányzó azért nem haj-
landó elfogadni ezt a tervet, « 
koreai fegyverszüneti tárgyaló, 
sok amerikai küldöttel azért 
hozakodnak elő állandóan újabb 
ürügyekkel a fegyverszünet lét-
rehozásának elkerülésére, mert 
a háború profitot jelent a nagy-
inkének a köztársasági éa a de-
mokrata pártol Irányító képvi-

selői szániára. 
Azok. akik a köztársasági és a de-
mokrata párlot ellenőrzik, a koreai 
háború két éve alatt 20 milliárd 
dollár extraprofilra lettek szert. Ezt 
az amerikai dolgozók zsebéből húz-
ták ki. Ráadásul a kormány még 20 
milliárd dollár értékbea új gyára-
kat ls bocsátott rendelkezésükre. Ezt 
a dolgozók felemelt adójából fizet-
ték ki. 

Hallinan ezután így folytatta: 
Amikor a köztársaságaik és a de-

mokrntnpártiak megkezdték a fegy-
verkezési programm végrehajtását, 
igen sokat beszlétek az „egyenlő ál-
dozatvállalásróil" . . . Milyen ls tu-
lapdonképpen ez az „egyenlő áldo-
zatvállalás?" A nagy részvénytársa-
ságok 20 milliárd dollárt kapnak 
profit és ugyancsak 20 milliárd dol-
lárt új gyárak formájában. Mind 
ezeket a milliárdokat a dolgozók fi-
zeti ki példátlanul magas adók és 
árok formájában. 

Ml történik akkor, ha a szak. 
szervezetek béremelést követel-
nek? ókkor váratlanul azt 

mondják a munkásoknak, hogy 
a koreai háború „rendkívüli 
helyzetet teremlett nz ország-
ban", ami lehetetlenné teszi a 

bérek emelését. 
Hallinan a bányászok ás a bánya-

tulajdonosok közölt a bérkérdésben 
támadt legutóbbi konfliktussal kap-
csolatban hangsúlyozta: 

Stevenson kormányzó és Eisenho-
wer tábornok egyetlen tiltakozó szót 
sem emeltek azzal a szánalmas al-
kuval szemben, amelynek tárgyává 
a bányászok vállak. 

Az adók háromszorosára növeked-

tek. De még rosszabb helyzet előtt 
állunk. A hé len közöltök » lapok, 
hogy a pentagon újabb 40 milliárd 
dolláros fegyverkezési programmot 
készít elő. Ez pedig újabb adókat 
jelent az amerikai dolgozók számá-
ra. Ugyancsak cz a háború folyta-
tását is jelenti. A mult héíen Pacc 
nadseregügyi miniszter így nyilat-
kozott: országunkban a közeljövő-
ben mintegy tízmillió fiatalember 
részesül katonai kiképzésben. 

Hallinan befejezésül felhívta a 
választókat, hogy szavazzanak e bó 
kére, a Haladó Párt jelöltjeire 

-Mi kommunisták —, mondta 
Sztálin elvtárs 1924. januárjában a 
Szovjetek II. összszövetségi Kon-
gresszusán — különös vágású erre-

! berek vagyunk. Különös anyagból 
' vagyunk mi gyúrva. Mi vagyunk 

azok, akik a nagy proletár had-
vezér Lenin elvtárs hadseregét al-
kotjuk. Nincs nagyobb tisztesség, 
mint ehhez a hadsereghez tartozni. 
Nincs nagyobb tisztesség, mint 
tagja lennie annak a pártnak, 
amelynek alapilója és vezetője 
Lenin elvtárs". 

A 6zovje* kommunisták korunk 
élenjáró emberei, akik minden ere-
jüket, tudásukat az egész világ 
dolgozóinak boldogságáért foly-
tatott harc ügyének szentelik. Min-
dig és mindenütt szilárd bátorság 
példáját mutatták a nehézségek 
legyőzése és a kitűzött célok el-
érése terén. Mi, magyar kommunis-
ták megtisztelő leiadatnak kell, 
hogy érezzük azt. hogy ml Is en-
nek a hadseregnek tagjai lehetünk. 

Ezt érezni kell minden kommu-
nistának, kinek zsebében ott van 
a piros tagsági könyv. Ez a tudat 
kell, hogy lelkesítse napjainkban a 
feladatok végrehajtásában, a ne. 
hézségek leküzdésében. Nagy je-
lentőségű dolog párttagnak lenni. 
A párttagokra üzemeink dolgo-
zói felnéznek, példamutatást, irá-
nyítást, segítsége1! várnak tőlük. 
Éppen ezért a párttagság köteles-
ségeket ró viselőjére. 

Minden kommunistának legele-
mibb kötelessége, hogy örködjón 
pártunk egysége fele't. afelett a 
megbonthatatlan egység felett, 
amely pártunk erejét képezi. Ébe-
ren kell minden párttagnak őrköd-
ni a párt tisztasága lelett, hogy M 
kerülhessenek bei ellenséges ele-
mek, akik pártunk torainak meg-
bontására törekednek. Harcolni 
kell a párton belül mindenféle el-
lenséges megnyilvánulás, elhajlás 
ellen. Meg keh követelnie a párt-
határozatok maradéktalan végre-
hajtását. A határozatokkal nem elég 
csupán egyetérteni, hanem minden 
párttagnak kötelessége küzdeni 
megvalósításukért, azért, hogy ma-
ga betartsa és másokkal is betart-
hassa. 

Pártunk elvárja tagjaitól, hogy 
minden területen példát mutassa-
nak. Élenjárjanak a termelésben, 
ők legyenek a kezdeményezők, a 
munkaversenyben, támogassák min-
den területen az újat, a haladót. 
Párttagjainknak személyes példa, 
ni illatosukkal, új munkabősteltek-
re kell lelkesíteniük a dolgozó tö-
megeket, hogy sikeresen megva-
lósíthassuk ötéves tervünk célki-
tűzéseit. A fegyelemben ,'s elsőeoi-
ban párttagjainknak kell példát 

Leleplezték Kossuth L a j o s k o l a r o v g r á d i szobrát 
Kolarovgrád fMTl). Kossuth La-

jos. mint. ismeretes, 1849. november 
21-tól, 1850. februárjáig, mint emi-
gráns élt az akkor Törökországhoz 
tartozó bulgáriai Sumemben, a mai 
Kolarovgrádban. Sumen (Kolarov-
grád) dolgozó népe mindig nagy 
tisztelettel és szeretettel őrizte 
Kossuth Lajos ott tartózkodásának 
emlékét. Azt a házat, amelyben 
Kossu'ta Lajos lakott, a bolgár nép 
múzeummá alakította ét, amely-
ben kegyelettel őrizték a nagy ma-
gyar hazafi s forradalmár emlékét. 

Kolarovgrádban szombaton este 
ünnepi gyűlést tartottak Kossuth 
Lajos születése 150. évfordulójá-
nak tiszteletére. Az ünnepségen 
megjelent dr. Münnich Ferenc szó. 
fiai magyar követ is. 

Vasárnap délelőtt ragyogó nap-
sütésben halalma® tameg gyűlt 
össze Kolarovgrádban, hogy részt 
vegyen Kossuth Lajos szobrának 
leleplezésén. I 

Gancso Srfojanov, a városi népi 
tanács elnöke megnyitó beszédé, 
ben többi között kiemelte, Kos-
sutti Lajos nagy szerepéi és ér.' 
demelt a bolgár nép forradalmi 
lendületének megerősítésében, majd 
engedélyt adott a szobor leleple-
zésére. A megjelentek nagy tet-
széssel fogadták a gyönyörű Szob-
rot, a magyar kormány ajándéka4, 
majd a Külföldi Kulturális és Ba. 
ráti Kapcsolatok Bizottsága ne-
vében Nikola Alexiev mondott 
ünnepi beszédet. 

Utána dr. Münnich Ferenc szófiai 
magyar követ szólal4 fel. 

Ezután Nikola Alexiev, a Kül-
földi Kulturális és Baráti Kapcso-
latok Bizottsága nevében helyez-
te el koszorúját a Kossuth-szobor 
talapza4án, majd a Bolgár Kom. 
munista Párt, a bolgár kormány, a 
Hazafias Arcvonal és a különböző 
szervezetek képviselői koszorúzták 
meg a szobrot. 

mutataiok. A párt- és a munkafe-
! gyelem betartását, minden párt. 
. tag számára kölelezövé teszi pár-
j tunk Szervezeti Szabályzata. A 
j párt- és az állami legyelcm meg* 
szegése összeegyeztethetetlen a 

! párttagság fogalmával. 
j Pártunk Szervezett Szabályzata 
; fontos feladatként szabja meg a 
j tömegekkel való kapcsolat kiszéle-
I sítését is. Párttagjainknak állandó* 
an toglalkozniok kell a dolgozók 

i széles tömegeivel, meg kttil ma. 
| gyarázniok. pártunk és kormá-
I nyunk politikáját és célkitüzéseiL 
| Minden párttagnak agitátorrá, 
propagandistává kell válnia, hogy 

I mozgósítani tudjuk a tömegeket a 
! feladatok megvalósítására. Ebben 
I a munkájában m'nden párttagnak 
'szem előtf kell tartania, hogy pái-
tunk azért győzött az elmúlt évek 
során, mert gzoros kapcsolatot taj. 
tott fenn a tömegekkel, a töme-
gekre támaszkodott a íeladaüok 
megoldásában. Ebben rejlett sike-
reink alapja. A tömegekre tá-
maszkodik pártunk napjainkban is, 
amikor döntő tervévünk maradék-
talan teljesítésére mozgósítja a 
dolgozók 6zázezereit. 

Pártunk fö ereje abban rejlik, 
hogy nem fél a bírálattöL hanem 
a hibák feltárásából merít eröl 
azok kijavításához. A kommunisták 
jellemzője kell, hogy legyen az 
őszinte bírálat. Ezen a téren még 
vannak hiányosságok. Egyes ve-
zető funkcionáriusaink igyekez-
nek elnyomni a tömegek biralatát. 
Párttagjaink feladata, hogy kímé-
letlen harcot folytassanak az olyan 
vezetők ellen, kik igyekeznek e'« 
lojtani a tömegek hangját. Min-
den párttagnak, vezetőnek kőtele*. 
ségie elfogadni a tömegek bírálata'1, 
sőt ezt állandóan fejlesztenie kelt, 
mert hatalmas segítséget nyúlt « 
hibák kijavrtásához. 

Pártunk további erősítésének 
alapfeltétele a politikát éberség 
fejlesztése. Különösen nagy Jelen-
tősége van napjainkban az éber-
ségnek, amikor az ellenség a párt.-
tagok összeírását kihasználva, 
igyekszik beférkőzni soralnkb' 
Minden párttagnak kötelessége ébe-
ren figyelni a tagkönyvcserével 
kapcsolatos munkát, hogy az ellen-
ség ne juthasson tagsági könyv-
höz. A tagkönyvcsere tovább kell* 
hogy szilárdítsa pártunk egysé-
gét és még magasabbra kell, bogv 
emelje a párttagság megtisztelő 
címet. Ahhoz azonban, hogy mél-
tók legyünk erre a címre, e l fen-
gedhetetlenül szükséges. politikai 
szinvonalunk állandó növelése, a 
marxizmus-leninizmus alapelvei-
nek elsajátítása. 

A velőszánfás befejezése ufán 
teljes erővel folytatni kei) 

az őszi mélyszántást 
A mélyszántás elősegíti a jó ta-
lajszerkezet kialakulását is, ami 
egyik legfontosabb előfeltétele 

a jó termésnek. 

Minden termelőnek elsőrendű ér-
deke, hogy minél korábban végezze 
el a mélyszántást. Szovjet és hazai 
I-.pasztalatok egyaránt az* bizo-
nyítják. hogy 

minél korábban történik a mély. 
szántás, annál nagyobb a ter* 

méshozam. 

A jó (a'ajszerkezet azt jelenti, hogy 
a talajszemcsék kis darabokká, mor-
zsákká állnak Össze. Ez biztosítja, 
hogy a talajban maradt szerves 

A korai Öszi mélyszántás biztosítja.' anyagok — növényi részek, trágyák 
hogy a talaj fel tudja venni a bő. ! - a talaJb*ktériumok működése 

. . „ „ , ó„ „ , . nyomán bomlási folyamaton men-
séges Asci és tol, csapadekot é « . j e n e k k e resz*ül és a növények czá-
tárolja a csapadékszegény idő" j mára közvetlenül felvehető táp-
szakra. I anyagokká alakuljanak át. Az őszi 

.. . . mélyszántásnak éppen az egyik leg. 
Tobb termelőszövetkezet - m.m f o n t

J
o s a b b f e i a d a t a ; hogy a talaj 

a makói „József Attila'' tsz l s — f e iső, szerkezetnélkü'i, lömődöt* ré-
sajá példáján győződött meg a ko- t e g ^ t kicserélje az alatta lévő jó 
rai mélyszántás előnyéről. 

A görög politikai foglyok memoranduma 
az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez 

Szófia (TASZSZ). A „Bolgár 
Távirati Iroda*' a „Hellas Press" je. 
lentése alapján közli, hogy a görög 
börtönökben sínylődő politikai fog-
lyok tiltakozásul az embertelen bá-
násmód ellett. közös memorandum-
mal fordultak az Egyesült Nemze-
tek Szervezetéhez, 

A görög politikai foglyok kérik 
az Egyesült Nemzetek Szervezetét, 
iámon lenibe a. .oürögorazásá gyüj-

tötáborok felszámolása fes a szám-
űzöl* hazafiak szabadonbocsátása 
érdekében. A memorandum aláírói 
kérik, hogy minden beteg politikai 
foglyot soronkívül bocsássanak sza. 
badon és ürítsék ki a Jura szigetén 
lévő gyüjtőtábort, a janinai, az 
idzsedini, a Korfu-szigeti középkori 
börtönt, úgyszintén a szaloniki „Jedi 
Kula" börtönt. 

Azon a 40 holdon, ahol tavaly 
szeptember első napjaiban vé-
gezték a mélyszántást, holdan-
ként 25—30, a későn mélyszán. 
tott 70 holdon pedig 18—20 
mázsa volt a holdankénti kuko-

ricatermés. 

szerkezetű talajréteggel. 

Minél tökéletesebb a z átforgatás, 
annál kedvezőbb lesz a növény fej-
lődése, annál jobb fesz a termés. 
Ezért szerkesztette meg Viljámsz, a 
nagy szovjet tudós az előhántoa 
ekét. amellyel tökéletes átforgatás 
'érhető el. Az etöhántős ekéket gép-

A talaj csapadéktároló képessége ' állomásaink ma már nálunk i s or-
egyrészt a talaj, iltötve a szántás . szágszerte alkalmazzák, 
minőségétől, másrészt a szántás | Sokhelyült azonban Indokolatlan 
mélységétől függ. Kísérletek és a 
tapasztalat igazolták, hogy a tárol-
ható csapadék milliméterekben két-
szer annyi, mint a megművelt réteg 
vastagsága. Ez az* jelenti, hogy a 
20 centiméteres mély#»ántás 40 mii. 
liniéteres, a 25 centiméteres mély-
szántás már 50 milliméteres esőnek 
megfelelő csapadékmennyiséget tud 
tárolni 

idegenkedés mutatkozott hasz-
nálatukkal szemben. Pedig az 
ezzel elérhető tökéletes alátaklí-
rás Is jelentősen növeli a ter-

méshozamot. 

Éppen ezért szükséges a jövő évi 
löbb és jobb termés érdekében a 
mélyszántást lehetőleg traktoreké. 
vei és ahol rendelkezésre áU — etö-

Káatos likéval végezni. 
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Győzelmi jeleiatések a november 7-i felajánlások teljesítéséről 
Szeged i 

A u t ó j a v í t ó Vál la lat 

A negyedik negyedéves terv ha-
táridő előtti befejezéséért és a no-
vember 7-r e tett felajánlások túltel-
jesítéséért indulnak harcba a Sze-
gedi Autójavító Vállalat dolgozói 
is. Fogadalmat tettek a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom 35. 
évfordulójára hogy negyedik ne-
gyedéves tervüket december 21-re, 
Sztálin elvtárs születésnapjára be-
fejezik. Október hónap második de-
kádjában 126.2 százalékos átlagtel-
jesítményt értek el. ígéretet tettek, 
hogy a jelenlegi 12 száz százalékon 
alul teljesítők számát nyolcra csök-
kentik. Eddig elérték azt, hogy az 
üzemben kilencen vannak még olya-
nok, akiknek teljesítményei nem éri 
el a százszázal'ékot. Számosan van-
nak már, akik fogadalmukat jóval 
túlteljesítették. Bálint Mátyás meg. 

. fogadta, hogy ezévi tervét novem-
ber 7-ére befejezi. ígéretét becsü-
lettel teljesítette, mert október 25-
én befejezte évi tervét. Jelenleg ja. 
nuár 3-i tervénél tart. Molnár Géza 
villanyszerelő vállalta, hogy 500 fo-
rint értékű hulladékanyagot takarít 
meg. A legutóbbi értékelésnél már 
670 forint értékben teljesítette vál-
lalását. Kispüter Árpád ígéretet tett, 
hogy 120 százalékos átlagát 125 
százaiéikra emeli. A tegnapi napon 
127 százalékos teüjesítméinyt ért el. 
Kelemen Imre megfogadta, hogy 
évi tervét, november 7-re befejezi, 
27-én már december 28-i tervénél 
tartott. Simonovios István november 
7-re megfogadta, hogy két újítást 
nyújt be november 7-re, ezt m á r 
teljesítette is. Újítása 'a vállalatnak 
25.487 forintos megtakarítást ered-
ményezett. 

Szeged i 
Kőtél- és Háló&zem 

Az üzem dolgozói felajánlásuk 
túlteljesítésévei készülnek novem-
ber 7 méltó megünneplésére. Foga-
dalmat tettek, hogy a negyedik ne-
gyedéves tervelőirányzatukat 381 
ezer forint értékben túlteljesítik. 
Ebből előreláthatólag október 30-ig 
30 ezer forint értéket teljesítenek. 
Tólhpál Illés a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 85 évforduló-
jára megígérte, hogy ezévi tervét 
november 7-re befejezi. 25-én már 
december 17-1 tervét teljesítetté. 
Zsadányi Gáspárnó vállalta, hogy 
126 százalékos átlagát 145 ' száza-
lékra emeli. Jelenleg 155 százalékos 
teljesítménnyel dolgozik. Berek 
Lajos megfogadta, hogy évi tervét 
november 16-ára befejezi. Tegnap 
már december 9-i tervén dolgozott-
Bús Istvánná sztahánovista felaján-
lotta, hogy 320 százalékról 125 szá-
zalékra emeli teljesítményét. Októ-
ber hónap második dekádjában. 134 
százalékra teljesítette normáját. Gál 
Katalin ifjúmunkás jó munkájával 
példát mutál dolgozó társainak. No. 
vember 7-re tett vállalását is túltel-
jesítette. Megfogadta, hogy napi 
108 százalékos állagát 110 száza-
lékra emeli, s jelenleg 113 százalé-
kos eredményt ér eL Skabla 
Györgyné felajánlotta, hogy telje, 
sítményét 130 százalékról 135 szá-
zalékra emeli. Vállalását túlteljesí-
tette, jelenleg 155 százalékot ér el. 
Ifjú Kása Illés ígéretet tett, hogy 
december l-re befejezi évi tervét, 
a tegnap november 24-i tervét tel-
jesítette. 

Víz-
Szegedi 

és Csa tornamű 

Az üzem dolgozói az anyagtaka-
rékosság terén eddig is komoly 
eredményeket értek el. Az Októberi 
Szocialista Forradalom 35. 'évfor-
dulójára fogadalmat tettek, hegy a 
negyedik negyedévben még az ed-
diginél is jobban kihasználják a 
tervteljesítésben a takarékosság 
adta lehetőségeket.. A szocialista 
munkaversenyben minden nap kima-
gasló eredményeket érnek el, de 
kádonkint fokozatosan és egyenle-
tesen emelkedik az üzem átlagos 
teljesítménye. Október első dekád-
jában 125.5 százalékos téljesítm'ény-
nyel dolgoztak, a második dekád-
ban 133-4 százalékra emelték ered-
ményeiket. A kútfúró brigád nevé-
ben Móra Vince ígéretet tett, hogy 
az erdőgazidasági munkálatokat ok-
tóber 27-re befejezik. Fogadalmu. 
kat már teljesítették: 21-én befejez-
ték munkájukat, amellyel 2378 fo-
rintos megtakarítást értek el. Papp 
Dezső és Czuth József üzemi ková-
csok vállalták 100 darab használha-
tatlan csavarnak a kijavítását. Fel-
ajánlásukat 200 darabbal túlteljesí-
tették. Szécsi József, a kőműves 
brigád tagjai nevében ígéretet tett, 
hogy 120 százalékos átlagukat 121-
re emelik. 135 százalékban tettek 
eteget fogadalmuknak- Heim Géza 
a vízvezetékszerelő brigád nevében 
a Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 35. évfordulójának megün-
neplésére vállalta, hogy a brigád 
tagjai termelésüket 137 százalékra 
emelik. Jelenleg 174 százalékos tel-
jesítménnyel dolgoznak. Vetró Jó-
zsef a brigád! valamennyi dolgozója 
nevében, fogadalmat tett, hogy 119 
százalékról 120 százalékra emelik 
normájukat. Október 25-ig 139 szá-
zalékos átlagot érteik ei. 

A C S E H S Z L O V Á K N É P K Ö Z T Á R S A S Á G 
N E M Z E T I Ü N N E P E 

Sok az igazolatlanul hiányzó 
a Délmagyarországi Rostkikészítő Vállalat 

új szegedi telepén 
Többet törődjön az üzemi bizottság a mnnkaversennyel 

A Dfltaagyerországi Roettriké-
«srftő Vállalat űjszegedi telepének 
dolgozói is lelkesen tették meg fel-
ajánlásaikat november 7 tiszteleté-
re, a negyedik negyedéves terv si-
keres teljesítéséért. A vállalások óta 

tizeimben szorgalmasan folyik a 
munka. Jobban vigyáznak a minő-
ségre is, hogy méltóképpen ünnepel-
hessék meg a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 35, évforduló-
i t . 

November 7 tiszteletére megfo-
gadlak, hogy a negyedik negyedév-
ben terven felül 221.100 forint ér-
tékű készáruval gyártanak többet. 
Számtalan dolgozó tett újabb mun-
kavállalást. 

Zsiga János. « kóckikészítő bri-
gád nevében megígérte, bogy terv-
előirányzatukat 14.040 forint érték-
ben túlteljesítik. Csókási Gyuláné 
a törő brigád nevében tett fogadal-
mat arra, hogy évi tervüket novem-
ber 15-ére befejezik] A művezetők 
i s vállalást lettek: a fizikai dolgo-
zók munkáját elősegítik; biztosítják 
az üzemanyagellátást és az anyag-
hiány miatt előforduló gépállásokat 
teljesen kiküszöbölik. Ezen a téren 
az elmúlt hónaphoz viszonyítva 
eredmény mutalkozlk. Ebben a hó-
napban 52 százalékos csökkentést 
értek el. A művezetők vállalták, 
hogy az egyéb gépállásokat is 4 szá-
zalékkal csökkentik. Eddig 22 szá-
zalékos eredményt értek el. 

A fogadnának teljesítésében 

kimagasló eredményt 
ért el Csókási Gyulár.é brigádja a 
törőben. Már október 25 én a de-
cember 12-i tervüket teljesítették. 
Csókási elvlársnő brigádja jól meg-
szervezi a napi munkál, a nyolc 
órai munkaidőt jól kihasználják. 
Ügyelnek arra, hogy a brigádban a 
munkafegyelem még jobban megszi-
lárduljon. Csókásiné brigádja pá-
rosversenyben van Kórász Islvánné 
brigádjával, ők október 25 én no-
vember 28-1 tervüket teljesítették. 

Az egyéni teljesítők között is van-
nak szép eredmények. A tilolóban 
Józó Györgyné eredménye az egyik 
legkiemelkedőbb teljesítmény. Mái-
január 10-i tervén dolgozik. Ügye-
sen és helyes beosztással végzi mun-
káját s öt hónapja tartja a sztahá-
novista szintét. Márkus Jánosné 
sem akar lemaradni Józóné mögött. 
Október 25-én január 5-i tervet tel-
jesítette. 

Az is elősegítette a terv teljesíté-
sét, hogy számos újítást vezetlek be 
a harmadik negyedév uto'.só hónap-
jában. Az újítások közül egyik leg-
jelentősebb, amelyet a rázóban és a 
törőben vezettek be. Ezekben az 
üzemrészekben az újítás bevezetése 
óta lényegesen kevesebb a por, mint 
eddig, A legtöbb újítási javaslatot 

Máté Lajos adta be. Egyik újítása 
2220 forint évi megtakarítást je-
lent népgazdaságunknak. Újításával 
meghosszabbította a gépszíjak élet-
tartamát s a gépállást Is lényegesen 
csökkentetté-

Az eddig elért eredmények" bizo-
nyítékai annak, hogy a Délrost 
űjszegedi 'elepe. általában jól dol-
gozik. Azonban még jobb ered-
ményt tudnának elérni, ha a mun-
kafegyelemben mutatkozó laza-
ságok ellen i8 keményebb harcot 
indítanának. Az utóbbi Időben ez 
igazolatlan hiányzók száma 

nem csökkenést, 
hanem emelkedést 

mutat. Szeptember hónapban 34 
százalékkal volt több az igazo-
latlanul távolmaradók száma, mint 
augusztusban. A helyi pártszerve-
zetnek ez ellen igen komolyan 
fel kell venni a harcot. A nép-

nevelők feladatául kell kftűzni, 
hogy rendszeresebben foglalkozza-
nak az elkésőkkel és az igazolat-
lanul távolmaradókkal, min' eddig, 
A népnevelők magyarázzák meg 
a fegyelmezetlenkedöknek, hogy 
magatartásuk akadályozza a terv 
teljesítését. A pártszervezet vizs. 
gálja meg az tizeim bizot'teág mun-
káját mert abban is találunk 
hiányosságokat. Az üzemi bizottság 
titkára az utóbbi két-három hónap-
ban kevesefí térődik a munkaver-
sennyel, a dolgozók felajánlásaival. 
A szakszervezeti bizalmiakat sem 
mozgósítja kellőképpen a verseny 
szervezésére. A szakszervezet 
gyenge munkája következtében 
laposodott el a Rőder- és Loy-
mozgalotn, amelyek a munkaver-
seny elórelendítői. Ezeknek a 
hibáknak kijavításé4 szem előtt 
taTtva szervezze mieg jobban, 
munkáját a Délrost újszeged! tele. 
pének üzemé bizottsága. 

A III. Magyar Békekongresszus sikeréért 

Vasárnap délután benépesedett a 
felsővárosi kultúrház környéke. 
Felsőváros 12 békebizottsága béke-
zászlót bontott. Az utcák békehar-
cosai, öregek, fiatalok, úttörők cso-
portosan vidám nótaszóval vonul-
tak a békezászló ala**, amelyet ösz-
szegyiijtött forintjaikból csináltat-
tak. A kultúrterem zsúfolásig meg-
telt békeharcosokkal. Az ünnepsé-
gen Lacsán Miháiyné, városi béke-
titkár mondott ünnepi beszédet. 

— A felsővárosi békebizottság 
csak úgy végezheti sikeresen fel-
adatát — mondotta —, ha taS.Íai 
élenjárnak a termelésben és a fel" 
világosító munkában. Vonjunk be a 
békeharcba minden családot. Te. 
gyenek meg a mi békeharcosaink 
mindent, a béke megvédésének 
szent ügyéért, emeljék magasra bé-
kezászlajukat. 

Karsai Ignácné, a Kossuth béke-
bizottság titkára bontotta ki a 

Október 28-án ünnepli a baráti 
Csehszlovák Népköztársaság létre-
jöttének, az elnyomó Habsburg ura-
lom lerázásának 34-ik évfordulóját. 
Csehszlovákia a külső elnyomóktól 
való szabadulás után igazi szabad-

ságát és függetlenségét a Szovjet* 
unió felszabadító háborújának kö-
szönheti. A Szovjetunió azóta is a 
baráti segítség számtalan formájá-
ban siet Csehszlovákia segítségére. 

zászlót. Amikor az ®gyik oldalon 
kék békejeJvényes, a másikon pedig 
piros, fehér, zöld színű békezászló 
láthatóvá vált, felcsattant a taps 
és Sztálin elvtársat, Rákosi elv-
társat ünnepelték a békeharcosok. 
E zászló alatt vonulunk harcba a 
békéért — mondották a békebi-
zottságok küldöttei, miközbea egy-
másután kötötték a békebizottságnk 
nevében a szalagokat a felavatott 
zászlóra, A szalagokon különböző 
felírások hirdették a felsővárosi 
békeharcosok szilárd akaratát: 
„Munkával, honvédelemmel megvéd-
jük a békét!" 

Vasárnap a szegedi küldöttválasz-
tó értekezletre e felavatott béke-
zászló alatt kísérik el a felsőváro-
si békeharcosok küldötteiket, akik-
kel ezt üzenik a III. Magyar Béke-
kongresszusra: „A béke zászlaját 
mindig magasra emeljük.'' 

fft&gnpiU a HttnxctUdxi fytye.ámeUxaix Hiáltítá* 

Kilenc ország gyermekcinek bé-
keakaratát tükrözik vissza a Nem-
zetkőzi Gyermekrajz-Kiállításon lát-
ható rajzok, amelyet' vasárnap dél-
elölt ünnepség keretében nyitottak 
meg. A Dózsa-iskola úttörő zene-
kara pattogó indulóval köszöntötte 
a kiállításra érkező dolgozókat, 
majd a Békeinduló elhangzása után 
Nagy István elvtárs tanácselnök-he-
lyettes, a Városi Tanács tagja nyi-
totta meg a kiállítást. Többek kö-
zött ezeket mondotta: 

„A Ilii. Magyar Békekongresszus-
ra készül az ország. A béke ügyé-
ért harcolnak a magyar dolgozók, 
Szeged dolgozói is. Ez a kiállítás 
segítse eiő Szeged dolgozóinak bé-
keharcát, mélyítse el a békéért har-
coló milliók közötti barátságot." 

A megnyitó után többszáz dol-
gozó tekintette meg az igen érde-
kes kiállítást. A kiállítás minden-
nap nyitva van, 

Képünk: Josef Bednart, a munkaérdemrenddel kitüntetett bá-
nyászt ábrázolja, aki az osztravai szénmedence „Zarubek" aknájának 
instruktora. Bednar az akna bányászainak elmagyarázza a Szovjet, 
unióból érkezett Donbassz kombájn előnyeit és működését. 

A XIX. pártkongresszus alkalmából előbbre hozták 
egy csehszlovák vízieromü felépítésének határideiét 

A cseh medencét az úgynevezett 
„cseh-morva fennsík" választja el 
Morvaországtól- Sűrű erdők, hul-
lámos völgyek, lágyvonalú dom. 
bok és merész sziklák váltakoznak 
errefelé. Ez a szép vidék a múlt-
ban igen elmarado*t volt. Lakói 
szétszéledtek az ország minden 
részében, mert a sovány földek 
nem biztosítottak megélhetést. 

A fennsík apró nadrágszíj-par. 
celláiról volt hírhedt A sovány 
föld sokezer apró darabkára sza-
kítva, «Hg táplálta a dolgozó pa. 
nászt okat, 

A sokszinti vékony sávok ma 
már osak ros6Z emlékként kísérte-
nek. A mesgyéket felszántották, ha-
talmas táblák terülnek el minden, 
felé. A korszerű agrotechnika se-
gítségével a hajdani sovány föl. 
det termékennyé teszik, A szövet, 
keaetí gazdaságok , 

a g é p e s í t é s rérém 

kimagasló eredményeket értek el. 
A. felszabadulás előtt teljesen 

agrárjellegű vidéken ma vízierő-
művek épülnek. A cseh-morva 
fennsíkon sok nagy esésű _ fo-
lyó van. Eddig ezeket vizszegény-
ségük miatt nem tartották alkal-
masnak villámosenergia termelésre. 
Ez a szemlélet azonban csak a 
kapitalista termelési viszonyoknak 
lelelt meg. A szocializmust építő 
cseh nép számára nagy értéket je. 
lentenek a cseh-morva fennsík 
folyói is. Amíg a vízierőművek a 
tőkések tulajdonában voltak és kü-
lön, elszigetelten termeltek ára-
mot, addig a vízszegény folyók-

nak nem vol' nagy jelentősége. De 
miután kialakul az ország egysé-
ges vízierömű-rendszere, új hely-
zet áll elő. 

Ismeretes, hogy a villany-fo-
gyasztásban úgynevezett „csúcs-
idők" vannak. Előfordul, hogy 
ezekben a csúcsidőkben kevés az 
áram, s ezért gyakran beJlemetlen 
zavarok támadnak, korlátozások 
történnek. A cseh-morva fennsík 
folyóit arra a célra használják fel, 
hogy a csúcsidőkben, a legna-
gyobb megterhelés óráiban sies-
senek az ipar segítségére. Az itt 
épülő erőművek csúcsidőben fog. 
nak dolgozni. 

A folyók esése nagy, vizűk ke-
vés. A vizet gyüjtőmedencékba 
fogják fel. Amikor azután szükség 
van rá, az egész nap gyűjtött vi-
zet rázúditják a turbógenerátéroV. 
ra, s 

•.»áéw-—..„ 
ai erőm® 
nagymenny i sé ig® á r a m o t 
termel. Ezt az energiát azonnal 
átvezetik a 'úlzotfan igénybevett 
villanytelepekre. 

A Chrudimka folyón 1947 óta 
folyik a krlzanovícei erömü épí-
tése. A nagyszabású építkezés be-
fejezését eredetileg 1953 derekára 
tervezték. A munka azonban olyan 
lázas ütemben halad, hogy az érd-
'ők a SZKP XIX. kongresszusa al-
kalmából elhatározták: ez év de-
cember 21»én, Sztálin elvtárs szü-
letésnapján átadják az új vtzierö-
művet. 

(As MTI tudósítóját ól) 

3ó! sikerüli- a ffDélmagyarország' 
vasárnapi ankétja 

A ..Délmagyarország" Szerkesz-
tőségre és kiadóhivatala vasárnap 
délelőtt 9 órakor tartotta meg első 
ankétját, a lap olvasóival a Szak-
szervezett Székház kultúrtermében. 
Az ankéton közel négyszáz dolgozó 
vett részt-

Az ankét Nagy Pál e/Ivtársnák, a 
..Délmagyarország'' szerkesztőbi-
zottsága vezetőjének beszámolójá-
val kezdődött. 

Nagy elvtárs beszámolójában is-
mertette a szocialista és a kapita-
lista újságok közötti különbséget. 
Elmondotta, hogy a kapitalista or-
szágok lapjai a gyárosok, a kapita-
listák, a kizsákmányoló kormány 
érdebeit képviselik, védik. Ugyanak-
kor beszélt arról, ho-gy a népi de-
mokratikus államokban a dolgozók 
számára teljes mértékben biztosított 
a szólás- és sajtószabadság. A fel-
szabadulás után a sajtó is a dolgo-
zóké lett- A dolgozók érdekeit kép-
viseli. s a munkában harcos segítő-
társuk. 

Nagy elvtárs beszámolója után 
számosan szólaltak fel, s elmon-
dották a lap munkájával kapcsola-
tos észrevételeiket. A felszó-
lalók elmondott szavaikban elismer-
ték a lap munkájának eredményeit, 
de feltárták azokat a hibákat is, 
amelyeket a „Délmagyarország" 
munkatársai munkájuk során elbö. 
vettek. 

Az ankét értékes és jelentős se-
gítséget nyújt a sajtó munkatársai-
nak munkájához., De egyúttal előse-

gíti azt Is, hogy Széleskörű ter-
jesztő munka induljon a párt lapja 
olvasóinak száma emelése érdeké-
ben. hogy a „Délmagyarország' 
minél több dolgozó asztalára elke-
rüljön, hogy Szegedi munkásainak, 
dolgozó parasztságának és értelmi-
ségének, békeharcát minél többen 
olvassák, megismerjék. 

Az értekezlet végén a Szegedi 
Konzervgyár kul hírcsoport ja, B a 
Nivó Játéküzem pengetős zene-
kara színes kultúrműsorral szóra-
koztatta az ankét résztvevőit. A 
Konzervgyár kullúrcsoportjának 
népi tánccsoportja két szovjet népi 
táncot adott elő- Kitűnően szere, 
pelt a Konzervgyár kuttúresoportja 
és a Nivó Jáléküzem pengetős ze-
nekara. A műsort dolgozóink hosz-
szantartó tapssal fogadták. 

A Tolt ellenállási harcosok 
nemzetközi értekezletének 

kiáltványa 
Berlin (MTI) . Weimarban vasár-

nap végetért a volt eltenállási har-
cosok háromnapos nemzetközi érte-
kezleté. Az értekezlet részvevői 
szombaton a közeli Buchenwaldban 
megkoszorúzlak a hitleri fasiszták 
koncentrációs táborában elpusztult 
áldozatok emlékművét üs egyhan. 
gúlag elfogadott határozattal kiált-
ványt intéztek a világ antifasisztái-
hoz. A kiáltvány felszólítja a világ 
népeit, hogy hiúsítsák meg a bonni 
ép. a nácicsi háJboriia. szerződőseket. 
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„OLVASSA AZ EGÉSZ ORSZÁG" 
Dolgozó p a r a s z t o k n é p ü n k m e g s z é p ü l t é l e t é r ő l 

A Műveli Nép Könyvkiadónál i T)olgozó parasztságunk öntuda-
„Olvassa az egész ország" | tának növekedését mulatja 

» Párt hirek 
Értesítjük a Párttörténeti szak 

második évfolyam hallgatóit, va-
lamint a Sztálin elvtára életrajz 

rímmel könyv jelent meg. A könyv J Németh Gáborné mezőszeri dói- konferencia vezetőit, hogy részükre 
egész ország 

a Szabad Föld nagy téli pályára-' gozó parasztasszony írása.. Arról 
tának anyagát tartalmazza. Nem beszél, hogy ml mindent kap még 
luvalásos írók írták a könyvet, ha-1 községük az ötéves tervtől. ,,Köny-
r.ent egyszerű paraszt emberek, cre-' nyebben megvalósíthatnánk ezeket 
gek, liatalok, íérliak nők. „Nem 
írók — de olyan emberek — 
mondja Darvas József elvtárs 
könyv előszavában —, akik az 
igazságot, a valóságot mondják, 
akiknek minden sorából süt a hit 
melege, s ha mondanivalójuk 
nincs is írói módon meg tormáivá, 
11 izzít ja, megnemesiti az igazság 
szenvedélye, a hit forrósága", A 
l.önyv fényesen bizonyítja, hogy 
dolgozó parasztságunk mennyit 
változott az elmúlt hét esztendő 
alctf, hogy dolgozó parasztságunk 
a hallgatag, szólni nem merő pa-
lasítból átalakult szabad emberré, 
(i szabadsággal élni tudó és jövő-
jét, saját országát építő emberré. 
A pályázatra beküldött mintegy 
hatezer írás arról tanúskodik, hogy 
dolgozó parasztságunk magáénak 
érzi ezt az országot. Érak, hogy 
s 'játmaguknak dolgoznak, maguk-
nak építik a jövőt, az új életet, a 
szocializmust. „Hogy ez az élet 

a terveket, ha a mi kis községünk 
minél előbb szövetkezeti községgé 

a változna . . . azért harcolunk, hogy 
őszre minden dolgozó paraszt kö-
zénk jöjjön. „Kancsár János Bács-
almásról arról számol be, hogy 
hogyan változott meg Papp Pálné 
csíki nyolc gyermekes anya élete, 
amióta az vUj Barázda"-tszcs tagja. 
Egy iia gépészmérnök lesz, egy 
katonatiszt, egy pedig építőipari 
technikus. Három fia általános is-
kolába jár, egy pedig a Szegedi 
Késárugyárban dolgozik. 

Ezekről a változásokról, nagy-
szerű eredményekről, kimondha-
tatlan lelkesedéssel számolnak be 
írásaikban a dolgozó parasztok. 
Aki végigolvassa a könyvet, meg-
érti, miéit nem írtak a múltban 
a dolgozó parasztok az életükről. 
Akkor nem számolhattak be ilyen 
eredményekről, csak nyomorúsá-
gos sorsukról írhattak volna. Ab-
ban az időben azonban úgy sem 

a urak jól éltek, nem törődtek azzal, ^er, Szegedi Kender Ruhagyár ... .... .. . 
ezekét a konferenciákat, önállóan ben Rózsavölgyi hagyott ki w 
rvMiát Irök , „ J U . Rúlhelyzetet. Rózsavölgyi .sérülése 

eljöhessen, azért mindenre népes segitett vojna bajaikon senki. Az 
volnék" — írja Polgár István, a\mak jól éllek^ nem törődtek 
vasmegyei Csehi kozségbol. 'hogy akik dolgoznak, akiktől cl-

A múltban a dolgozó paraszt . raj,0ijákj {elélik verejtékes mun-
ncm vett kezébe ceruzát, tollat, k á j u k gyümölcsét, hogyan élnek. 
alig ír* még egy levelet ts. Meg | S:abad életünk nagyszerű eredmé-
tmi, olvasni sem tudott. A p a - ; n y e , vigZonl papÍTra kívánkoznak; 
raszté csak a dolog volt, a min- érzi ez( dolgozó jyarasztságunk is, 
dennapos robot, a nyomor, az éh- azérf hlak 0'jyan nagy számmal és 
.s, 7. Gyerekkorától, aggkoráig ro-'meghaló őszinteséggel, lelkesedés-
betolt. A betűvetést nem tanulhat-1 sel n páiyázaira. Valósággal meg-
ta meg, gyerekkorában nyáron fiatalítja az új élet az idősebb 
csclédkedett, nem volt cipője, ru- dolgozó parasztokat is. Idős Gál 
híja amelyben télen iskolába jár-, János ezt frja. ^. . bár a tejem 
jon. Ha panasza, kérelme volt, ak-' deres I e t f j a szjvem ugyancsak" íia-
kor azt másokkal kellett megíratnia. | lal„ 

Lf ennyit változott dolgozó pa-. parasztságunk érzi, hogy azért 
•'•*• rasztságunk élete? Ma már| a sok jnindenért", amit a 

arra is van ideje és módja, 

új Irodalom érkezett. Kérjük mi-
nél előbb vegyék át a Páf tok ta lá6 
Házában. 

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 Párttörténet I. évfo-
lyamának propagandistáit, hogy 
amennyiben m é g nem vették át a 
propagandista naplót cs a hallga-
tók létszámának megfelelő látoga-
tási jegyet úgy azt, kérjük, még 
az első foglalkozás e'őtt vegyék á-
a Pártoktatás Házában. 

Értesítjük a Politikai gazdaságtan 
szak I. évfolyamának hallgatóit, 
hogy részükre november 1 én, szom-
baton délután 2 órakor az Építő-
ipari Technikumban az első anyag-
ból konferenciát tartunk. Kérjük az 
Elvtársak pontos megjelenését. 

Értesítjük a Sztálin életrajz kon-
ferencia hallgatóit, hogy részükre 
az első konferenciát november 1-én. 
szombaton délután 3 órakor a Rad-
nóti gimnáziumban tartjuk. Kérjük 
az Elvtársak pontos megjelenését. 
A Vasút, Egyetem. Újszeged! Ken-

A pusztaszeri Petőfi tszcs 
húsz sertés hízlalására kötött szerződést 

Szeged és a szegedi járás dolgozó 
parasztjai és tszcs-i közül a pusz-
taszeri Petőfi tszcs húsz eerlés hiz-
lalására kötött szerződést. Egyéni-
leg dolgozó parasztjaink közül Al-
győn Herke János, Sztálin-utcai, 
Pataki János Tolbuchin-utcai, Pa . 
(aki János Felszabadulás-utcai dol-

József Cserepes-sori dolgozó pa-
raszt két darabra, Vass Imre Kisfa-
ludi utcai. Kovács Béla Felsővárosi 
feketeföldek, Juhász Beláné Sajka-
utca 11 szám, Kiss László Arvíz-
ulca 59 szám alatt lakó dolgozó pa-
rasztok kötöttek sertéshizlalási szer. 

gozó parasztok, Szegeden Pernekizőliést. 

Bp. Dóssá—Szegedi Honvéd 2:1 (1:1) 

Közel 10.000 néző előtt izgalmas, 
iramos mérkőzésen a Szegedi Hon-

I véd gólképte.en csatársora mlat+ ve. 
i-eséget szenvedett.. A mérkőzés Sz. 
Honvéd támadásokkal kezdődött, de 
mér a negyedik és hatodik percben 
gólhelyzeteket, hagylak ki a szegedi 
csatárok Változatos küzdelem után 
a 29. percben Szusza 23 méteres 
szabadrúgása a hiányos sorfa'on ke-
resztül a szegedi kapuba vágódott. 
A 40. percben Rózsavölgyit lerúg-
t ák és 'levitték a pályáról. A 42 
percben Böjtös pari dobását, Baráih 
egyéni akcióval a lO.osig vltte és 
védhetet 'enül a Ixilsarokba lőtte a 
labdái. A második félidőben R izsa-
vft'igyl tovább Játszott, de sérülése 
befolyásolta ,T Játékban A szegedi 
csatársor szép támadásokat vezetett, 
azonban hiányzott az átütő erő a 
támadósorból. A 15 percben a 
könnyelműen cselezgető Kotásztó' e'_ 
ve t t tk a labdát, Tóth elé továbbí-
tották, aki megszerezte a Dózsának 
győzelmet Jelentő gólt A 20. perr . 

oldják meg, részükr e külön meglií-
vókat nem küldünk. 

Agl t . Prop. Osztály 
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miatt, lement, Korom állt be he 
lyette A 24. percben Cziráki nat»y 
lövését védte Hennl, aki megsérült, 
helyette Gulyás állt be. A kapusuk 
sérülése növelte a vendégcsapat 

arra 
is van kedve, hogy megírja életét, 
la'uja fejlődését. Nem idegenke-
dik már a betűvetéstől, hanem 
örömmel, lelkesedéssel számol be 
arról, életéről. Ugy beszél pa-
rasztságunk falujáról, termelőszö-
vetkezetéről, mint saját tulajdo-
náról. Mi/yen örömmel és milyen 
szakértelemmel ír termelőszövetke-
zetéről, a tsz gazdasági problémái-
ról Szálasi László, a nagyecscrli 
Vörös Esttlag-tsz tagja. A tsz 
Igazi gazdájának érzi magát, tö-
rődik problémáival. 

A ,.pályázók azzal kezdik írásu-
kat, milyen volt a lalu a múlt-
ban, hogyan éltek, nyomorogtak a 
lalu lakói. Beszámolnak a mull 
sivárságáról, arról, mit kapott attól 
az élettől a szegény paraszt? Vá-
laszol Szálasi László erre a kérdés-
re Is. „Nem örököli őseitől semmi 
egyebet, mint hallgatag természe-
tét, meg a bocskorlűzés tudomá-
nyát" — mondja Cine Jankóról a 
lalu egyik nyomorúságos életű 
emberéről. De ezek a nyomorú-
ságosan élő emberek tudják, nem 
tait örökké a szolgaság. „Nem tu-
dom, honnan, de apám tudta, hogy 

falu kapott az ötéves tervtől, tar-
tozik az államnak. „Milyen kevés 
az, amit mi adunk azért a sokért, 
amit kaptunk és kapni lógunk még 
az ötéves tervben az államtól... 
Nemcsak adólizetésben, hanem a 
beadásban i$ igyekszem jó példát 
mutatni. Két hold földem után már 
az egész évi tojás- és baromliba-
adádásti kötelezettségemet teljesí-
tettem", — írja Simon Sándorr.é 
Egervárról. 

Az idézeteket végnélkül lehetne 
sorolni. Mindon írás, minden sora 
dolgozó népünk öntudatának nö-
vekedéséről, boldog életéről ta-
núskodik. Nem a testileg, szefterni-
leg elnyomorított, kirabolt ca-
iasztság már a mi parasztságunk, 
hanem a mélyről, a magasba förö, 
a meggyaláztatásból, az emberi élet 
leié haladó, a szocializmust építő 
dolgozó parasztság. Sorsunk ma 
már nem a nincstelenség, nem a 
reménytelenség, hanem a szabad, 
boldog élet, a kultúra és a remény-
teljes jövő, a szocializmus. 

„ . . . nem lehet ezt a könyvet 
meghatódós és lelkesedés, ' nagy 
belső izgalom nélkül végig o/vas-

egyszer majd eljön az, mikor az ni" —, írja Darvas József közök-
ember boldognak látja családját", tatásügyi miniszter az előszóban. 

írja Murinál Irma általános is- Valóban nem lehet, mert a leg-
kolai tanuló Táborialváról. El is közvetlenebbül érdekeltek, a fal-
jött az az idő. „Egyszer korán reg- vak és a messzi tanyák dolgozói 
ge\ arra ébredtünk, hogy házunk írják le, mi mindent kaplak és 

IDÖJÁRASJELENTÉS 
Várható időjárás 

kedd estiq: Kevés 
eső, ma méq né-
hány helyen, fő-
ként keleten futó 
eső, gy®ngülö | motfv 

1 ugyanis a szegedi csapat az első és sőbb nyugat, szél. | a h a r m a t í i k g r t I J á t iesgyanúa hely. 
Űsrflín 1 cetből kapta. A szegedi csapat leg-

jobbjai Veres II* Beckor és Laczi 
voltak. 

Vasas Izzó—Sz Lokomotív 3:0 (3:0) 
A szebben Játsző és kapu előtt 

határozottabb Vasas Izzó nagy küz-
de'em után győzött a Szegedi I.oko-

ellen. A gó'arány tülzolt. 

Egyes 
éjszakai ködkép, 

zödés A hőmérséklet alig váhozik 
Várható hőmérsékleti értékek a 

ország területére: Kedden reggel G 
—9, délben 14—17 fok között. A 
várható napi középhőmérséklet ok . 
tóber 20-án, kedden 10 celsius fok 
felett lesz. 

MOZI 
Szabadsáq: Szerelmi bájital (októ-

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

ber 29-ig). 
Fáklya: Vidám vetélkedés (október 

29-ig). 
Az előadások a mozikban 6 és 8 

órakor kezdődnek. 
SZÍNHÁZ 

Este 7 óra: Pillangókisasszony. 
letszünet, 

KIÁLLÍTÁS 

Bér. 

Arany János-emlékkiállítás a Somo. 
gyl Könyvtárban. 

MUZEUM 

Kossuth.emlékkiállítás. Móra Ferenc-
kiállltás, fejlődéstörténet! és terme-
szetrajzi kiállítások: hétfő kivételé-
vel naponta 9 órától délután 18 
éráig, szombaton 9 éráiéi délután 17 
ótaig, vasárnap 9-től 13 óráig. 

KÖNYVTAR 
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 

ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél-
előtt 10-től este 9-ig, hétfőn 2-tó) es-
te 9-lg. Kölcsönzés 12-től este 8 ig, 
hétfőn 2-től este 8 tg. 

Somogyi: Délelőtt 10-tőJ este 7-lg. 
(Kőnvvkölcsönzés.- délután 2-től este 
6 óráig.) 

Gorkli (Horváth M.-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 

I 2-lg: délután 3-tól 7-tg- Könyvköl. 
, csönzés. 

előtt ketonák vonulnak ... vörös 
katonák" — mondja tovább Mari-
nai Irma. A vörös katonák, Sztálin 
katonái meghozták a szabadságot, 
szétrombolták a gyűlölt úri rendet. 
Most már Murinai Irmának is telik 
új ruhára, s nem azt hordja, amit 
nagyobb testvérei kinőttek. „..- Va-
lamennyien hálásak vagyunk a 
nagy Szovjetuniónak, a bölcs Sztá-
linnak és népünk forrón szeretet1 

vezetőjének: Rákosi pajtásnak", — 
fejezi be pályamüvét Murinai Ir-
ma. Takács Ferenc né Nyul köz-

kapnak az ötéves tervtől, hány 
régi sebet, mennyi régi sérelmet 
gyógyított meg már eddig is a 
dolgozók állama! Ez a könyv a 
leghitelesebben tudósít bennünket 
arról is, hogy mit jelent a falu 
életében a villany, a telefon, a 
kultúrotthon, a bekötő-úf, a járda, 
a gyógyszertár, az ártézi kút és a 
sok-sok hasonló létesítmény, amely 
mind az élet megszépítését, meg-
könnyítését segíti elő. A pályáza-
tok élő tanúbizonyságai annak, 

MSZT HIREK 

ségl dolgozó parasztasszony egyel- hogy a magyar falu, az elmúlt hét 
len szóval fejezi ki, hogy mit ka- év alatt, többet fejlődőit, mint az 
pott községük a felszabadulás óta: előtt 50 esztendőben. 
„Mindent!" 1 ERKI ANDRÁS 

A minisztertanács rendelete 
az aspiránsképzés továbbfejlesztésével 
kapcsolatos szabályok módosításáról 

Október 29-én, ezerdán Belváros 
VI a'anszervezelben fél 7 órakor a 
Történelmi Társulat előadást fart , 
utána' taggyűlés lesz A vezelősé-g 
kéri a tagok megjelenését, vendége, 
get szívesen látnaíc. 

MNDSZ HIREK 
Ma délután 5 órakor ti 'kárt érte-

kez'etet tartunk. nie'yre kér jük a 
titkár e v f á r s a k feltétlen megjelené-
séi. MNDSZ városi t i tkárság. 

Szegedi Petfifi—Kőbányai Lokomotív 
1:0 (0:0) 

A tartalékos Sz Petőfi megérdeme'-
teii győzött Budapesten Hetesl már 
a 10 percben megsérült és attól 
kezdve a csatársorban statlszlált. A 
helyette kullancsot Játszó Bánáti volt 
a mezőnv legjobbja. A szegedi csa-
pat gólját Sebők 'lőtte. Virágh és 
Csanádi Jól Játszottak. Heretik Jól 
helyettesítette Benákot. 

NB II es eredmények: Szolnoki Lo-
komotív—VL KIstext 2:1; Gyulai Épt-
tők-Bp Építők 2:0: Pénzügyőrök-
Kecskeméti Kinizsi 2:1; VL Keltex— 
Bp Szikra 3:0; Bp Előre—Ceglédi 
Lok. 10:2; Békéscsabai Építők—Kis-
kunfélegyházi Vasas 2:0: Szolnoki 
Szikra—Orosházi Kinizsi 0:0. 

Magyar Népköztársasági Kupa : Sz 
Dózsa—Sz Postás 3:1: H Petőfi— 
VL Sz Kender 4:1; Hmv. Dózsa—UJ-
szegedi VL 6:0. 

Városi bajnoki eredmények: Fáklya 
—OMSÉG 2:0; Bástya—Vasas 1:0: Bő-
rösök—Kenyérgyár 3:2: Sze-eed Állo-
más—Távírda 2:1; Sz Dózsa II—Sz 
Kinizsi II 3:0 

Totóeredmények 
2, 1, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2, 2. x, t . 

küzdő szellemét, úgy, hogy a puha 
szegedi csatársor a hátralévő Időben 
nem tudott veszélyes lenni 

A Szegedi Honvéd több gólhelyze-
tet hozott, össze, mint ellenfele, 
azonban a csatársor nem tudta ér-
I ékesíteni. Sok esetben kapu fölé 
lőtték a labdát. Palotai t a r t j a jó 
formáját , a gólokról nem tehet. Sí-
pos keményen dolgozott, Mednyán-
szkl lelkesen küzdött, Kovács Jól 
őrizte Egresit, Barát): nehezen me. 
iegedeft be a Játékba, de a második 
félidőben már jól Játszott, Fodor Jól 
semlegesítette Szuszát. Böjtös Jó tá-
madásokat vezetetf, kár, hogy kevés 
labdát kapott Cziráki a mezőnyben 
Jól játszott. Rózsavölgyi lelkesen küz-
dőt), még sérülése után is Kotász 
könnyelműen Játszott. Nyári is so-
kat hibázott. Á Szegedi Honvéd rossz 
formában Játszó balszárnya miatt 
vesztette el a mérkőzést. Korom-
nak nem volt. elég Ideje formába 
lendülni. A Szegedi Honvéd vá'tozat-
lanut n' 12 héyen á l 12 ponttal. 

NB l-es eredmények: Bn Bástya— 
Bp Vasas 2:0; Dorogi Bányász—Bp. 
Kinizsi 1:0; Diósgyőri Vasas—Bp Pos-
tás 3:2; Bd Honvéd—Pécsi Lokomo-
tív 3:0; Csepeli Vasas—Sajgó tar |ánl 
Bányász 7:3; Szombathe'yi Lokomo. 
tív—Győrt Vasas 1:0. 

Szép küzdelmek a birkózó versenyen 
Az Sz. Lokomotív vasárnap orszá-

gos egyéni birkózóversenyt rende-
zet), melyen 99-en Indultak. Ered-
mények: Lepkesúly 1 Pintér (Püs-
pökladány): 2. Janó (Sz Honvéd); 3 
Török (Szentes) Légsúly I. Farkas 
(Kecskemét); 2. Sipos (Sz Lok); 3. 
Simon (Szolnok). Pehelysúly 1 Ke-
rekes II. (Kecskemét); 2. ördögh 
(Sz Lok); 3 Marti (Sz Lok) Könnyű, 
súly 1. Láda (Makói MTII): 2 Nagy 
1. (Szenlest Ép); 3. Nagy II. Szentesi 
Ép.) Váltósúly 1 Greguss (Sz Lok); 
2. Dobán (Székesfehérvári MTH): 3. 
Sinkó (Sz Lok). Középsúly 1. Endrő. 
dl (Sz Lok); 2 Beregszászi (Szentes); 
3 Csonka (Sz Lok). Félnehézsúly 1. 
Jankahidl (Kecskemét); 2. Száraz 
(Csongrád); 3. Czakó (Szolnok). Ne-
hézsúly 1 Mészáros (Sz Honvéd); 2. 
S. Nagv (Hmv Dózsa): 3. Szanka 
(Sz Lok). 

Zátopek három világcsúcsot 
javítóit meg 

Vasárnap Zátopek 15 mérföldön 
1:18.26.4: 25 kilométeren 1:19 21.8; 
30 kilométeren 1:35.23.8 Idővel vi-
lágcsúcsokat ért el. 

Nemhivatalos totónyeremények 
12 (a'álatos 3 darab, egyenként 

23.750 Ft; 11 talá'afos 76 darab, 
cgyonként 937.50 Ft; 10 találatos 880 
darab : egyenként 107.75 Ft. 

A góltotó 9 fordulóján egy drh 
négy találatos szelvény akadt . A 
nyeremény kb. 7365 Ft. 

A nyerő és ellenőrző szelvények 
összehason'llása folyamatban van. 
ezért a közölt nyeremények csak 1 tájékoztató Jellegűek. 

A Népköztársaság Miniszterta-
nácsa rendeletet hozott az aspiráns, 
képzés továbbfejlesztésével kapcso-
latos szabályok módosítására. 

A rendelet kimondja, hogy a leve-
lező aspiránsképzés időtartama — 
az eddigi rendelkezésekiöl eltérően 
— négy év. A képzés időtartamát 
a tudományos minősítő bizottság az 
aspiráns előmenetelétől és elövizs-

• gájának eredményétől függően há. 
rom évre csökkenlheti, illetőleg ki-
vételes esetbe® öt évre felemelheti. 

A rendelet kimondja továbbá, 
hogy azt a pályázói, aki aspiráns-
képzésben való részvétel nélkül tesz 
kandidátusi vizsgát, a vizsgára, va-
lamint az értekezés elkészítésére és 
megvédésére való felkészülés eéljá. 
ból. rendkivüll fizetett tanulmányi 
szabadság Illeti meg. A szabadság 
időtartama a rendes szabadságidő-
vel együtt legfeljebb 36 munkanap 
l eha t 

RÁDIÓ MAI MŰSORA: I 

Október 28, kedd 
KOSSUTH RADIO 

5 Reggeli zene, 5 30 Hírek, 6 Fa-
lurádió. 6.45 Lapszemle. 7 Hangle-
mezek. 7.45 Levelezők Jelentik, 8.05 
Hanglemezek. 11.30 Asszonyrovat, 11 
óra 50 Hanglemez. 12 Hírek, 12.30 
Kispajtások dalai, 13 Szórakoztató 
zene, 13 30 Népi zenekar, 14.15 
Klasszikus operettekből, 15.30 Hang-
lemezek, 16 Vonósnégyes, 16.20 
Gyermekrádió, 16.40 Orosz nyelv-
lecke. 17 Hírek, 17.15 Határőrség 
híradója. 17.45 Termelési híradó, 18 
Zenés Irodalmi adás, 19 Hangos új-
ság, 20 Hírek, 20 10 A kommuniz-
mus dalai, 20.50 A két Bánk bán, 
22 Hirek, 22.20 Magyar művészek 
muzsikálnak, 22.50 Hangverseny, 23 
óra 25 Hanglemezek. 

PETŐFI RADIŐ 
6 Operett részletek, 6.35 Csehszlovák 

dalok, 6 45 Torna. 7 Szovjet, dalok. 
7.35 Népi zene, 8.30 Hangverseny. 
9.20 Gyermekrádió, 10 IUrek, 10.10 
FilmdaSok, 10 25 Ének, 10 40 Színes j 
muzsika. 15 Hegedű. 15.25 Rádió | 
együttes, 16.10 Magyar muzsika. 17 
óra 10 Szimfonikus zene, 18 Csaj-
kovszkij dalaiból. 18.10 Tudományos 
lttiadó, 18.45 Szív küldi. 19.05 Elő. 
adás. 19.35 Tánczene, 20.15 Sport-1 
aegvedóra. 22 Tanezen*. __ „ i 

IDŐSEBB magános nőt családtagként 
befogadnánk, aki lakását h a j a n d ó 
megjsztani, megegyezés szerint Szi-
geti, Szeged, Tisza-pályaudvar. ti. 
zenhetes páíyamester. 
JÖALLAPOTBAN levő használt tize-
des mérleget, 10—15—20 kg-sat ve. 
sziink. Begyűjtő Vállalat, Szeged, 
Ilona u. 16—20 
FŰRÉSZPOROS kályha eladő. Vásár-
helyi sugarút 19. 
KERESEK JóáTlapotban levő slmafe-
de'ü ruhásszekrényt és kis vitrint 
Csongrádi sgt. l l . 
KÉTAKNAS salgótarjáni kályha, lét. 
ra. kerek asztal eladók Sztálin sé-
tány 1 udvarban Íjaira. 
SALGÖTARJANI fehérzománcos 231. 
számú Neoperpetuum kályha-. áHó fo-
gas és előszobafal e'adó Horváth M. 
u. 1 fldszt 3. 
SERTÉSBEADASHOZ társat keresek. 
Korda sor 20. trafik. 
ELADÖ leszámoló villanyóra; 16 éves-
nek hasaiéi t öltöny, 43.as csizma. 
Hétvezér u 58. 
ELADÖ két hízott. beszolgáltatásra 
alkalmas serlés. 130 kg. Deák Fe-
renc u. 24. Házfelügyelő, 

IIARAB villanyborotva és egy szecs-
kavágó eladó vagy tűzhelyért el-
cseréhető Újszeged, Szőregi út 26 
130 kg BEADÁSRA vagy vágásra al. 
kaimas ser tés eladó. Veresács u. 38. 
ÍRÓASZTAL, vaságy, ládák, női ke-
rékpár, f ürészbak, fejsze, csizma, 
csizmahúzó, 44.es garantált kalucsni 
eladók. Oroszlán u 4 II 7. 
JÖKARBAN lévő férfi kerékpár el-
adó. Somogyi u. 7. II 8 Megtekint-
hető délután 6-tól 
BEJÁRÓNŐT felveszek. Megbeszélés 
2—4-ig Ugyanott iker sportkocsi el-
adó. HoMó. Petőfi Sándor f«t . 10. 
EGY mély gyermekkocsi eladó. Kör. 
töltés .sor 52, Miklósék 
MODERN Íróasztal eladó. Alsóvárosi 
ff 57. sz. Virágék (volt Silvánia). 
KÉT hcr'd föld búzának vagy árpá-
nak alkalmas, felébe kiadó. Érd Rá. 
kórzi u. 57 
RÉSZLETFIZETÉSRE Is készítek min-
denféle bútorokat, nagyobb Javításo-
kat. is. Kossuth Lajos sgt. 5 
SZÉP rekamié e'adó. Hétvezér u. 60 
ORVOSILAG megállapított vágótehén 
eladó. Újszeged, Hatházak alatti gá t -
őrház 
KÉT fotel és epeda rekamlébetét, 
2 tölgyfa ebédlöszekrénv, könyv-
szekrény, fehérnemű szekrény. li-
nóleum, ebédlöszőnyeg. különböző 
háztartási edénvek eladók. Megte-
kinthető 8—12-ig. Roosewelt tér 6 , 
balra, 2 csengetés. 
ELVESZETT aktatáska 21-én este a' 
Szent István tér környékén, Kecske-
méti László névre szóló iratokkal 
Kérem a megtalálót Jutalom ellenében 
Gém u 6. szám alá adla le 
SZÁNTÁST váltafok, Csuka u 13. 
ELVESZETT két kecske, vasárnap 
dé'előtt. Becsületes megtaláló ad ja 
Feketeföldek 57 a!á. 
AZ ORVOS Egészségügyi Szakszerve-
zet szegedi csoport|ai 1952 október 
29-én, szerdán tart ja ezévi első ren-
des tudományos ülését a: Bőrkli-
nika tantermében Az előadások kez-
dete délután 6 órakor. 

DÉLMAGYARORSZÁG . . , T 
politika 1 nnpllap '"Tr,".l 

Felelős szerkesztő «s Idadót ^ 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkeszfőbtzoltsátf 
Szerkesztőség: 8zeged tenin-u . I t 

Telefon: 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatalt Szeged tenln-u , I , ' 

Telefon: 8V-16 és S5—00, 1 

Csongrádmegyet Nyomdaipari 
Vállalat, Szeged <£ ' 

* Felelős vezetői Yüecze Glyöncf , 


