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Sstahánovistáink kötelessége 
Az elmúlt napokban jelent meg a 

Központi Statisztikai Hivatal jelen-
tése az 1952. év harmadik negyed-
évi tervének végrehajtásáról. Ez a 
jelenlós újnhb győzelemről ad hírt, 
s egyben fényesen bizonyítja nép-
gazdaságunk hatalmas fejlődésót s 
fényesen bizonyítja a magyar dol-
gozóknak a munkához való megvál-
tozott viszonyát. 

A szegedi üzemek dolgozói ls be-
csülettel teljesítették a harmadik 
negyedévben rájuk háruló köteles-
ségüket. Árutermelési lervüket 
103.6. teljes termelési tervüket pe-
dig 104.4 százalékra teljesítették. Ez 
a kimutatás azt jelenti, hogy nem 
kevesebb, mint 5.4 százalékkal ter-
meltek üzemeink dolgozói többet a 
harmadik negyedévben, mint ez év 
második negyedévében. Nem jelenti 
ez azt, hogy minden üzemünk telje-
sítette a reája háruló feladatokat. 
Egyes üzemeink a harmadik ne-
gyedév során adósai maradtak nép-
gazdaságunknak, elmaradtak tervük 
teljesítésében, a termelékenység 
emelésében. Ilyen üzemek: a Sze-
gedi Textilművek, a Dorozsmai Pa-
mutszövőgyár, a Szegedi Lemez-
gyár, a Tisza Malom és a szegedi 
öntödék. 

A terv teljesítése törvény és ha-
zafias kötelesség minden dolgozó 
számára. Végrehajtásának egyik 
biztosítását az üzem élenjáró dolgo-
zóinak, sztahánovistáinak jó munká-
jától várjuk. A sztahanovisták, az 
élenjáró dolgozók kötelességüknek 
kell, hogy tartsák a jól bevált mur.i 
kamódszerekj tapasztalatok átadá-
sát a gyengebben teljesítő dolgozók-
nak. 

Lenin elvtárs már 1918 januárjá-
ban! kíméletlenül leleplezte a szocia-
lizmus ellenségeinek rágalmait, 
amely szerint a szovjet társadalom 
tagadja a versenyt, személyteleníti 
az ember tevékenységét. Lenin elv-
lárs rámutatott arra, hogy csakis 
a szocializmus mozgósítja aktív te-
vékenységre a dolgozók milliós tö-
megeit, csakis a szocializmus teremt 
lehetőséget a verseny számára. •,A 
szocializmus nemcsak nem fojtja el 
a versenyt, hanem ellenkezőleg — 
írta Lenin —, először teremti meg 
annak lehetőségét, hogy a versenyt 
valóban tömegméretekben alloalmaz-
aák, hogy valóban a dolgozók több-
ségét vonják be olyan munkába, 
ahol megmutathatják, mit tudnak, 
ahol kifejleszthetik képességeiket, 
ahol megnyilvánulha'nak azok a te-
hetségek, amelyek a népben, e fris-
sen buzgó forrásban megvarrnak s 
amelyeket a kapitalizmus ezer és 
ezer, millió és millió esetben elti-
port, elnyomott és elfojtott. A mi 
feladataink most, amikor a szocia-
lis'a kormány van hatalmon, az, 
hogy megszervezzük a versenyt". 

A szocialista verseny a munkához 
való új viszonyon alapul. A Szov-
jetunió felszabadítása és pártunk 
áldozatos munkája nyomán hazánk-
ban is a dolgozó nép ve'.te kezébe 
sorsának irányítását. A dolgozók 
kezébe került a hatalom, ennek kö-
vetkeztében. megváltozott dolgozóink 
viszonya a munkához. 

Ahhoz azonban, hogy az igazi 
Szocialista munkaverseny s a dolgo-
zók munkakedve teljesen kibonta-
kozzék, elengedhetellenül szükséges 
az. hogy sztahánovistáink, élenjáró 
dolgozóink szívesem és örömmel ad-
ják át fejlett munkamódszereiket 
azoknak, akik a munka területén 
még nem rendelkeznek annyi tapasz-
talattal, nem rendelkeznek olyan jól 
bevált munkafogásokkal és módsz 
rekkel, mint ők. A szocializmus fel-
építése s a béke megszilárdítása 
visszavonhatatlanul megköveteli 
élenjáró dolgozóinktól ezt az elvtár-
si segítségnyújtást. Üzemeinkben 
minél több sztahanovista, minél több 
olyan dolgozó tegyen, akik normá-
jukat jóval túrszárnyalva hajtsák 
végre nap, mint nap feladataikat. 
Ezt csak a Rőder-mozgalom kiszéle-
sítésével érhetjük el. Ettől is függ. 
hogy döntő tervévünk negyedik ne-
gyedéves tervét hogyan teljesítik 
üzemeink. Lehet-e olyan üzemben 
szép eredményekről beszélni, ahol a 
száz százalékon alul teljesítők száma 
nemhogy csökkenne, de emelkedik? 
Lehette olyan üzemben a jó munká-

val dicsekedni, ahol a 100 százalé-
kon alul teljesítők számának emel-
kedésével jelentősen csökken a mi-
nőségi munka? Nem lehet! Szege 
den is vannak olyan üzemek, ahol a 
Rőder-mozgalom elhanyagolása, 
semmibevevése miatt nem csökken, 
hanem emelkedik a normájukat sem 
teljesítők száma. Ilyen üzem — a 
többi közölt — a Ruhagyár, ahol a 
normán alul teljesítők száma az 
összdolgozók számához viszonyítva, 
az augusztusi 18 százalékkal szem-
ben 23.9 százalékra emelkedett. A 
Xl-es számú Autójavító Vállalatnál 
a dolgozók 30 százaléka még mindig 
rem teljesíti normáját. A Szegedi 
Cipőgyárban augusztusban 33.2 szá-
zalék volt a száz százalékon alul 
teljesítők száma. Ez az amúgy is 
magas szám szeptemberben 39.7 szá-
zalékra emelkedett. A 65/1-es Épí-
tőipari Vállalatnál a normán alul 
teljesítők száma júliusban 19.2, 
augusztusban 23.8, szeptemberben 
pedig ez a szám, illetve százalék 
30.8-re emelkedett. 

Ezek a sajnálatos számok aizt mu-
tatják, hogy egyes üzemeinkben 
sztahánovistáink egészen helytele-
nül azt hiszik, hogy ha teljesítmé-
nyüket emelik, minden rendben van 
és tovább semmi felelősség nem ter-
heli őket. Pártunk és népi demo-
kratikus kormányzatunk szereti, 
megbecsüli, megjutalmazza és ki 
tünteti a termelés terén jó ered-
ményt elérő dolgozókat. Ezek a ju-
táknak és kitür/elések arra kell 
kötelezzék sziahánovistáinkat, élen-
járó dolgozóinkat, hogy saját jó 
munkájúk melleit törődjenek többi 
dolgozótársaikkal is. Helytelen len-
ne, ha sztahánovistáink azt hinnék, 
hogy csak a sztahánovista instruk-
toroknak. csak a függetlenített mun-
kamódszerátadóknak kell törődni a 
dolgozókkal. Minden sztahánovista 
becsületbeli ügye legyen a dolgozók 
szakmai segítése! Minden sztaha-
novistában lelkiismereti f e d é s s é kell 
válni annak, hogy az üzem összdol-
gozói milyen termelési eredménye-
ket érnek ej. A szlahánovisták, az 
élenjáró dolgozók, illetve az egész 
üzem dolgozóinak egymáshoz való 
jó, vagy rossz viszonyáról hű tü-
körképe nz üzem tervteljesítése. 
Munka közben és munka befejezése 
után is minden sztahánovistának az 
eddiginél is jobban kell foglalkoz 
a gyengébb teljesítményt elérő dol-
gozókkal. A sztahanovisták jó 
munkáját dicséri majd az. ha üze-
meinkben neon lesz száz százalé-
kon alul teljesítő dolgozó. 

Vannak olyan üzemeink is, aho] 
a száz százalékon alul teljesítők szá 
mának csökkenésével párhuzamosan 
jmelkedik a sztahánovisták száma. 
egyre többen lesznek, akik a száz 
százalékot maguk mögött hagyva 
magasan túlteljesítik normájukat. 
Egyes üzemeinkben a szovjet példák 
nyomóm megindult — éppen a szta-
hánovisták kezdeményezésére — a 
sztahánovista termekért s a sztahá-
novista pariikért folyó mozgalom. 
A Szegedi Kenderfonógyárban 68 
sztahánovista 158 dolgozónak adja 
át munkamódszerét. Az Újszegedi 
Kenderszövőgyár a már meglévő egy 
sztahánovista partiját négyre emel 
fel. A Szegedi Ruhagyár sztaháno-
vistái felajánlották a Nagy Októ 
beri Szocialista Forradalom 35. év-
fordulójának tiszteletére, hogy no-
vember 7-re egy sztahanovista ter-
met hoznak létre. 

Negyedik negyedéves tervünk — 
döntő tervévünk utolsó negyede 
az eddiginél is nagyobb feladatokat 
ró üzemeink dolgozóira. Ezeket 
feladatokat pedig csak úgy tudják 
sikeresen megvalósítani dolgozóink, 
ha sztahánovistáink átérzik és a gya 
korlatban ls valóra váltják mind-
azt, amit pártunk és az egész dol-
gozó nép elvár tőlük és do'gozótár. 
saikat segítik teljesílményük emelé 
sében. Álljanak így helyt sztaháno 
vistáink a munka frontján, segítsék 
az eddiginél is jobban a munkában 
dolgozótársaikat, mert csak így va-
lósíthatók meg azok a nagy tervek, 
amelyeknek maradéktalan végrehaj 
tása fékezi a háborús uszítók aljas 
terveinek végrehajtását s biztosítja 
a tartós bókét, a szocializmus felépí 
lését 

A Szovjeiunió minisztertanácsa mellett működő 
Központi Statisztikai Hivatal 

1952. harmadik negyedévi ieívjelentése 
Moszkva (TASZSZ). A Szovjet-

unió Minisztertanácsa mellett műkö-
dő Központi Statisztikai Hivatal 
jelentést telt a Szovjetunió r.ép-
gazdaságfejlesztési állami tervének 
1952. harmadik negyedévi eredmé-
nyeiről. 

AZ IPARI TERMELÉSI TERV 
TELJESÍTÉSE 

Az egész ipar 100.7 százalékra 
teljesítetté' negyedévi termelési ter-
véi. A többi közölt a vaskohászali 
minisztérium 103 százalékra, a szén-
ipari minisztérium 100.1 százalékra, 
az építőipari- és útépítő gépgyártási 
minisztérium 104 százalékra. a 
Szovjetunió könnyűipari miniszté-
riuma 101 százalékra, a Szovjeiunió 
élelmiszeripari minisztériuma 105 
százalékra teljesítette tervéi. 

A Szovjetunió egész iparának teljes 
termelése 1952 harmadik negyedében 
1951 harmadik negyedéhez viszo-
nyítva 11 százalókkal nőtt. 

Az Ipari munkások munkájának 
termelékenysége 1952 harmadik ne-
gyedében 1951 harmadik negyedé-
hez viszonyítva 6 Százalékkal emel-
kedett. 

Teljesítették az 1952 harmadik ne-
gyedére megállapított feladatot az 
ipari termékek önköltségének csök-
kentése terén. 

MEZŐGAZDASÁG 
A kolhozok, gépállomások ésszov-

hozok sikeresen befejezik a termés-
betakarítást. 1952 ben a gabona-
össztermés 8 milliárd pud volt, 
vagyis 600 millió púddal több, mint 
az előző évben. A Szovjeiunió Mi-
nisztertanácsa mellett működő Ál-
lami Termésbecslő Hivatal adatai 
szerint az idén a legtöbb gabonatar. 
més Ukrajnában, Észak-Kaukázus-
ban és Krimben volt. 

Az 1951. évihez képes emelkedett 
a lenrost, a napraforgó és a burgo-
nya össztermése. A nyersgyapot és 
a cukorrépa össztermése az idén fe. 
lülmúlja az 1951. évi termést. 

Ebben az évben még jobban meg-
szilárdult a mezőgazadság anyagi-
technikai alapja és emelkedett a 
kolhozokban és a szovhozokban a 
mezőgazdasági munka gépesítésének 
színvonala. A gép- és traklorállomá-
sok 1952 eddig eltelt időszakában 8 
százalékkal több mezőgazdasági 
munkát végezlek a kolhozokban, 
mint 1951 megfelelő időszakában. 
Az idén a kolhozokban 15 százalék-
kal több gabonaféléi arattak le 
kombájnokkal, mint a mult évben. 

AZ ÁRUFORGALOM 
FEJLŐDÉSE 

1952 harmadik negyedében tovább 

fejlődött a szovjet kereskedelem. Az 
áliaimi és a szövetkezed kereskede 
lem útján 19 százalékkal több árut 
adtak el a lakosságnak, min! 1951 
harmadik negyedében. Az egyet 
árúk eladása a következőképpen nö-
vekedett: hús 17 százalékkal, hal-
termékek 20 százalékkal, olaj és mái 
zsiradék 25 százalékkal, sajt 21 
százalékkal, tojás 24 százalékkal, 
cukor 31 százalókkal, édesipari ter-
mékek 15 százalékkal, pamutszövet 5 
százalékkal, selyemszövet 27 száza-
lékkal, konfekcióipari termékek 19 
százalékkal. kötöltszövöttáru 25 
százalékkal, harisnya és rövidharis-
nya 19 százalékkal, bőrlábbeli 24 
százalékkal, mosószappan 14 száza, 
lékkai, mosdószappan 31 százalék-
kal. kerékpár 12 százalékkal, fény-
képezőgép 33 százalékkal, varrógép 
11 százalékkal, óra 5 százalékkal. 

1952 harmadik negyedében, a kol-
hozpiacokon 1951 harmadik negye-
déhez képest több mezőgazdasági 
terméket, elsősorban több állati zsi-
radékot, tojást, baromfit, zöldségfé-
lét, búzalisztet és darát adtak el a 

1 lakosságnak. 

4 vietnámi néphadsereg 
nagy támadást indított 
Delhi (TASZSZ). A delhi rádió 

jelentése szerint a vietnámi néphad-
sereg a Feketefolyón át nagyará-
nyú támadást Indított a francia elő-
retolt állások ellen 90 mérfölddel 
Hanoitól északnyugatra. 

l k u o Ojama 
és Jositaro Hirano felhívása 

a japán néphez 
Tokió (TASZSZ). Ikuo Ojama és 

Jositaro Hirano közős felhívással 
fordullak a japán néphez a népek 
békekongresszusával kapcsolalban. 
A felhívás felszólítja Japán népét, 
hogy a világ békeszerető népeivel 
együtt szálljon síkra Japán agresz-
szív célokból történő felfegyverzése 
ellen és követelje a koreai háború 
megszüntetését. 

,A világ minden népe — hang-
zik a felhívás — köztük az ameri-
kai nép is, békére vágyik. A béke 
erői a mosiani nemzetközi helyzet-
ben kivívhatják a győzelmet. Támo-
gatnunk kell a népek Bécsben tar-
tandó békekongresszusát, képviseltet-
nünk kell magunkat a kongresszu. 
sonl" 

Rákosi Máfyás elvlárs látogatása 
Walfer Uibrichfnál, ' 

a Német Szocialista Egységpárt főtitkáránál 
Berlin (MTI). Rákosi Mátyás elv-

társ berlini tartózkodásának első 
napján meglátogatta Walier Ul-
brichtot, a Német Szocialista Egy-
ségpárt főtitkárát és baráti megbe-
szélést folytatott vele. A megbeszé-
lésen magyar részről jelen volt Gerő 

Ernő és Kiss Károly, német rész-
ről Franz Dahlem Heinrich Rau, 
Friedrich Ebort, Wilhelm Zaisser, 
Hermann Matern, Fred Oelssner, a 
Német Szocialista Egységpárt Poli-
tikai Bizottságának tagjai és a párt 
más vezető funkcionáriusai. 

Hja Erenburg sajtóértekezlete 
Stockholmban 

Stockholm (TASZSZ). A Svéd 
Országos Békebizottság október 27-
én svéd és külföldi újságírók rész-
vételévei sajtóértekezletet tariott 
Hja Erenburg, a Béke Világtanács 
tagja tiszteletére. Hja Erenburg a 
nüpek decemberbein tartandó béke. 
kongresszusáról és a békekongresz. 
szussal kapcsolatos előkészületekről 
beszélt. 

A z E N S Z közgyűlés 
október 2 7 - i teljes ülése 

New-York (TASZSZ). Az ENSZ-
közgyűlés október 27 i teljes ülésén 
folytatták a gazdasági és szociális 
tanács új tagjainak megválasztását. 
Csupán a 13-ik szavazás eredménye-
ként sikerült az amerikai-angol 
iömhnek elegendő szavazatot össze-
gyűjteni ahhoz, hogy becsempésszék 
a titóista Jugoszlávia képviselőjét a 
gazdasági és szociális tanácsba. A 
küldöltek egyharmada arra szava-
zott, hogy Csehszlovákia képviselő-
jét válasszák meg a gazdasági és 
szociális tanács új tagjává. 

A közgyűlés a gyámsági fartács 
új tagjává Szíriát választotta, Sal. 
.l-adoii pedig ójya mi^r-.-Li .'/fn! t a. 

F o g a d á s B e r l i n b e n a m a g y a r k o r m á n y k ü l d ö t t s é g t i s z t e l e t é r e 

Wilhelm Pieck köztársasági elnök 
és a Német Demokratikus Köztársa-
ság kormánya hétfőn este a „Mi-
nisztériumok Házában," ünnepélyes 
fogadást adolt a Rákosi Mátyás ve-
zette magyar kormányküldöttség 
tiszteletére. A fogadáson Rákosi 
Mátyást és a magyar kormánykül-
döttség tagjait Wilhelm Pieck köz-
társasági elnök, Otlo Groiewohl mi-
niszterelnök, Walter Ulbricht mi-
niszterelnökhelyettes, a Német Szo-
cialista Egységpárt főtitkára és 
Georg Derlinger külügyminiszter 
üdvözölte. 

A fogadáson megjelentek: I. F. 
Szemicsasztnov, a Szovjet Ellenőrző 

Bizottság elnökének helyettese, V, 
Sz. Szemjonov nagykövet, a Szovjet 
Ellenőrző Bizottság elnökének po-
litikai tanácsadója, a baráti államok 
diplomácia képviselői, a Német De-
mokratikus Köztársaság kormányá-
nak tagjai, a népi kamara képvise-
lői. élükön Johannes Dieckmar.nal, 
a népi kamara elnökével, a politikai 
pártok és tömegszervezetek képvise-
lői, továbbá Friedrich Ebért. Nagy-
Berlin főpolgármestere Dibelius 
püspök, az össznémet evangélikus 
egyház tanácsának elnöke, valamint 
ismert tudósok, művészek, írók és a 
berlini üzemek legkiválóbb élmunká-
sai. 

A Német Demokratikus Köztársaság polgárai 
örömmel üdvözlik Rákosi Mátyást 

Berlin (MTI). Az „ADN" beszá-
mol arról, hogy Rákosi Mátyás lá-
togatása nagy örömet keltett a Né-
met Demokratikus Köztársaságban. 
Sok üzem munkássága üdvözlő táv-
iratokat intézett Rákosi Mátyáshoz, 
hagsúlyozva, hogy a Német Demo-
kratikus Köztársaságban tett látoga-
tása a német és magyar nép törhe-
tetlen barátságának újabb bizonyí-
téka. 

Az állami tulajdonban lévő drez-
dai turbinagyár munkásai és tiszt-
viselői — alig néhány órával Ber-
linbe való megérkezése után — leg-
szívélyesebb üdvözleteiket küldték 
Rákosi Mátyásnak. Táviratukban 
közlik, hogy november végéig határ-
idő előtt elkészítik az egyik magyar 

erőműte'.ep számára náluk megren-
delt két turbinát. 

Németország Demokratikus Nem-
zeti Frontjának új-brandenburgi ke-
rületi bizottsága a kerület összes 
hazafias lakóinak nevében levél út-
ján üdvözletét fejezte ki Rákost 
Mátyásnak és a magyar kormány-
küldöttségnek. 

„Látogatásuk azt bizonyítja — 
mondja a levél —, hogy a magyar 
dolgozók bizalommal viseltetnek a 
Német Demokratikus Köztársaság 
népe iránt. Épp ezért kötelezzük 
magunkat, hogy még elszántabb 
harcot folytatunk Németország 
egyesítéséért és a rémet békeszer-
ződés megkötéséért". 

R á k o s i M á t y á s elvtárs megkoszorúzta 
a szovjet hősök b e r l i n i emlékművét 

Rákosi Mátyás elvtárs, a Magyar 
Népköztársaság minisztertanácsának 
elnöke 1952 október 27-én a Német 
Demokratikus Köztársaságban tett 
látogatásának második napján ün-
nepélyesen megkoszorúzta a Berlin 
felszabadításáért vívott harcban el-
esett szovjet hősök Berlin-Tteptowi 
emlékművét. A koszorúzásnál jelen 
volt Ot o Grotewohl miniszterelnök 
vezetésével a NDK közéletének szá-
mos vezető tagja. 

Rákosi Mátyás elvtárs, a Magyar 
Népköztársaság minisztertanácsá-

nak elnöke kedden Gerő Ernő ál-
lamminiszterrel, Kiss Károly kül-
ügyminiszterrel és Hajdú József 
rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszterrel, a Magyar Népköztár-
saság berlini diplomáciai missziójá-
nak vezetőjével látogatást telt a ber-
lini „Kabelwerk Oberspree" népi 
tulajdonban lévő üzemben. A ven-
dégeket Heinrich Rau miniszterei 
nökhelyetiessel az élen a NDK köz-
életének több vezető személyisége is 
elkísérte. 
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P Á R T É L E T 

Használják fel népnevelőink munkájukhoz 
a 10-es számú Népnevelő füzei cikkeit 

A népnevelő munka sikerét a munkájának. Leplezzék le a fa lu 'a párttagsági könyv jelentőségének 
felkészülés mérve, komolysága.1 fejlődésének akadályozóját, a ve- [ megmagyarázását ls az őszi szántás. 

tést és beadás4 szabotáló gabona- vetés, a negyedik negyedévi lerv 

SZEGEDEN RENDEZIK MEG 
A MÁSODIK ORSZÁGOS 

NYELV ESZ KONG R ESSZL'ST 

alapossága dönti el. A népnevelő 
munka csakis akkor lesz eredmé. 
nyes, ha a párttitkárok alaposan, 
lelkiismeretesen előre felkészülnek 
népnevelőik kioktatására. 

Döntő feladatunk most az őszi 
ezántás-vetés mielőbbi végrehajtá-
sa. a november 7-1 munkaverseny-
mozgalom további szélesítésé és 
a békekongresszus előkészítése. I bán megjelent 
Politikai felvilágosító munkánk' 
tehát erre irányuljon, de legyen 
a felvilágosító szó minden eddigi-
nél harcosabb és meggyőzőbb. Ne 
külön beszéljen a népnevelő a 
békekongresszusról, a munkaver-
senyrSU az őszi szántás-vetésről, 
hanem kösse össze mindezeket egy 
cél, az ötéves terv végrehajtásának 
feladatával, a békeharccal. Nem 
igazi harcosa a békének az a dol-
gozó paraszt, aki a népet gyűlölő, 
basát és vagyonát féltő kulákra 
hallgatva, inkább eldugja, v a j y 
megőröli a vetőmagot, mint, hogy 
a földbe vessék, aki nem érti azt 
a jelszótt ha később vetsz, keve-
sebbet aratszl Nem jó katonája a 
békeharcnak az a munkás sem, akt 
nem teljesíti becsülettel novem-
ber 7J munkafelajánlását. 

A népnevelő értekezlet váljék 
a népnevelők iskolájává. Tanulják' 
meg népnevelőink. hogyan kell 
ismertetni dolgozóinkkal a Szovjet-
unió élenjáró szerepét a béke-
harcban. Ehhez minden párttitkár 
elvtárs alaposan tanulmányozza át 
a 10-es számú központi Népnevelő-
füzet lentebb megjelölt cikkeit és 
ismertesse a népnevelő értekezleten 
is. Fel kell használnunk a köze-
ledő békekongresszus előkészítő, j 
politikai felvilágosító munkáját 
arra, hogy dolgozóinkkal még job-
ban megszerettessük a Szovjet, 
uniót, még jobban megszerettessük 
Lenin. Sztálin pártját —. a Szovjet-
unió Kommunista Pártját —, mint 
a békéért — a mi békénkért is — 
vívott harc zászlóhordozóját. 

A központi Népnevelő-füzet cik-
keiben legszebb magyarázata van 
annak, hogyan harcol a Szovjet, 
unió a békéért. (A Szovjetunió a 
békéért harcoló népek példaképe. 
16. old.) és az emberi jólétérj. 
(Legfőbb érték az ember. 40. old.) 
Ezeket a cikkeket ninpo-san átta-
nulmányozva induljon el minden 
népnevelő és magyarázza meg dol-
gozó társainak, szomszédainak — 
a munkásnak, a dolgozó paraszt, 
nak —, hogy a szovjet emberek 
mai jólétüket az ötéves tervek ma. 
Tadékialan teljesítése, túlteljesítése, 
— a párt követése — árán érték 
el. A mi ötéves tervünk ls a jó-
lé'hez. a még szebb élethez, a 
békéhez vezet, ha minden munkás 
öniudatos és lelkes résztvevője 
lesz a munkaversenynek, ha min-
den dolgozó paraszt végrehajtja 
pártunk, államunk határozatát, ha 
idejében szánt, ve4 és teljesíti ál. 
lam iránti kötelezettségét. Magya-
rázzák meg népnevelőink minden 
dolgozó parasztnak, hogy az 6 har-
ca a békéért most nem más, mint 
az őszi munkák, a szántás, ve4és j 
idejében való elvégzése, valamint 
az állammal szembeni kötelezett-
ség, n gabona, kukorica, naprafor-
gó, tojás és baromfibeadás pontos 
teljesítése. 

Népnevelőink a népnevelő érte-
kezleten való alapos felkészülés 
u4án kisgyűléseken és csoportos 
beszélgetéseken olvassák is fel a 
10-as számú népnevelő egyes cik-
keit és magyarázzák meg türelme-
sen, meggyőzően hallgatóiknak, 
hogy a mi országunk is a béketá-
bor egyik bástyája és tarlós béke 
valóban csak akkor lesz, ha ennek 
a bástyának a katonái — a ma. 
gyar dolgozó nép is híven követi 
a pártot, az államot és maradékta. 
lanul teljesíti a reábízott felada-
tokat. A békekisgyüléseken 6zer. 
vezzenek hazafias felajánlásokat 
i® a népnevelők. 

A 10-es Számú népnevelő füzet, 
64. oldalán az állami fegyelem 
megszilárdításának további felada-
tairól is beszél. Eri ls ismertetnlök 
kell népnevelőinknek, mert mind-
az, ami a békeharcot, az ötéves 
tervéit folyó munkaversenyt előbb-
re segíti, nem más, mint az állami 
fegyelem 6zlgorú betartása. 

Amikor a párttitkár elvtársak 
népnevelő értekezletre készülnek, 
keressenek jó helyi érveket, kon 
krét példákat területükről, 
műkből, vagy a 

és árurejtegető spekuláns kulékot. 
Népnevelőinknek a tagkönyv-

cserét is elő kell segíteniök azzal, 
hogy újra és újra elmondják p 
párttagok és tagjelöltek előtt azt, 
hogy mit Jelent a párt. Ehhez 
használják fel a csongrádmegyei 
Népnevelő füzet októberi számá-

,A párttagsági 
könyv kötelez" cimfi cikket. A 
párttagok aktivizálását, a párt és 

teljesítése 8 a közelgő békekon-
gresszus agilációjának szerves 
részeként tárgyalják a népnevelök. 

Amikor a népnevelő harcba in-
dul, minden 6zavát, cselekedeteit 
fűtse az igazi hazaszeretet, a béke 
és a párt szeretete. Neveljen türel-
mesen, de harcosanl Ragaszkodjon 
következetes elvhűséggel a párt 
által megjelölt ú4hoz. 

MEGNYÍLT SZEGEDEN 
az Srszágos EleMrolcclinikai Újító Kiállítás 

Hétfgn délután ünnepélyes keretek között nyitották meg a 
Sztálin-körűt 79 szám alatt az Országos Elektrotechnikai ÜjítiS Ki. 
állítást. A kiállítást a Bánya, és Energiaügyi Minisztérium kikül-
dötte nyitotta meg és megnyitó beszédében ismertette a kiállítás jelen-
Ifiségét. Beszélt arról, hogy a 'elszabadulás ó t a az elektromos ipar te-
rületén Is megváltozott a dolgozók munkához VBló viszonya és újítá-
sokkal, észszeríísítésekkcl gyorsították meg a munkát a falu villamos!, 
(ása, a' gyárak minél szélesebb körű elektrifikálása érdekéhen. 

A kiállításon többszáz újítás szerepel, melyeknek alkalmazásával 
töhbmlllló forintot takarítanak meg évente az áramszolgáltató vala-
mint a többi elcklromosipari vállalatok. A kiállított, tárgyak között szá. 
mos olyan újítás van, amelyeket az újítók hazai anyagokból készítet-
tek el és előállításuk szinte fillérekbe kerül. 

A kiállítás reggel 8 órától este 8 óráig tekinthető meg. 

A felsőoktatási és tudományos intézeti 
dolgozók béremelése 

A minisztertanács határozatot ho-
zott az egyetemek és főiskolák, 
valamint a tudományos intézetek 
dolgozóinak béremeléséről. Ez a 
határozat a tudományos és az ok-
tatói munka újabb elismerését je-
len4!. 

A béremelés kiterjed az egyete-
mek és főiskolák fanszemélyze-
tére, valamint a tudományos és 
műszaki segédszemélyzetre, to-
vábbá a tudományos intezetek ösz-
6zes 4udományoe és egyes kisegítő 
műszaki munkaköreire. 

A minisztertanács határozata a 
tudományos intézetek tudományos 
munkakörbe tartozó dolgozóinak 
alapbérét á'tiagosan 7.5 százalékkal 
emeli fel. A határozat egyidejűleg 
a tudományos intézetekre és az 
ipari kutató intézetekre egységes 
bérrendszert vezet be. Amennyi, 
ben az egységesítés következté-
ben az eddig magasabb fizetéssel 
rendelkező Ipari kutatóintézeti dol-
gozók egy részénél fizetéscsökke-
nés következne be, az illetékes 
miniszter a jelenlegi alapbérig ter-
jedő személyi pótlékot engedélyez-
het. 

Az alapbéremelés mértéke az 
egyetemi tanszemélyzetnél átla-
gosan 14.5 százalék, a főiskolákon 
10 százalék, az egyetemi és főis-
kolai tudományos és műszaki se-
gédszemélyzetnél átlagosan 9.4 szá-
zalék. így például az egyeterűl ad-
junktus eddigi havi 1534 forintos 
átlagbére havi 1850 forintra, az 

A Magyar Nyelvtudományi Tár-
sas ig a Magyar Tudományos Aka. 
démia támogatásával november 14-, 
15-, 16-án Szegeden rendezi a 11. 
országos nyelvészkongresszust. 

A kongresszuson a magyar nyelv, 
tudomány eddigi eredményeinek é l -
tékelése és további fejlődése szem-
pontjából fontos előadások hangza-
nak e). amelyek a sztálini tanítások 
fényénél vizsgálják meg a felveieit 
kérdéseket. Az egyes előadásokat 
és beszámolókat hozzászólások és 
viták egészítik ki-

A kongresszust Bárczi Géza aka-
démikus. a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság elnöke nyitja meg. Zsirai 
Miklós akadémikus a magyar nyelv, 
tudomány haladó hagyományairól, 
Ligeti Lajos akadémikus periig az 
ural-altáji nyelvviszony kérdéséről 
tart előadást. A szakkörök mindkét 
e'őadást élénk érdeklődéssel várják 
s nem kétséges, hogy fejtegetéseik 
nyomán beható eszmecsere indul 
meg. Sulán Béla minisztériumi fő-
osztályvezető anyanyelvi oktatásunk 

é s tanárképzésünk helyzetéről és 
feladatairól számol be. Előadása ® 
szó.esebb pedagógus rétegek köré-
ben is érdeklődésre varthat számot. 
A felvetett problémákhoz a ma-
gyar nyelvszakos pedagógusok is 
hozzá fognak szólni s ez jó alkalom 
lesz a nyelvtudósok és gyakorló pe-
dagógusok közti tapasztalatcserére. 

Pais Dezső akadémikusnak a ma-
gyar irodalmi nyelvről szóló, nagy 
érdeklődéssel várt előadását több 
nyelvtudósunk, irodalomtörténé-
szünk és írónk hozzászólása fogja 
követni. A magyar irodalmi nyelv 
problémáinak együttes megvitatása 
a z első lépés lesz nyelvtudósaink, 
irodalomtörténészeink és íróink fo 
kozottabb együttműködése felé. 

Az ötéves terv folyamán készülő 
nyelvtudományi művekről, a jelen-
legi munkálatokról szintén hangzik 
el beszámoló. A kongresszus nyelv-
tudományunk jövő feladatait é s 
terveit is megvitatja, majd a ta-
nácskozások eredményeit határoza-
tokban rögzíti. 

Üdvözlő távíróiban köszöniölle 
a DISZ Kösponii Vezetősége 

a megalakulásának 34. évfordulóját ünneplő 
Komszomol Központi Bizottságát 

egyetemi docens eddigi havi 1770 
forintos átlagbére havi 2250 fo-
rintra, a tanszékvezető docensé 
havi 2500 forintra emelkedik. A 
dolgozókat az alapbéren felül to-
vábbra is megilleti a korpótlék. 

A minisztertanács munkakörön-
ként szabályozta a tanszemélyzet 

Harmincnégy üve. 1918 október 
29 én alakult meg a' Komszomol. Az 
évforduló •alkalmából a DISZ Köz-
ponti Vezetősége a következő üd-
vözlő táviratot küldte a Komszomol 
Központi Bizottságának: 

.,Drága Elvtársak! 
Forró szeretettel köszöntjük a 

megalakulása 34. évfordulóját ün. 
neplö leninLszíálinl Komszomott, az 
egész világ haladó Ifjúsága dicső 
élcsapatát. 

A Komszomolnak a szocializmus 
és kommunizmus építése terén elért 
nagyszerű eredményei nagy tettekre 
és még szilárdabb helytállásra ser. 
kentenek minden békéért harcoló 
fiatalt. A magyar fiatalokban is for. 
ión él a vágy hogy olyanokká vál-

Kent ezaoaiyozta a mnszemejyze. j a n a I m l n t a Komczomol-nevelte 
kötelező oktatási tevekenységének hősök 
évi Időtartamát és részletesen 
meghatározta, hogy ezen belül mi-
lyen oktatással kapcsolatos teen-
dőket kell ellá4ni. A szabályozás 
lehetővé teszi az oktatási munka 
jobb megszervezését és biztosítja 
a tudományos munkához és to-
vábbképzéshez szükséges időt. 

Az oktatószemélyzet túlóradija-
zása megszűnik, viszont többszö-
rösére emelkedik az oktatási és 
tudományos munkát végzők jutal-
mazási alapja. 

A határozat november 1-én lép 
hatályba. 

J H a g y a r k e r e s k e d e l m i 
k ü l d ö t t s é g é r k e z e t t 

B e r l i n b e 
Berlin, (MTI) Vasárnap magyar 

kereskedelmi küldöttség érkezet a 
német fővárosba. A küldöttség, 
amelynek vezetője Kővári László, a 
külkereskedelmi minisztérium fő-
osztályvezetője, a német-magyar 
hosszúlejára'ú gazdasági szerződés 
keretében kötendő pótegyczményről 
folytat tárgyalásokat a Német De-
mokratikus Köztársaság illetékes 
Szerveivel. 

hősök. 
A Szovjetunió Kommunista Párt-

ja XIX. kongresszusa a magyar 
fiatalok számára ls megmutatta a 

kommunizmus ragyogó távlatalt <» 
még nagyobb odaadásra lelkesít 
bennünket ötéves tervünk sikeres 
megvalósításáért, virágzó szocialista 
hazánk felépítéséért folytatott har. 
cunkban. Ml. magyar fiatalok min. 
den erőnkkel azon leszünk, hogy a 
Komszomol dicső példája nyomán 
a Szovjetunió Kommunista Pártja 
XTX. kongresszusa célkitűzéseitől 
lelkesítve, pártunknak még haszno-
sabb és áldozatkészebb segítőivé 
váljunk. 

A dicső lenini-sztálini Komszo. 
mol megalakulásának 34. évfordulója 
tiszteletére megfogadjuk, hogy 
erőnket nem kímélve elszántan har-
colunk a béke védelméért, Lenin éa 
Sztálin nagy ügyéért, a szocializ-
mus győzelméért. 

Éljen a hős lenlnl-szlálini Kom. 
szomol! 

Éljen mindnyájunk Szeretett ve. 
zére és tanítója, a nJgy Sztálin! 

Az ipari és építőipari vállalatok 
műszaki dolgozóinak és főkönyveiéinek 

bérrendezése 
A műszaki és vezető adminisztratív dolgozók 

ú j prémiumrendszerének bevezetése 
A minisztertanács — elismer-e a 

műszaki dolgozóknak és a főköny-
velőknek a népgazdaság fejlesztésé-
ben és a szocialista ipar kialakítá-
sában végzett munkája jelen-őségét 
— határozatot hozott a z ipari és 
építőipari vállalatoknál foglalkozta-
tott műszaki dolgozók és főkönyve, 
lők alapbérének felemeléséről és új 
prémiumrendszer bevezetéséről. 

A minisztertanács határozata 
megszünteti a jelenlegi bérrendszer-
nek azt a hibáját, hogy nem tesz 
különbséget az iparágak között 
azok népgazdasági jelentősége sze-
rint. Ennek megfelelően a béremé, 
lés különböző mértékű az egyes 
iparágakban. 

A bértéleleket a minisztertanács 

V. T O L S Z T Y I K O V : 

LA SZONG CSAPATA 
Fagyos januári napon történt. La 

Szong, a 22 éves kínai önkéntes har-
cos a folyó partján ment. A jégen 
koreai gyermekek szánkáztak. A 
harcos hirtelen ijedt kiáltást hállo't. 
Az egyik kisfiú szánkója alatt be-
szakadt a jég. A kisfiú, kétségbe-
esetten kapaszkodott a jég peremé-
be, de csakhamar elmerült. 

La Szong gyorsan ledobta magiról 
valtdzott kabátját és a vízbe ugróit. 
Vagy 10 percig eltartott a vakmerő 
embernek a jéghideg vízzel folyta-
tott megfeszített harca. Végre sike-
rült La Szongnak kihúzni a kisfiút 
a jégre. De ereje elhagyta a har-
cost: ő maga nem tudott kijutni a 
vízből és elmerült. 

Ogmt falu lakosat húzták ki a víz 
alól La Szong holttesté'.. A koreai 
parasztok sokáig álitak fedetlen fő-
vel a hős kínai fiú teste mellett. Be-
széltek a koreai és kínai nép közötti 
erős barátságról, az önkéntes csapa-
tok harcosairól, akik önfeláldozóan 

üze- segítenek a koreai népnek, hogy 
tszos-böl, amelyek megvédje hazája szabadságát és 

az amerikai terü-

l 

igazolják, hogy vannak sokan dol- I függetlenségét 
gozók. akik érzik: hazánk további letrablóktól. 
építéséért, a békéért ők ls felelő-1 A megmenekült kisfiú, Coj Heng 
sek. Ugyanakkor olyan példákat is szülei engedélyt kértek a kínai ön-
keressenek párttitkár elvtársaink, kéntcs csapat parancsnokától, amely-
amelyek bizonyítékai a kulákok éa ben La Szong szolgált, hogy ók te- ,, 
a klerikális reakció hazug akna. methessék el a kínai fiatalembert. | gyűlésén. A ~ ifjúsági sziinettézr vo-

Coj Heng édesanyja kijelentette a 
parancsnoknak: Ím Szong úgy halt 
meg, hogy az én fiamat megmen-
te te és én saját kezemmel akargm 
őt eltemetni, mintha az én fiam lett 
volna". 

A kínai önkéntes sírjánál Coj 
Heng esküt telt: ,,La Szong testvé-
rem! — mondotta a kisfiú. — Meg-
fogadom, hogy életemet annak a 
harcnak szentelem, amelyet te is 
vívtál". 

A kínai önkéntes nemes cselekede-
tének híre rohamosan elterjedt egész 
Koreában. A hegyet, amelynek tö-
vében eltemették, a nép elnevezte 
La Szong hegynek. A folyót, amely-
ben elmerült — La Szong folyónak, 
Ogmt falut a környékbeli lakosok 
La Szong falujának nevezik. 

... Serdülő fiú jöit egyszer a ka-
tonai kiegészítő parancsnolcságra és 
kérte, vegyék fel a néphadsereg so-
raiba. Coj Heng volt. A parancsnok 
Coj Henget azonban még túlságo-
san fiatalnak tartotta ahhoz, hogy a 
frontra menjen. 

Coj Heng elekor elhatározta, hogy 
falujában ifjúsági csapatot szervez, 
amelynek az lesz a feladata, hogy se-
gítse az idősebbeket a mezőgazda-
sági m.unkálc elvégzésében. Coj 
Heng javaslatát nagy lelkesedéssel 
fogadták a falust ifjúsági szervezel 

lamennyi tagja belépett a csapatba, 
amelyet a hős kínai fiúról, La 
Szongról neveztek el. Coj Henget 
választották parancsnoknak. 

A La Szong ifjúsági csapat min-
den reggel a hős sírjánál gyüleke-
zik. A fiatalok innen mennek kl a 
mezőre. 

Nyáron a csapat segített a felnőt-
teknek a vetés ápolásában. A csa-
pat a szovjet timuristák példája 
nyomán nagy segítséget nyújt a 
frontszolgálatos parasztok családjai-
nak. Nemrégen az öreg parasztok 
is eljöttek a csapat gyűlésére és 
megköszönték a fiúknak azt a segít, 
séget, amelyet a csapat a mezőgaz-
dasági munkákban és a fronton lé-
vök családjainak nyújtott. 

Coj Heng levelezik La Szong szü-
leivel. A bátor önkén'es szülei egyik 
levelükben ezt írták: .Jiedves Coj 
Heng! Engedd meg, hogy reád most 
mint a mi fiunkra gondoljunk. Büsz-
kék vagyunk, hogy a mi drága La 
Szongunk nevét viselő csapat kiér. 
demelte falud parasztjainak komoly 
dicséretét. Foly'assátok a jövőben is, 
amit e/kezdtetek. Ti Koreában, mi 
pedig Kínában segítjük a hös koreai 
néphadsereget és a kínai önkéntes 
csapatokat leggonoszabb ellensé-
günk,^ az amerikai területrablók el-
leia lyíi-ntl hevrehasí"-

széles határok között állapította 
meg. ami lehetőséget nyújt a válla-
latok igazgatóinak arra, hogy a be-
sorolásnál figyelembe vegyék a dol-
gozók szaktudását és teljesítményét 
is, amire az eddigi rendszerben ke-
vés lehetőség volt-

Az ipar fejlődése következtében a 
műszaki dolgozók béreinek 1949-
ben történt megállapítás óta sok 
új munkakör jött létre. A minisz-
tertanács ezen munkakörök bérül 13 
meghatározta, 

A műszaki és vezető adminisztra-
tív dolgozók új prémiumrendszeré-
ben a prémium a1 apja a terv telje-
sítése és túlteljesítése. 

A prémium mértéke az iparág 'és 
a vállalat népgazdasági jelentőségé-
től, a vállalaton belül pedig az 
egyes műhelyek fontosságától függ. 
A műszaki és vezető adminisztratív 
dolgozók a termelési tervek minden 
részletében való teljesítéséért, pél-
dául a kohászatban az alapbér 45 
százalékáig, a könnyűiparban az 
a'apbér 25 százalékáig terjedő pré-
miumot, a túlteljesítés minden szá-
zalékáért pedig 2—5 százalék, illet-
ve 1—2-5 százalék prémiumot kap-
nak. A termelési terv teljesítéséért, 
illetőleg túlteljesítéséért járó pré-
mium kifizetésének felt étele áraié-
ban a béralap és a tervszerűség be-
tartása és esetleg még egy — a 
dolgozó munkaköre szempontjából 
jelentős — feladat teljesítése. Há-
romnál több kifizetési feltétel nem 
írható elő. 

Azok a műszakiak akiknek mun-
kája elsősorban a fűtőanyag és 
energiafelhasználásra hat ki, a fű-
tőanyag és energianorműk betartá-
sáért. illetve a megtakarításért kap. 
nak prémiumot. 

A határozat nem vonatkozik a 
szénbányászatra és a MAV és posta 
dolgozóira- Az alapbérrendezés nem 
vonatkozik az érc- és vegyes bányá-
szatra a prémiumrendszer pedig 
nem lerjed ki a közlekedési vállala-
tok forgalmi üzemeire, a szállítmá-
nyozásra, a tanácsok irányítás* 
alatt álló vállalatokra és még né-
hány. a minisztertanács által meg-
jelölt területre. 

Az új bérrendszer november 1-én. 
a tanácsok irányítása alatt áUő v&»-
lalatoknál pedig január 1-én kerül 
bevezetésre. Az új prémiumrendszar 
is az alapbéremel'éss:! egyidejűleg 
november 3-én íűn éleiba-' ... 
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Győzelmi jelentések a november 7-i felajánlások teljesítéséről 

F i n o m m e c h a n i k a i 
Vál la lat 

Jobb munkával éa többtermeléssel 
kösizöntik november 7-ét, a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom év-
fordulóját a Szegedi Finommecha-
nikai Vállalat dolgozói. Megfogad-
lak, hogy november 7-ig terven fe-
lül 13 ezer forint értékű készáruval 
adnak többet népgazdaságunknak. 
Fogadalmuknak már eddig is be-
csülettel tettek eleget: 27-ig 12.5C0 
forintban teljesítettek vállalásukat. 
Október hónap második dekádjában 
105 százalékos üzemátlaggal dolgoz-
tak. Az egyéni felajánlások meg-
valósításában kiemelkedő teljesít-
ményeket értek el- Adorján József 
megfogadta, hogy 122 százalékos 
átlagát 126'százalékra növeli, 27-ig 
130 százalékos teljesítményt ért el. 
Börcsök Ignácné és Wirth István, a 
gyártási részleg dolgozói, november 
7 tiszteletére vállalták a selejt há-
rom százalékos csökkentését. Ez a 
negyedik negyedévben ezer forintos 
megtakarítást jelent. ígéretüknek 
becsületesen tettek ereget, mert ok-
tóber 28-ig teljesítették fogadalmu-
kat. A motortekercseiö részleg ne-
vében Szécsi István és Gálfi Imre 
vállalták egy autotranszformátor 
elkészítését. Vállalásukat a tegnapi 
napig 2200 forintban már teljesítet-
ték. Az irodagép osztály dolgozói a 
Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lom 35. évfordulójára megfogadták, 
hogy 124 százalékos teljesítményü-
ket 128 százalékra növelik. Foga. 
dalmukat már teljesítették. Csontos 
János egy újítása alkalmazásával a 
nehezen beszerezhető importáru 
celluloidot más anyaggal pótolja, 
amely a vállalatnak jelentős meg. 
takarítást jelent. 

S z a l á m i g y á r 

A gyár dolgozói azzal akarják 
méltó módon ünnepelni a Nagy Ok-
tóberi Forradalom 35. évfordulóját, 
hogy november 7-ig terven felül 
372.547 forint értékű áruval gyár-
tanak többet Október 20->g foga-
dalmukat 188.662 forint értékben 
teljesítették. A vállalatvezetöség és 
a műszakiak ígéretét tettek, hogy 
a felajánlások megvalósítása érde-
kében a legmesszebbmenően segítik 
a dolgozókat, hogy vállalásaikat tel-
jesítsék, illetve túlteljesítsék. Októ-
ber hóinap második dekádjában is 
kiemelkedő teljesítményeket értek 
el 116.7 százalékos űzemátlag ered-
ményükkel. Az egyéni teljesítők kö-
zül kitűntek Miklós József és Ba-
rabás Károly árumozgatók, akik 
megígérték, hogy 140 százalékos 
átlagukat 145-re emelik. Jelenleg 
177 százalékos teljesítményt értek 
el. A boncolók köziil Katona Fe-
renc vállalta, hogy 130 százalékról 
135-re teljesíti normáját. Október 
hónap második dekádjában már 
154 százalékos teljesítménnyel dol-
gozott. Borovics József megfogadta, 
hogy 100 százalékos teljesítményét 
103 százalékra emeli. Vállalását jó-
val túlteljesítette, a jelenleg 146 
százalékra növelte eredményét, 
özvegy Fülöp Ferencné november 7 
tiszteletére Ígéretet tett, hogy 125 
százalékos átlagát 130-ra növeli. 
Tegnapig 145 Százalékos eredményt 
ért el. A karbantartás dolgozói tó 
értékes felajánlásokat tettek a 
Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom tiszteletére. Együttesen vál-
lalták. hogy a havi négy óra hosz-
szas gépáilást megszüntetik, fel-
ajánlásukat teljesítették, amellyel 
havonta 2600 forint értékű megta-
karítást értek Vállalták a leg-
nehezebb fizikai munkák gépesíté-
sét, amelyet már eddig SO százalék-
ban teljesítettek. 

Szeged i Gőzfűréaz 

Az üzemben a kialakult egyéni és 
brigádversenyben egyre jobb ered-
mények születnek. A versenytábla 
napról napra újabb. kiemelkedő 
munkasikerekről számol be. Az 
üzem dolgozói megfogadták, hogy 
felajánlásaik túlteljesítésével ké-
szülnek november 7-re. A nemes 
vetélkedés eredményeképpen az 
üzemben számosan akadnak olya-
nok. akik fogadalmukat már jóval 
túlteljesítették A vállalások telje-
sítésében példát mutat a fürészházi 
brigád. Tagjai közül Mészáros Ist-
ván brigádvezeftö a csoport nevé-
ben felajánlotta, hogy 137 százalé-
kos átlagukat 139 százalékra eme-
lik, s október 27-ig 142 százalékos 
eredményt értek el. Szorosan kö-
vetik őket a keresztfürész brigád 
dolgozói is. akik megfogadták, hogy 
134 százalékos teljesítményüket 136 
százalékra emelik. Jelenleg 139 szá. 
zalékos átlagot érnek el. Az anyag. 

K o c z k á s I m r é n é b é k e k ü l d ö H 
Koczkás Imréné éppen békegyűlés-

re készült, amelyei az 6 kis szobá-
jában tarianak majd meg, amikor 
Laci váratlanul betoppant: 

— Anyukám! Beugrottam egy kis 
időre, megnézem már, hogy van. 

Megcsókolta anyja ősz haját, alá 
zavarában hirtelen nem it tudott 
szólni. 

— Nagyon jól tetted. Örülök — 
mondta zavart örömében és hellyel 
kínálta fiát. — Olyan, ritkán látlak, 
keveset tudunk beszélni, de tudod, 
most is békegyűlés lesz itt nálam, 
az nagyon fontos. Ma választjuk meg 
a küldöttünket a városi értekezletre, 
aztán ott ők választanak küldöttet a 
békekongresszusra. 

— Tudom anyám. A mi küldőt 
tünk is olt lesz a békekongresszu-
son, mi is mindig a béke megvédé-
sére készülünk. Csak lcésziüjön a 
békegyűlésre édesanyám. 

Koczkásné boldogan nézett szép 
szál fiára. Alig mult harminc éves 
és már Néphadseregünk alezredesei 
Nem édes gyermeke, de hát kicsi ko-
ruk óta nevelte fel őket. S hogy téri dolgozóik közül Szántó Ferenc „. , , , , • 

a brigád valamennyi dolgozója ne-1 megnőttek! Ilyenkor, ha valamelyi 
vében Ígéretet tett, hogy 126 száza-1 fjük meglátogatja, a többi gyerme-
lékos normájukat 123-ra emelik, s a 
legutóbbi értékelésnél 132 százaié, 
kos eredményt értek e). Németh 
Mihály a csoport nevében vallatta, 
hogy 132 százalékról 134 százalékra 
növelik eredményeikét, g jelenleg 
140 százalékos teljesítménnyel dol-
goznak. A rölnktéri dolgozók is be-
csületesen veszik ki részüket a szo-
cialista . munkaversenyból. Tok Ist-
ván a brigád nevében megígérte, 
hogy a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulója megünnep-
lésére 138 százalékos átlagukat 140 
százalékra fokozzák. 28-ig 143 szá-
zalékban tettek eleget fogadalmuk-
nak. 

A B O Z A V E T E S SIKERES BEFEJEZÉSÉÉRT 

Forráskulon kövessék az élenjárókat 
A napokban beköszöntött ta-

vaszias időjárás után serény nrun-
ka folyik a forráskúti határban is. 
A dolgozó parasztok megértették: 
ha megjön az őszi tartós esőzés, 
akkor nem tudják előírás szerin'4 

földbe tenni a magot, s ennek első-
sorban ók, maguk látják kárát a 
jövő nyáron. Szögi István forrás-
kú'i középparaszt tanácstag, még 
október első felében elvetette a j most fejezik be. 
rozsot és a napokban büszkén je- 'tagsága végezze 

jezte, azonban a búzavetéssel el-
marad'4. Még csak 60 százalékát 
vetette el. A mélyszántás 80 szá-
zalékig kész. A Haladás-tszos gyor-
sítsa meg a búzavetés ütemét, hi-
szen a határidő már régen lejárt. 

Az Uj Világ-tszcs nagyon le-
maradt az őszi szántás-vetési mun-
kákban. Egyedül az árpavetést fe. 
jezto még csak be, a vetőszántást 

Az Uj Világ-tszcs 
szorgalmasabban 

lentette ki: „örülök, hogy betartot-] és lendületesebb ütemben a vetést. 
tam a rendeletet, meri amióta az mert csak így érhet el jó 
eszemet tudom, még nem volt ilyen 
szép zöld a rozsvetésem október 
végére. Akivel csak 

a jövőben. 
Az ö téves Terv-tszcs-ben a veté-

találkozom, 6zán'4ást befejezték. mélyszántást 

osztályellenség aljas kártevéseit, 
hogy a dogozó nép törvénye ke-
ményen lesújthasson rájuk. A na. 
pókban indul' eljárás Lajkó Mi-
hály 58 holdas domaszékl kulák 
ellen, mert 10 hold rozsot több-
szöri felszólításra sem volt hajlan-
dó elvetni. Az ilyen megátalkodott 
ellenségek elnyerik méltó bünte-
tésüket, de törvény tiszteletre kell 
szoktatni a hasonszőrű társaikat is. 
A községi tanácsok legyenek sok. 
kai következetesebbek a kárte? 

termést | vökkel szemben és szerezzenek ér-
vényt a vetési rendeletnek. 

kére is gondolt. Gyurlcára, kl rendőr-
őrnagy, Sanyira, aki egy nagy üzem 
vezetője és Jóskára, alá a dorogi 
bánya ifjú vájára .. s 

Férje meghalt. Amig ólt, a 
horthysta pribékek mindig üldözték, 
mert kommunista volt. — Tizenki-
lencben Mezőkovácsháza környékén 
13 községnek volt direlctóriumi el 
nöke — szokta mondani gyermekei-
nek, akik előtt ptt áll ma az élet 
minden lehetősége, ö már idős asz-
szony, 56 éves. A Deák Ferenc-utca 
20. szám alatt házfelügyelő. Fiata-
los erővel beszél a békéről, az utca 
egyik legjobb békeharcosa. 

Már gyülekeztek a házak lakói, 
akiket feldíszített szoba várt. Búcsút 
vett fiától — kicsit könnyes lett a 
szeme — aztán megkezdődött a bé 
kegyütis. őt választották meg béke-
küldöttnek. Nem is gondolt rá, hogy 
ilyen megtiszteltetés éri. 

— Nagyon köszönöm, hogy meg-
bíznak bennem — mondotta megha-
tottan. — Azt ígérem, mindent meg-
teszek a békéért. 

Szavát meg is tartotta. Az 6 jó 
munkáját dicséri a lépcsőházban a 

faliújság, amelyen mindig új cik-
kek jelennek meg. Innen is, onnan 
it szép képeket szerez és felakasztja 
a falra, még keretet Is készít hozzá-
A képek a békét, alkotó életünket áb-
rázolják. Az elmúlt héten zenedéi, 
után szervezésében vett tevékenyen 
részt. Az egyik békclvareos gramo-
font, a másik a lemezekel adta. Be-
kopogtatott minden lakóházba: — 
Jöjjenek el, a mi kis békebizottsá-
gunk. zeneeslet rendez. El is jönnek 
a békeharcosok, még a harmadik 
házból is Koczkás néni szavára s 
ilyenkor ő beszél a békéről, az Al-
kotmányban biztosított művelődéshez 
való jogról, szép életünkről. Gyer. 
mekdélutánt Is tartottak, ahol min-
den gyermek piros virágot kapóit és 
öt-öt darab culirot. Itt is a békéről, 
a boldog életről szavaltak a kicsi-
nyele, az úttörők, a békeharcosok, 
gyermekei. Többen kérték is szülei-
ket, tegyenek meg mindent, hogy ők 
békében tanulhassanak, hogy minél 
nagyobb hasznára legyenek majd 
drága hazánknak. 

— Még egy hét van a küldöttvá. 
lasztó értekezletig, kellene valamit 
csinálni — mondta Lányinénak, a 
béketitkárnak. — A terv szerint iro-
dalmi estet ütemeztünk a hétre — 
felelte a béketitkár. — Irodalmi es-
tet — töprengett Koczkás néni. — 
Tartsunk olvasókört a Szovjetunió 
Kommunista Pártja XIX. kongresz-
szusáról, Sztálin elvtárs, Rákosi elv-
társ beszédéről. 

Koczkás Imréné, a békeküldött, 
valóban, amit csak bir, mindent meg-
tesz a békéért. Fáradhatatlanul jár-
ja ismét a lakóházakat, hívja a bé-
keharcosokat az olvasókörre, ahol a 
legnagyobb békeharcos, Sztálin elv-
társ beszédét tárgyalják meg és azt, 
hogy a Deák Feremc-utcai békehar-
cosok Sztálin elvtárs útmutatását ho-
gyan váltják valóra mindennapi mun-
kájukban. Ahol csak megjelenik 
Koczkás néni, mindenütt szívesen fo-
gadják és ezt a választ kapja: — 
Olt leszünk! — Ugyanakkor gyűjti 
a békeharcosok leveleit, azokat a 
már elkészített tarsolyba rakja és 
arra készül, hogy vasárnap elmond-
ja: mit tesznek a Deák Ferenc-utcai 
békeharcosok a Harmadik Magyar 
Béltekongresszus sikeréért, a béké-
ért M, Tt 

II magyar-csehszlovák haláron Jnlius Duris, 
a Szlovák Meghatalmazottak Testületének elnöke üdvözülte 

a Berlinbe utazó magyar kormányküldöttséget 
Berlin (MTI). A Berlinbe utazó 

magyar kormányküldöttséget Stu-
rovo határállomáson Julius Duris, a 
Szlovák Meghatalmazottak Testüle-
tének elnöke szívélyes szavakkal kö-

szöntötte. Julius Duris Bratislaváig 
elkísérte a Német Demokratikus 
Köztársaságba tartó magyar kor-
mán y küldött stéget. 

elmondom, hogy érdemes a púit és 30, árpavetést 80, búzavetést 50 
a kormány útmutatását betartani, 
mert ha most erősebb a gabona, 
akkor a télen fs jobban bírja a fa-
gyot és nagyobb termést hoz" A 
Szögi Istvánhoz hasonló élenjáró 
dolgozó parasz'ok tehát már most 
megvetik a jövöévi termés alap-
ját; már nrost gondoskodnak arról, 
hogy 1953. évi gabona beadásuk-
nak' maradék nélkül eleget tehesse-
nek. 

Az ószentiváni 
dolgozó parasztok 
betejeziék a vetést 

Rácz Mihály, Széli Péter, ifj 
Kötény Lajos és Nyerges József 
I. típusú tszcs tagok úgyszólván , 
mindennap lá'ják: a jugoszláv dol- akkor nem tudják 'teljesíteni 
gozó parasztokat kegyetlenül ki- 1 

titóista pribékek. 

százalékban végezték el. Hogyan 
akar az ötéves Terv-tszcs a jövő 
évben jó termést aratni, amikor 
jóval a határidő u'án még csak 80 
százalékát vetette el az árpának, 
a búzának pedig csak felét? Gyor-
sítsák meg a búza- és árpavetés 
ütemét, hogy november 7-re, az 
Októberi Szocialista Forradalom 
évfordulójára azt jelenthessék, 
hogy befejeztek minden őszi me-
zőgazdasági munkát. 

A Táncsícs-lszcs a vetészántást 
90, a mélyszántást 80, a búzave'tes 
40, árpavetés 100 százalékát vé-
gezték eddig el. A Táncsics-tszcs 
is igyekezzék a szántás-vetési mun-
kákat minél előbb befejezni. Ha 
ilyen ütemben halad a munka, 

" lel. 

líaz&ég- a Uatái mthién 
A MAI CSÓRVÁN tíz évvel ez-

előtt még ailig volt ház. A nagy ho-
mokpusztasigban imití-amott lehe-
tett látni egy-egy tanyát. Ha szal-
ma telős volt a házikó, akkor abban 
szegényparaszt lakott, ha pedig cse-
í'éptelős, akkor az legtöbbször ku-
lúkrezider.cia volt. 

Sokat, nagyon sokat fejlődött nz-
óla Csórva. Az egykori homokpusz-
lából élénk, mozgalmas község letl 
a párt 03 a nép államának támo-
gatása folytán. A régi szalmatetős 
házikókat kezdik lebontani és egész-
séges, új házakba költözik be a dol-
gozó parasztság. 

zsákmányolják a 
Ök azzal adtak méltó választ a 
gyűlölt ellenségnek, hogy az el-
sők között befejezték a vetést. 
Deszken is a titóisták elleni mély-
séges gyűlölet késztette az I. ti-
tusú Szabadság- és az Előre-tszcs 
tagjait, hogy már befejezték az 
őszi kalászosok vetését. Kistelek 
és Mórahalom is jelentette, hogy 
befejezték a vetést, mert a dolgozó 
parasztok megfogadtak a népneve-
lők jótanácsát. 

Fejezzék be a búzavetést 
a szegedi tszcs-k is 

A Iiciladás-tszcs az árpa, rozs 
vetését és a vetőszántást befe-

ajánlásukat, melyszerint novem- ~ N \ n c s e S z l m d ° 
ber 7-re az öszi mélyszántást ré : h ? M v a J ? ™ 
befe'ezik ' kaPnank as államtól — mondja 

'A Felszabadulás-tszcs a vető.1 D ó c z i e l v t á r S l k ö z s é g i P á r t l i t k á r " 
szántást befejezte, a mélyszántás' ; Már 1949-bem beteljesedett a csor-
35, búzavetést csak 45, árpave- vai parasztság régi kívánsága: ki-
tést 85 százalékig végezte el. A kövezték hat kilomélor hosszan az 
Felszabadulás-tszcs is, végezze j öttömös felé vezető utat. 1950-ben 
gyorsabban a munkákat, s ne 'űrje ] új tanácsházát is építettek a vasúti 
azt, hogy ilyen nagy elmaradá6 le-, megálló közelében. 1951-ben gyógy-
gyen az őszi munkák terén. Le-
gyen méltó a Felszabadulás-tszcs 
az eddigi jó hírnevéhez. 

Elsőrendű kötelessége ezekben a 
napokban minden dolgozó paraszt-
nak. hogy saját érdekében hasz-
nálják ki a jó időjárást és fejezze 
be a búzavetést. Az egész falu 
fogjon most össze a vetést szabo-
táló kulákok ellen, leplezzék le az 

A Nemzeti Front hatalmas sikere 
a Jengyei szejm választásain 

Varsó (TASZSZ). Előzetes, nem 
hiva'alos adatok szerint október 
26-án 16,200.000 választó kozul 
mintegy 15,500-000. azaz a válasz-
tóknak több m;nt 95 százaléka sza-
vazott le a lengyel szejm választá-
sain. — 

A szavazóknak több mint 99 szá-
zaléka a Nemzeti Front listájára 
szavazott. 

Hivatalos közlemény a választá-
sok eredményéről október 28-án vár-
haló. 

szertárral, orvosi lakással bővült 
község és megkezd lék 52 családi 
kislakásnak is az építését. Ugyan-
csak ebben az esztendőbon, két tan-
termes új iskolát is kapoti Csórva. 
Ez év augusztus 20-án, Alkotmá-
nyunk ünnepén pedig kigyulladt a 
villanyfény a község terű le ión. Be-
fejezték a kls'akások építését is és a 
napokban adták át tulajdonosaik-
nak. Egy héttel ezelőtt újabb aján-
dékot kapott a község: tizennégy-
ezer forintos költséggel hair.gos hír. 
adót helyeztek üzembe, amelynek a 
hangja elhallatszik 15 kilométerre 
ls. A közeljövőben uszodát és böl-
csődét létesítenek majd a község te-
rű te lén. 

A KULÁKOK látták, hogy meny-
nyire épül, fejlődik az egykori pusz-
taság, igyekeztek beférkőzni a ve-
zető helyekre. Lassan a kulák Fo-
dor-diriasztia hálózta be az egész 
községet: a tanácsol, a termelőszö-

vetkezetet, stb. Úgy gondolták meg-
nyergelik majd most is a dolgozó 
parasztságot és uralkodnak rajta. 
Végül is a dolgozók észbeknptak és 
kisöpörték a községből a Fodor-csa-
ládot, mint a szemetet. 

— Csórva sem lehet rés a béke 
frontján• hanem erős bástya! — 
adták ki a jelszót s még lendülete-
sebben építeni kezdték saját közsé-
güket. 

Az ellenség fájdalmas dühvel 
nézte saját vereségét és újabb táma-
dást indítóit Csórva ellen. A köz-
ség olt fekszik egészen közel a Ti-
to-határhoz. Úgy gondolták, sikerül 
a község rendjét, nyugalmát fel-
bolygatni, rést nyitnak a béke bás-
tyáján. 

A MINISZTERTANÁCS felhívta 
a dolgozó parasztság figyelmét — 
a csorvaiakót is —, hogy telje-
sítse boadásl kötelezettségét, szánt-
sanak-vessenek idejében, ezzel a bé-
két erősítik. Az ellenségnek Csór-
ván maradt utóvédjei támadással 
válaszoltak erre a felhívásra. Cse-
petla András reakciós plébános el-
kezdte terjesztgetni a hiszékeny hí-
vek között: 

— Megint lesújt majd ránk isten 
haragja. Tíz évig nem esik majd 
eső és nem terem semmi. Ami kts 
kukoricátok van, ne adjátok hát oda 
az államnak, hanem tartalékoljátok 
magatoknak. 

De suttogott mást i s : 
— Ne szántsatok ne vessetek, 

úgy sem lesz azon isten áldása. 
A község kulákjai bizonygatták: 
— Űgyigaz! 
Megijedtek az emberek, hogy 

majd nam terem jövőre és megpró-
bálták beadásra szánt terményeiket 
magukról tar'ani. Ennek következ-
tében Csórva község a begyűjtésben 
majdnem az ulolsó helyre került já-
rást viszonylatban. Vontatottan kez-
dődött meg a szántás-ve:és is. 

DÓCZI ELVTÁRS azonban a 

népnevelőket harcba vitte, hogy 
szétverjék a kuiákságnak, a papi 
reakciónak ezt a szemtelen rémhí-
rét. Gytmesi elvtárs tanácselnök és 
Kiss Eszter eivlársnő, tanácselnök-
helyettes is fokozott munkához lát-
tak a mezőgazdasági és az állandó 
bizottság tagjaival együtt. Ezzel 
egyidőbeia legalább 60 kisgyülóst 
szervezlek a tanyák között. A mun. 
kákban maguk a párttagok, a ta-
nácstagok, az állandó bizottságok 
tagjai jártak az élen. Kcthencz Já-
nos 12 ho'.das középparaszt, a me-
zőgazdasági állandó bizottság tagja, 
elsőnek fejezte be a vetést körzeté-
ben. A mag hamarosan ki is kelt, 
cáfolatul a reakció rémhíreire. De 
a legnagyobb cáfolat Csepella plé-
bános égből kapott jós 1aiára az a 
kiadós eső volt. amely ugyancsak 
felülről érkezett. 

Ezek után mind többen pártoltak 
el a papi reakciótól és elkezdtek 
munkálkodni: szánt :ni-veted. De 
meggyorsult a begyűjtés is. Azóta a 
község jórészt pótolta az őszi mun-
kákban való lemaradását. A dolgozó 
parasztok közben felismerték az el-
lenséget: kiderült, hogy Csepella 
András plébános megtegadta a bé-
li egy űléson való résztvételt is. Fény 
derült arra is, hogy azok a kulákok, 
akik a községben maradtak, sem 
különbek a Fodor-családnál. Vörös-
orrú Papp Jancsi nme] lett, hogy 
nem szántoít-votett idejében, össze-
vásárolta a dolgozók elől a sok le-
pedővásznat, konyhaedényt, da-
nrasztab-oszokat, szöiőprést és tehe-
tetlen dühében, mint a hörcsög el-
ásta azokat a föld alá. 

A dolgozó parasztok megvetően 
fordílanak hátat vörösorrú Papp 
Jánosnak, Hegedűs Bite Jánosnak, 
özv. Katona Benjámttxnénck és a 
többi hasonszőrű kuláknak is. Csór-
va dolgozó népe ezzel ls meg akarja 
mutálni, hogy nem rés a béke fron'-

já-tó _ V. Gy. 
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Az Egyetemek és a Főiskola Központi 
Együttese készül a kultúrversenyre 

AZ EGYETEMEK ÉS A FŐISKOLA tétele i s mutatja, h o g y Guczi 
Központi Együttese ez év febru. 
árjában alakult: az énekkar 80, 
a zenekar 26, a lánckar 32, a ezin-
jjtszócsoport 30. a műszaki brigád 
5 taggal. Féléves tapasztalataink 
alapján kialakult az Együttes szer-
vezeti felépf'éőe is. 

A munkát központilag az Egyflt-

László, a zenekar szervezője jó 
munkát végzett, de emellett még 
4.77 'tizede? tanulmányi átlagával 
példát mutat n csoport többi tagjai-
nak. 

Az Együttes legnagyobb csoportja 
az Énekkar. Tagjai hallgatók és 
dolgozók egyaránt lelkes, odaadó 

tes politikai vezetője és művé- m u n k á * végeznek, de akadnak még 
6zeti vezetője irányúja és ellen, 
őrzi. Az egyes csoportokon belül 
(énekkar, zenekar, slb.) politikai, 
művészeti é s szervezési felelősök 
condoskodnak a feladatok végre-
hajtásáról. 

A művészeti munkát a csoportok 
művészeti vezetőiből, az Együttes 
vezetőiből éa az Egyetemi Kultúr-
otthon Bizottság művészeti fele-
lőséből álló bizottság tervezi és 
irányítja. A bizottság készíti e l 
nz Együttes művészeti munkater-
vet, ellenőrzi nz ennek alapján 
készült ütemtorvek végrehajtását. 

A Központi Egyetem1 épülete a 
hét minden napján este 8 órától, 
« próbáktól hangos. 

A kultúrteremben Ugrínovito 
Mátyás, a tánccsoport vezetője 
liafrsány hangon r e n d e l k e z i k . . . 
egy, kettő . . . csikós csárdás, . . . 
jobbra, balra és 32 fiatal kipirulva, 
lelkesen, csillogó 
col. 

A tánccsoport a Népiegyüttes 
egyik büszkesége Lelkes fiatalok, 
akik fáradságot nem kímélve, rend-
szeres, komoly munkát végeznek. 
A próbák idejét beosztják. Jut 
idő a táncok megtanulása mel. 
lett n kollek'tiv, rendszeres 
mai megbeszélésekre is. A tánc-
csoport 4 brigádra van osztva. A 
gyakorlat után a félig kész lépése-
kot a csoport legjobb táncosai-
nak vezetésével brigádban gyako-
rolják. így sokkal alaposabb mun-
kát tudnak végezni . 

A kultúrverseny művészeti út-
mutatója felhívja a tánccsoportok 
Ügyeimét arra, hogy lehetőleg 
sajá'tgyüjtésü táncokkal Induljanak 

hibák. A csoport művészeti veze-
tője nem foglalkozik eleget az 
énekkar szakmai képzésének kér-
désével . Ezt a hiánvosságot a kul-
túrverseny Ideje alatt állandó hang-
képzéssel és szólampróbákkal és 
szakmai előadások rendszeresítésé-
vel pótolni kell . 

Komoly feladatot ad az énekkar 
részére is Kodály Kállai-kettősé-
nek műsorra tűzése, mellyel az 
Egyetemi Népiegyüttes a decem-
beri Kodály-ünnepségeken vesz 
részt. 

Az Együttes közös műsorára: 
novemberben Szatmáry: Csongrádi 
csárdását és Méhkeréki aarkan-
'tyúsát. decemberben Kodály: Kál-
lai kettősét, február hónapban pe-
dig a kultúrverseny megye i dön-
tőjére Szeghy Endre feldolgozásá-
ban egy népi játék színdarabra vi-
telét vette tervbe az Együ'ties. En-

szemekkel tán- n p k m o , t f o ] y n a k gyűjtési munkái. 
melyeket Szeghy elvtárs irányit. 
A Népicgyüttos tagjainak lelkese-
dése, komoly , rendszeres munkája 
biztosan meghozza az eredménye-
ket. 

NEHÉZ MUNKABA fogoti a 
, szlnjátszócsoport, amikor músorra 

szak- t ű z t e Rachmanov: Viharos Alko-
nyat cimű müvének 3. felvonását. 
Mégis november 7-re nem talál-
hattak volna ennél megfelelőbbet. 
Polezsájev professzor példája az 
1917-es forradalomban köztel álló 
probléma az Egyetem dolgozóihoz. 
A kuHúrversenyre Szimonov: „Ide- j 
gen árnyék" cimű művének egyik; 
részletével. Bárány Tamás: „Első-: 
évesek" című egyfelvonásosával é s j 
Csehov: .,Jubileumával" készülnek 

» JFártkirek 
Értesítjük a Párttörténeti szak 

második évfolyam hallgatóit. va-
lamint a Sztálin elvlárs életrajz 
konferencia vezetőit, hogy részükre 
új irodalom érkezett. Kérjük mi-
nél előbb vegyék át a Pártoktalás 
Házában. 

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

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

Értesítjük a Sztálin életrajz kon-
ferencia hallgatóit hogy részükre 
az első konferenciát november 1-én. 
szombatón délután 3 órakor a Rad-
nóti gimnáziumban tartjuk. Kérjük 
az Elvtársak pontos megjelenését. 
A Vasút, Egyetem, Újszegedi Ken-
der, Szegedi Kender, Ruhagyár 
ezeket a konferenciákat önállóan 
oldják meg, részükr e külön meghí-
vókat nem küldünk. 

Aglt. Prop. Osztály 

Az újszegedi „Haladás" tszcs dolgozói 
november 7-e méltó megünneplésére 

készülnek 
A Haladás Iszcs tagsága a N a g y 

Októberi Szocialista Forrada'om 
! liszteletére és méltó megünneplésé-
re vállalta, hogy a búza vetését a 

| legrövidebb időn bejül elvégzi. Az 
[őszi velőseket a következőképpen 
végeztük el : 42 hold árpa vetését a 
minisztertanács rendeletében1 megha-
tározott idő előtt 12 nappal végeztük 
el. Kél holdon lévő répa és zöldség-
szedését október 23 án befejeztük. A 
vetőszántást 100 százalékig, a mély-
szántást 65 százalékig végeztük ej. 
Ennek a nagy ünnepnek megünnep-
lésére hosszúlejáratú párosverseny-
re hívtuk ki a szegedi Táncsics-
tszcsi az őszi munkák sikeres elvég-
zése érdekében. A Haladás-tszcs új 
tagsága áldozatos munkává! vette 
ki részét a vetés és szántási mun-
kából. Jó munkát végzett Kovács 
Vince növénytermesztő brigádvezetö 
is, aki helyesen szervezte meg bri-
gádjában a munkát, hogy az zavar, 
talanul, folyamatosan haladjon. 

A kertészeti brigád tagjai felsze 
relték az öntözéshez szükséges víz-
vezeték csöveiket. Mészáros András, 
a kertészeti brigád vezetője sok ész-
szerűsítéssel könnyíti meg a brigád 
napi munkáját. A gyümölcstermesz-

s tő brigád a kljegyzott gyümölcsfá 
j kat szedi fel é s szállítja rendeltetési 
helyére. A még fejlődés alatt álló 
facsemetéket pedig szépen kitisztít 
ja. A levélhullás után megnyesik a 
fákat és megszabadítják a száraz 
ágaktól. 

A Haladás-tszcs tagságának lét-
száma a tavalyihoz viszonyítva há-
romszorosára növekedett. Ezt a fej-
lődést tagságunk úgy tudta elérni, 
hogy jó agitációs érveket alkalma 
zott a még egyéni leg dolgozó pa-
rasztok közölt. A népnevelők ismer-
tetik, hogy a csoport jószágállománya 
is megnövekedett. Je len leg 24 ló, 14 
tehén é s 125 darab sertésünk van,. 

A tszcsbe lépő új tagok meg akar-
ják mulatni a kívülálló dolgozó pa-
rasztoknak, hogy eredményt csak 
úgy lehet elérni, ha nagyüzemi gaz-
dálkodást folytatnak. A csoport tag-
jai példaképül akarnak Állná az 
egyéni'eg dolgozó parasztok e lé a 
több és jobb termeléssel, mert a szo-
cializmus ügyét csakis úgy tudják 
előbbre vinni, ha ők is kiveszik ré-
szüket a többtermelésért folyó harc-
ból. 

Bírta András, 
a „Délmagyarország" levelezője 

a versenyen. Fiataljaink megértet- 1
 a színjátszók, 

ték ennek fontosságát. Lelkesen j \ szinjátszóosoportban komoly 
járják a környék falvait hetek óta szakmai képzés folyik. Azok a 
minden vasárnap. Készül a tánc- hallgatók, kiknek órabeosztása 
csoport méhkeréki earkantyúsa, 1

 m e g e n g e d i , részt vesznek Hont 
magyarcsanádi cigánytánca, dé l - , Ferenc elvtár? drámatörténeti és 
szláv táncai, csongrádi csárdása. drámaelemzési előadásain. Hont 

A csoport tagjai jó munkát vé- elvtárs ezen túlmenően minden két 
geznek tanulmányi területen is. héten 2 órát foglalkozik a szin-
Nagy többségük tanulmányi átlaga játszócsoporttagjaival. Megbeszéli a 
4 egész fölölt van. A csoport két rendezőkkel a felmerülő problémá-
legjobb táncosa Ambrőzy Lá6zló kat. tanácsaival segíti munkájukat, 
é s Bod Ágnes kifünö tanulók. Nehéz lenne, eldönteni, kik azok, 

HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN a ' akik a legjobb munkát végzik 
zenekar gyakorol a kultúrterem- egye leml tanulmányaik mellet*, 
ben. A címbalomnál őszhajú dol- Kordé Imre és Implom Gabriella 
gozó ül, a hegedűt feketehajú fö- tanulmányi eredménye és szivvel-
iskolal hallga*ó hangolja, a bőgőt lé lekkel va ló részvétele a szín-
e g y jogász kezeli, dr. Fróchlich játszók munkájában, mégis pél-
Ottó adjunktus pedig most készíti daként állítható a csoport elé. 
a csellót a próba megkezdésére. | SZERETNÉNK HA EZZEL A CIK-

A zenekar összetétele a leg- KEL egészséges tapasz*alatcsere In. 
érdekesebb a csoportok közül. Az dúlna meg Szeged kultúrcsoportjai 
Egyetemek és Főiskola minden között. Ugy érezzük, hogy ezt a 
területének dolgozói és hallgatói küszöbön álló kultúrverseny szük-
képvlse lve vannak. Jelenleg Szat- ségessé teszi, örülnénk annak, ha 
máry Géza: Csongrági csárdását kezdeményezésünk nyomán meg-
próbálja a zenekar, rövidesen pe- szólalna a Tápéi népiegyüttes, a 
dtg Kodály: Kállai kettőse, az Vasút együtiese és nagyüzemeink 
Együttes új műsorszáma kerül kuHúrmunkásai, beszámolnának 
munkába. A 26 tagú zenekaron b e . munkájukról, közölnék tapa?zta!a-
lül működik egy kis zenekar is, taikat, segítve ezzel valamennyiünk 
amely a tánccsoport önálló szá- közös munkáját a kultúrverseny 
mait és a szóló énekeke* van feladatainak megvalósítását, 
hivatva kisérni. A zenekar össze-1 . Mészáros Éva 

IDŐJÁRÁS JELENTÉ: 
Várható időjárás 

.szerda estig: Vál-
tozó felhőzet, több-
felé köd, néhány 
helyen gyenge 
k»dszi|á!ás Mér-
sékelt, időnként 
élénk délnyugati 
szél. Az éjszakai 
lehűlés mérséklő, 

dik, a nappali hőmérséklet aliq vál-
tozik 

Várható hőmérsékleti értékek a 
orszáq területére: Szerdán regqel 5 
—8, délben 11—14 fok között. A 
várható napi középhőmérséklet ok-
tóber 29-én, szerdán 10 fok alaU 
lesz 

MOZI 
Szabadsáqi Szerelmi bájttal (ma 

utol Iára). 
Vörös Csillaq: Falusi orvos (ma 

iiln: Iára) 
Fáklya: Vidám vetélkedés (ma 

utoljára). 
Az előadások a mozikban 6 és 8 

órakor kezdődnek. 
SZÍNHÁZ 

Esfo 7 óra: Luxemburg gróf ja Dé-
ryné bérlet (3). 

TAJ SZÍNHÁZ 
Algyő: Vidám műsor. 

KIÁLLÍTÁS 
Arany János-emlékkiállítás a Somo. 

gvl Könyvtárban. 
Nemzetközi Gyermekrajz KláilUás. 

MSZT székház (Horváth Mihály u.) 
Nyitva délelőtt 9 _ i - | g ; délután 4 -
7 óráig 

MUZEUM 
Kossuth-emtékkiállltás, Móra Ferenc, 

kiállítás, fejlődéstörténeti és lermé-
szei rajzi kiállítások: hétfő kivételé-
vel napon(a 9 órától dé'uián 18 
óráig, szombaton 9 órától délután 17 
óráig, vasárnap 9-től 13 őráig. 

KÖNYVTÁR 
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 

Ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL 
plőtt 10-töl este B-ig, hétfőn 2-től es-
te 9-lg. Kölcsönzés 12-tőí este 8-ig, 
hétfőn 2-től este 8 lg. 

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

Gorklt (Horváth M.-U. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-töl 
2-ig: délután 3-tól 7-ig. Könyvköl-
csönzés. 

Ma Sz Honvéd—Bp Honvéd II 
edzőmérkőzés 

A Szegedi Honvéd NB l-es labda-
rugó csapata ma1 délután fél 3 órai 
kezdettel rdzőmérkőzést Játszik a 
Budapesti Honvéd II. csapata ellen, 
a Honvéd stadionban. 

Sz. Kinizsi ökölvívók győzelme 
Gyulán 

A Szegedi Kinizsi Kenyérgyár ökö1-
vlvó csapata vasárnap Gyu-.án 9-7 
arányban győzött a Gyulai Kinizsi 
ellen. A sz-egediek közül Gergelv 
pontozással, Kovács, Hegedűs kiütés-

I sel, Barucza pontozássala Kiss ki-
I ütéssel győztek Gondl döntetlenül 
I végzet). Katona I., Kovács, Borsos 

veresége) szenvedtek. 

Tofótájékoztafó 
1. Bp Bástya—Bp Honvéd x—1; 2. 

Bp Dózsa—Bp Vasas 1—2; 3. Dorogi 
Bányász—Diósgyőri Vasa? 1—1; 4. 
Szegedi Honvéd—Bp Postás 1—1: 5 
Győrt VaSias—Salgótarjáni Bányász 
1—1: 8 Pécsi Lok—Szombathelyt 
Lok 1—x; 7 Miskolci Lok-Ózdi Va-
sas 1—2; 8. Miskolci Építők—Mis-
kolci Honvéd 2—1; 9. Gyöngyösi Épí-
tők— Sa jószen tpéieri Bányász 1—2; 
10. Szolnoki Lok—Bp Előre 2—1; 11. 
Székesfehérvári Építők—Veszprémi 
Bástya 1—x: 12 Vasas—MAVAG—Bp 
Gyárépftők 1—2 Pótmérkőzések : 
Ceglédi Lok—Gyulai Építők 1—2: Za-
laegerszegi VM—Pécsújhegyl Bányász 
x—1; Kaposvári Vasas—VL Sortex 
2—x; Orosházi Kinizsi—VL Keltex 
1 - 2 . 

M i n é l előbb szállítsuk be 
a z összes cukorrépa (érmésünkét a c u k o r g y á r a k b a 

Élelmiszeriparunk egyre több cu-
korral látja el dolgozó népünket. 
Föíszabadulásunk után államunk a 
dolgozók szükségleteire volt tekin-
tettel, amikor nagy gondot fordított 
a cukorrépa megfe le lő mennyiség-
ben való termesztésére. Mezőgazda-
sági termelőinknek nagy része van 
abban, hogy 

cukorrépa t e rmelésünk e g y r e 
inkább rohamléptekkel fejlődik. 

A jól előkészített talajba vetet*, 
gondosan ápolt cukorrépa pénzben, 
prémiumban, cukorban továbbá ré-
paszelet és melasz formájában je-
lentős haszonhoz juttatja a terme-
lőket. Éppen azért,, aki nem szál-
lítja be a gyárnak' hiánytalanul a 
cukorrépáját, saját anyagi érdeke 
ellen vét, ugyanakkor kárt okoz 
nemzetgazdaságunknak is, mert el-
vonja a répát a gyári feldolgozás 
alól. Államunk ezért elrendelte; 

a t e rme l t cukor répá t minden 
termelő hiánytalanul köteles át-
adni a cukorgyárnak tekintet 
nélkül arra, hogy kötött e ter-

melési szerződést vagy sem. 
a cukorrépát tehál csak cukorgyár-
tás céljaira lehet felhasználni. 

A kulákok és a népi demokrácia 
többi ellenségei 

felhasználva a kedvezőtlen !»-
karmányhelyzetet. arra igyekez-

nek rábeszélni a dolgozó pa-
rasztságot, hogy etesse fel ál-
lataival cukorrépa termésének 

cgyrészét. 
A takarmányhiány leküzdésének 
más. sokféle módja van. s a cukor, 
répa elprédálására éppen azok a 
kulákok buzditják a dolgozó pa-
rasztokat, akik igyekeznek lebe-
szélni őket a silózásról, a szüksé-
ges takarmánymennyiség más mó-
don való biztosításáról. Dolgozó né . 
pünik ezért lesújt ezekre a szabo-
táló spekulánsokra. Ifj . Börcsök 
István 60 holdas makói kulák pél-
dául egymázsa 60 kiló cukorrépát 
akart elrejteni a beszállítás elől, 
hogy ezzel is kevesebb cukorhoz 
jusson dolgozó népünk. Csáki Lajos 
hódmezővásárhelyi termelő öt má-
zsa felszedett é s lefejelt répát ver. 
melt el azzal a szándékkal hogy 
azt elvonja a feldolgozás alól, N e -
paráczki Lászlóné földeáki kulák-
asszonynak 400 négyszögöl szerző-
désnélküli répája volt. amit álla-
taival akart feletetni. 

A cukorgyár ezek ellen a sza-
botálok ellen megtette a felje. 
lentést. Reméljük, mint ahogy 
más megyékben, a bíróság őket 

- • la szigorúan megbünteti. 

SZAKSZERVEZETI HIREK 

A Helyiiparl és Városgazdasági 
Do'gozók Szakszervezete értesíti a 
Szegedi Ingatlankezelő Vállalat összes 
dolgozóit és házfelügyelőit, hogy 
31-én, pénteken délután 6 órai kez-
dettel To'buohln sugárút 14. s z á n 
ala|t taggyűlést, tar t . pontos megje-
lenést kér a vezetőség. 

MSZT HIREK 
Az MSZT Belváros V. alapszerve-

zete értesíti tagságát és aktivált, 
h rgy október 29-én este fél 7 óra-
kor alftívaüi'.ést és taggyűlést tart . 
Este fél 6-kor vezetőségi ü'és és 
könyv táróra. 

HIRDETMÉNY 
Az 1953. évi házadó és lakásholy-

reállttási hozzájárulás kivetéséhez a 
3 420/37/1952. P M. számú rendelet-
értelmében a házbérvaKomásl Iveket 
1952 évi november hó 30-ig kel1 a 
Városi Tanács VB. I. Pénzügyi osz-
tály adóügyi csoportjánál benyújta-
ni A bevallási Ivek la ugyanitt sze-
rezhetők ba 

A házbérvallomást tv beadási köte-
íezeltséig az 1953. évbe csak az 
alábbiakra vonatkozik: 

1 Azon épületek után, amelyekel 
az 1952 évben vettek hasznáatb. t 
(út házak). 

2. Amelyekben lévő lakás bérlő-
jének a személye változóit. 

3. Amelyekben a bérjövedelem (ha. 
szonérték) összegében 1952. évben 
bármilyen változás következett bs 
Pl : a bérösszeg megváltozott, toldn. 
lekot építettek. mellékhelyiséget la-
kássá. alakítottak át. addig salát 
használatban levő helyiséget bérbe 
adtak, stb.) 

Adóbevallási kötelezettség esetében 
a bevallást az egész épületről ke l 
beadni, nem pedig csak arról a he. 
Iviségröl, amelynél a változás tör-
té r t . VB.-elnök 

A „Szabad If júság" megyei futó-
versenye 

Vasárnap Hódmezővásárhelyen l«r-
tották meg a „Szabad I f júság" 
csongrádmegyei futóversenyét, me-
lyen a szegediek szép eredményeket 
ér tek el. Ifjúságiak (1000 méter) t . 
Lengyel (Sz Postás) 2:55.4; 2 Sz>-
nok (Sz Postás) 2:56.4: 3. Szemes 
(Sz Honvéd) 2:58.8. Csapatverseny-
ben 1. a Szegedi Postás Felnőttek 
3000 méteres versenyében 1. Belez-
nal (Sz Honvéd) 10:42: 2. Bárkányi 
(Sz Honvéd) 10:42 4; 3. Urbán (Sz 
Petőfi) 11:21.8 Csapatversenyben 1-
az Sz Honvéd. Nők ifjúsági verse-
nyében (500 m) I. Keszegh (Sz Pe-
tőfi) 1:34: 2. Ménesi (Makói Lok) 
1:35: 3 Stelczner (Sz Postás) 1:37. 
Csapatversenyben a Szögeli Munka-
erőtar |alékok győztek 

Jól szerepeltek a szegedi súlyemelők 
Vásárhelyen 

A Hmv Dózsa súlyemelő versenyén 
a szegedi súlyemelők Igen szépen 
szerepeltek. Légsú'.yban 2 Mitrórzi 
(Sz Honvéd) 175 kg Pehelysúlyban 
2. Lőcsei (Sz Iáik) 210 kg. Könnyü-
sú'yban 1. Silóczkl (Sz Honvéd) 
232 5; 2. Szoboszlai (Sz Kinizsii 
212.5 Váltósúlyban 1. Karkas (Sz 
Lok) 262.5; 2. Csányi (Sz Lok) 205. 
Középsúly 2. Elek (Sz Lok) 227 5: Ne-
hézsúlyban 1. Förgeteg (Sz Kin.) 230 
kg. A súly eme ki verseny abszolút 
győztese Fan-kas István, nz Sz Loko-
motív többszörös bajnokversenyzöje 

i lett. 

A RÁDIÓ MAI MCSORAs '11 

Október 29. szerda V 
KOSSUTH RÁDIÓ 

5 Reggeli zene, 5.30 Ilirek, 6 Fa. 
iurádló, (345 Lapszemle, 7 05 Hang-
lemezek, 7.45 Levelezők Jelentik. 8 
óra 05 Hanglemezek, 11.30 Zenés 
irodalmi műsor, 11.50 Hangverseny, 
12 Hírek, 12.30 Népda'ok, 13 Szóra-
koztató zene, 13.30 Népi demokra-
tikus országok dalai, 14.15 Zongo. 
ra, 14 30 Hangverseny, 15 Üftörő 
híradó, 15 30 Paul Roboson énekel. 
15.50 Elbeszélés. 16.20 Rádiójáték, 
17 Htrek, 17.15 Keringők, 17.50 
Előadás, 17.45 Szív küldi. 18 10 Épí-
tőipari félóra, 19 Hangos újság, 20 
Tizperc külpolitika, 20 10 Egy falu 
— egy nóta, 20.50 Szatíra. 21 Szim. 
fónikus zenekar, 21.55 Hanglemez, 

22 Hírelc. sporf. 22.25 Verbunkosok, 
csárdások, 23 30 Beethoven vonós-
négyesei, 24 Hírek, 

PETŐFI RÁDIÓ 
6 Hanglemezek, 6 45 Torna, 7 Szim-

fonikus táncok. 7.35 Opera, 8 Szó-
rakoztató zene. 9 Zongora, 9 20 Gyer. 
mekrádlo, 9.40 Daltanu.ás, 10 Hí-
rek. 10.10 Zenekari művek, 10.30 
Mesejelenet, 11 Énekkar, 15 Régi 
magyar operákból, 15.30 Szovjet és 
népi demokratikus híradó, 15 45 Le-
hár művek, 16.30 Előadás. 16 45 
Versek, 17.10 Elbeszélés, 17.40 Csár-
dások, népdalok, 18.45 Tánczenekar, 
19.35 Operett- és filmzene. 20 AHa. 
mi gazdaságok híradója, 22 Tánc-
zenekar 

PÉNZTÁRCÁM elvesztettem, magas 
Jutalom ellenében hozza, vissza Haj-
dú Antal névre. Dobó u. 51. sz. alá. 
KERÍTÉS vagy épülethez alkalmas 
col'os deszka eladó Csongrádi sgt. 
8/a Középső csengő. 
MODERN há'óbútor, íróasztalok el-
adók. sa já t érdekében tekintse meg. 
Gogo'.y u. 2. asz tálas (volt Polgár u ) 
TAKARMANYRÉPA eladó Földműves 
utca 29. 
KOMBINALTSZEKRÉNY, műbüfor el-
adó. Érdeklődni Bocskay u 6. II . 
em. 10. 
PFAFF gyártmányú, prima boblnos 
női varrógép eladó. Szentháromság 
u. 59. magasföldszint 2 

TEDD PENZEDET 
MIELŐBB TAKARÉKBETÉTBE 
Ilőnyős. kényelmes,biitonságos/ 

EGY mély gyermekkocsi eladó. Hold 
u. 10 szám. 
MODELLEKET vesz fel fejrajzoláshoz 
az Állami Pedagógiai Főiskola rajztan-
széke. Jelentkezni lehet, szombaton 
délután 2—4.ig és hétfőn d e. 10— 
1-tg. Cím: Április 4-útJa 8 II. em. 
Rajztouszék. 
KÉT fotel és Epeda rekamié betét, 
két tölgyfa ebédlőszekrény, l könyv-
szekrény, egy fehér szekrénv. linó-
leum, ebédlőszönyeg és különböző 
háztartási edények eladók Megtekint-
hető 8-tól 12-ig. Roosewelt tér 6 
Balra. 2 csengetés 
CIPÉSZTANULÖT azonnal felveszünk. 
Cipész Szövetkezet, Szikra u 2. 
PRIMA állapotban mély gyermekko-
csi eladó. Remény u 28. 
HASZNALT kubikos talicska eladó. 
Alföldi u. 1. I em. 
NOVEMBER l.től szövetkezetben do'-
gozom Kérem a tisztelt rendelői-
met, hogy a még nálam lévő mun-
kát sürgősen elvinni szíveskedlenek. 
Cziner böröndös, Sztálin krt 44. 
SÜRGŐSEN eladó 500-as Imperial 
motorkerékpár, 150 és 130 kg-os 
disznó, két darab 5 hónapos süldő, 
egy darab a j tó tokkal Teréz u. 11. 
FEHÉR, mély gyermekkocsi. 38-as 
bilgeri és egy Meidinger kályha el-
adó Petőfi telep IV. u. 165 
KELEMEN utcai Népboltban szomba-
ton elhagyott aktatáskámban lévő 
pótolhatatlan Jegyzetfüzetemet ké-
r em: Egyetem. Földrajzi Intézet 
címre, utánvéttel feladni. 
A FELNŐTTEK Át'nmi Gépíró, Gyors. 
Író és Irodakeze'ői Szakiskolájában, 
Klauzál tér 3. szám minden hónap 
elseién ú j tanfolyamok kezdődnek 
FIATAL tisztviselőn őt lakótársnak 
keresek. Püspök u. 11/a. III 9. 

DÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadói 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged Lenin-u. 11 

Telefon: 35—35 és 4(1—80 
Kiadóhivatalt Szeged Lenln-u I , 

Teleroni 31—in é« 35—OO. 

Csongrádmegvet Nyomdaipari 
Vállalat. Szeged 

Felelős vezetői Vlncze G y ö r r t 


