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Nagygyűlés Berlinben a magyar kormányküldöttség tiszteletére 
A Rákosi Mátyás vezetésével Ber-

linben lartózkodó magyar kormány-
küldöttség tiszteletére kedden dél-
után nagygyűlést tartotlak a ber-
lini Német Sportcsarnokban. A 
nagygyűlésen, amejyet Németország 
Demokratikus Nemzeti Frontjának 
országos tanácsa hívoti össze, sok 
ezer főnyi közönség vett részt. Az 
ünnepélyesen feldíszített sportcsar-
nokot a Szovjetunió, a Magyar Nép-
köztársaság és a Német Demokra-
tikus Köztársaság lobogói ékesítet-
ték és falain, német és magyar nyel-
ven a kővetkező jelszó volt olvas-

ható: ,,A magyar és a német nép 
együtt küzd a Szovjetunió vezette 
béke-világtáborban". 

Viharos éljenzés támadt, amikör 
Rákosi Mátyás, a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsának elnö-
ke, Gerö Ernő és Kiss Károly mi-
niszterek kíséretében Grotéwohl mi-
niszterelnökkel, Dieckmannal, a 
népi kamara elnökével. Walter Ut-
bricht miniszterelnökhelyettessel, 
dr. Correnssel, a nemzeti front or-
szágos tanácsa e'nöksége elnökévej, 
lovábbá a kormánynak, a Német 
Szocialista Egységpárt Politikai Iro-

dájának, a nemzeti front országos 
tanácsa elnökségének tagjaival, 
nenizeti-díjasokkal és a munka hősei-
vel a Sportcsarnokba lópe'.t. 

Az elnökségi emelvény első sorá-
ban Rákosi Mályás, Gerő Ernő, 
Kiss Károly. Hajdú József rendkí-
vüli követ és meghatalmazott mi-
niszter. a Magyar Népköztársaság 
berlini diplomáciai missziójának ve-
zetője, Ottó Grotéwohl, a Német De-
mokratikus Köztársaság miniszter-
elnöke, Johantnes Dieckmann, a 
népi kamara elnöke, dr. Correns, a 
nemzeti front országos tanácsa el-

nökségének elnöke. Walter Ulbrlcbt, 
Hetnrich Raiu, Ottó Nuschke, Lothar 
Bolz és Paul Scholz minisztereinök-
hejyettesek, Hermann Matern, 
Franz Dahlem és Wilhelm Zaisser, 
a Német Szocialista Egységpárt Po-
litikai Irodájának tagjai, Georg 
Derlinger külügyminiszter és Fried-
rich Ebért. Berlin főpolgármestere 
foglaltak helyet. 

A nagygyűlést a Magyar Népköz-
társaság és a Német Demokratikus 
Köztársaság nemzeti himnuszainak 
elhangzása után Correns, a nemzeti 
front országos tanácsa ejnökségének 

elnöke nyitotta meg. Szívélyesen üd-
vözölte a német fővárosba érkezett 
magyar vendégeket. Üdvözölte ezw 
után a Német Demokratikus Köztár-
saság kormányának megjelent tag-
jait és a diplomáciai missziók je-
lenlévő vezetőit. Correns a magyar 
vendégek látogatását, mint a ma. 
gyar és a német nép barátságának 
újabb bizonyságát méltatta, majd 
átadta a szót Rákosi Mátyásnak, a 
Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsa ejnökének. Rákosi Mátyás 
az alábbi beszédet mondotia: 

Rákosi Mátyás elvtárs beszéde a berlini Német Sportcsarnokban 
' _ Kedves Elvtársak! Berlin dol-
gozói! 

— Engedjék meg, hogy átadjam 
önöknek mind a magam, mind a 
Magyar Népköztársaság kormánya 
és az egész magyar dolgozó nép ne-
vében forró üdvözletemet és jókí-
vánságaimat. Egyben felhasználom 
az alkalmat, hogy megköszönjem a 
rokonszenvnek és a szeretetnek azt 
a sokféle megnyilvánulását, amelyet 
iti láttunk és minden alkalommai 
örömmel tapasztalunk. A mi láto-
gatásunk célja a német és magyar 
dolgozó nép barátságának elmélyí-
tése- Két nép barátságának legszi-
lárdabb alapja a közös célkitűzés, 
az. érdekek azonossága. Hogy ezek 
az alapfeltételek a német éa a ma-
gyar dolgozó nép államában meg-
vannak, arra világos bizonyíték az 
elmúlt hét esztendő története. En-
gedjék meg, hogy röviden beszámol-
jak a magyar dolgozó nép fejlődéi 
6éről az utolsó hét esztendőben. 

— 1945 tavaszáig, amikor a Szov-
jetunió hősi hadserege nehéz áldo-
zatok árán felszabadította hazán-
kat, Magyarország elmaradt mező-
gazdasági ország volt. Termékeny 
földjének nagy része a feudális gró-
fok, bárók és püspökök kezén volt. 
Ugyanakkor a kilencmillió lakó? kö. 
ziil hárommillió nincstelen volt, 
ahogy nálunk mondták: hárommillió 
koldus, 

— Az ipari munkásság teljesen 
jogfosztott bilincsbevert volt. Az 
ország csatatér volt és legtöbb;t 
szenvedett fővárosunk, Budapest, 
iamelynek házai 72 százalékig meg 
voltak rongálva és jórészt elpusztul-
tak- A Duna gyönyörű hidjai végig 
az országban fel voltak robbantva. 
Nem volt vasúti közlekedés és a fő-
városban nem volt villany-, gáz-, 
vízvezeték- Ebből a mélységből 
emelkedett fel a Szovjetunió nagy-
lelkű segítségével, a Magyar Kom-
munista Párt vezetésével a magyar 
dolgozó nép. A nagybirtokosok föld. 
jét kiosztottuk a falusi szegénység 
és a dolgozó parasztság között. 
1947—48 folyamán létrejött a szer-
ves munkásegység. A Szociáldemo-
krata Párt egyesűit a Kommunista 
Párttal. Amikor a politikai harc el-
dőlt. az újjáépítés munkájáról át-
térhettünk a szocializmus alapjainak 
tervszerű lerakására. 

— Ez alatt a rövid néhány esz-
tendő alatt gyökeresen megváltozott 
hazánk arculata. El lehet mondani, 
hogy iparral rendelkező mezőgazda-
sági országból komoly mezőgazda-
sággal rendelkező ipari országgá 
váltunk. (Taps.) 

— 1952 szeptemberében az utolsó 
háború előtti évhez 1938 hoz ké-
pest 645.000-rel nőtt a keresők szá-
ma. Eltűnt a hárommillió koldus, 
eliűn* a munkanélküliség és he-
lyette inkább munkáshiány jelentke-
zik^ mint fejlődésünk egyik fékje. 
Gyáriparunk több mint háromszoro. 
sára növekedett, ezen I>elül a nehéz-
ipar négyszeresére, szén- és acélter-
melésünk több mint kétszeresére 
nőtt. 1952 legutolsó negyedévében 
gyáripari termelésünk 24.3 száza-
lékkal nagyobb, mint a mult év azo. 
nos időszakában. Az egy főre eső 
széntermelés tekintetében Magyar-
ország megelőzi az olyan kapita-
lista államokat, mint Franciaország 
Ausztria, Olaszország. A nyersvas-
és acéltermelés terén megelőzi Ja-
pánt és Olaszországot, Alumínium-
iparunk és petróleumtermelésünk 
gyors ütemben gyarapodik. Üj szo-
cialista városokat építünk, amilyen 
Sztálinváros, amelynek Sztálin elv-
társról elnevezett vssműve iizembe-
helyezése után annyi vasat és acéll 

termel majd, mint 1949-ben egész 
kohászatunk. 

Mos* építjük Budapesten új föld-
alatti gyorsvasútunkat. A felrobban-
tott hidakat felépítettük és azok 
most szebbek és erősebbek, mini 
régente. A mezőgazdaságban meg-
kezdtük a szocialista építést. Jelen-
leg a szocialista szektor, azaz a ter-
melöszöve í ' e z e t és az állami gazda-
ság az ország szántóterületének 33.4 
százaléka- A dolgozók egyre ja 
vuló szociális viszonyainak eredmé-
nyeképpen a csecsemőhalandóság a 
Horthy-korszakhoz képest 31 száza-
lékkal csökkent. Az ipari munkás-
családoknál a születési arány 50 
százalékkal emelkedett. 1951-ben 
kétszerannyi diák járt középisko-
lába és háromszorannyi az egye-
temre. mint 1937—38-ban Az egye-
temeken 1937—38 ban a munkások 
és parasztok gyermekeinek aránya 3 
százalék volt. Ez most 56 százalék-
ra emelkedett. 

— Az 1938-ban megjelent köny-
vek és brosúrák példányszáma 7-8 
millió, 1951-ben 58-9 millió volt. 

— Amilyen mértékben ismerték 
fel a munkások, parasztok, értelmi-
ségiek, hogy &z ország az övék, 
maguknak építik olyan mértékben 
nőtt áldozatkészségük, fegyelmük és 
hozzátehetem: szaktudásuk is. Eh-
hez járult a Szovjetunió szakadat-
lan, önzetlen, baráti segítsége is. 
Ez a segí'-ség nemcsak abban nyil-
vánult meg, hogy nyersanyagokat 
vagy legmodernebb gépi felszerelé-
sekét kaptunk, A Szovjetunió ren-
delkezésünkre bocsátotta legjobb 
specialistáit, gyártási módszereit. 
Lehetővé tette, hogy magyar mér-
nökök, munkások, parasztok a Szov-
jetunióba menjenek tanulmányútra, 
vagy ottani egyetemeken, üzemek-
ben sajátítsák el a világ legfejlet-
tebb, leghaladottabb termelési mód-
szereit. Ezek a mi sikereinknek leg-
fontosabb rúgói. Természetesen si-
kereink mellett bajok is vannak 
szép számmai. A felszabadulás óta 
gyakran volt szárazság miatt rossz 
a termés. A régi tőkés világ marad-
ványai nagy számban élnek közöt-
tünk és igyekeznek minden erővel 
hátráltatni fejlődésünket. Az ame-
rikai imperialisták és a déli hatá-
runikon garázdálkodó Tito-b^nditák 
sok kémet, kártevőt, szabotálót dob-
nak át határainkon. Saját tapasz-
talatlanságunk, éberségünk hiánya, 
a sikerek okozta önelégültség is 
okoz bajokat. Az ilyen eseteket, 
meg saját őszinte önkritikánkat, 
amellyel bajaitlkat segítés céljából 
feltárjuk, az ellenség gyengeségünk 
jelének magyarázza. Az imperia-
lista urak és propJgaiudabérenceik 
nem veszik 'észre, hogy a dolgozó 
nép túlnyomó többsége hallani sem 
akar arról, amit ők ..felszahadítás"-
nak neveznek. A dolgozó nép tudja, 
hogy a régi rend visszaállítása újra 
elvenné a földhöz juttatott százez-
rektől a földet. Az ipari munkások 
nyakára visszarakná a tőkés jármot. 
Elveszne mindaz a jog, vívmány, 
kulturális fejlődés, amelyet a r.épi 
demokrácia adott. Elveszne hazánk 
függetlensége, szabadsága és csak 
n kizsákmányolás, a népelnyomás, a 
tőkések garázdálkodása lenne sza-
bad. A mi dolgozó népünk ezért áll 
egyemberként a imperialistaehenes 
béketáborban. Ezért írta alá több 
mint hétmillió ember a békefelhí-
vást, Ezért jegyzett több mint há-
rommillió állampolgárunk békeköl-
csönt. Ezért van a dolgozó nép el-
szánva, hogy szabadságát függet-
lenségét, szocialista jövőjét szilárd 
szövetségben a felszabadító Szov-

jetunióval és a népi demokratikus 
országokkal vállvetve minden esz. 
közzel megvédi, 

— A német elvtársak az elmon-
dottak után megértik, hogy a ma-
gyar dolgozó nép milyen feszült 
érdeklődéssel és rokonszenvvel kö-
ve4! a Német Demokratikus Köz-
társaság fejlődését. Erről a fejlő-
désről lapjaink gyakran beszámol-
nak. A mult évben az Ifjúsági Vi-
lágtalálkozóra kiutazott fiatalok 
százai saját szemükkel látták en-
nek a fejlődésnek az eredményei4. 
A magyar dolgozó nép az elmúlt 
hét és fél esztendő tapasztalatai 
alapján megérti és méltányolja azt 
a nehéz és áldoza4os munkát, 
amellyel a Német Demokratikus 
Köztársaság dolgozó népe eltaka-
rítja Hitler átkos örökségét, a 
6zörnyű romokat és bátran, a jobb, 
szocialista jövőbe vetett hittel dol-
gozik az újjáépítésen. Amikor ér-
tesültünk róla. hogy megteremtő-
dött a munkásegység, a Német Szo-
cialista Egységpárt, azonnal meg-
érteltük, hogy a Német Demokra-
tikus Köztársaság népe a munkásu 
osztály veretése alatt a helyes 
útra tért. A magyar dolgozó nép 
örömmel üdvözli a Német Demo-
kratikus Körtársaság dolgozóinak 
minden 6Íkerét és az ötéves terv 
eredményeit. Nálunk is ismerik en. 
nek a tervnek új, nagy létesítmé-
nyeit, a keleti vaskohászati kom-
binátot Fürstenbergben, a nyugati 
vaskombinátot Brandenburgban, az 
Odera—Elba-csatornát, a lauchham. 
meri kokszosító üzemet, végül, de 
nem utolsósorban, azt a g'gászi 

j építkezési munkát, amelyet Berlin 
újjáépítési programmjával kapcso-
latban kifejtenek. Tudjuk azt is, 
hogy aiz idén a falun is megkezdő-
dött a szocializmus építése. A ter-
melőszövetkezetek száma növek-
szik. Számunkra nem kétséges, 
hogy a német dolgozó parasztság, 
felismerve a térmelószövetkezetek 
fölényét és gazdasági hasznosságát, 
egyre fokozottabb mértékben tér át 
a modern nagyüzemi termelés e 
módjára. Ismerjük a N é m e t Demo-
kratikus Köztársaság lakólnak, pol-
gárainak egyre emelkedő életszin. 
vonalát. Ismerjük azt a hatalmas 
kulturális fellendülést, amely a 
Német Demokratikus Köztársaság 
m'inden táján tapasztalható, öröm-
mel üdvözöljük a nagyszerű német 
ifjúság lendületét, amellyel egy-
emberként, lelkes áldozatkészséggel 
4ámogatia a német dolgozó nép 
újjáépítési munkáját és felemel-
kedésének hatalmas ügyét. 

— Azt is tudjuk, hogy a hata1. 
mas Szovjetunió ugyanúgy segíti 
minden rendelkezésre álló eszköz-
zel a Német Demokratikus Köz-
társaság dolgozó népét, mint ahogy 
ezt velünk telte. Mindannyiunk 
szeretett, bölcs vezére, Sztálin 
elvtárs, a fasiszta barbárok leg-
szörnyűbb garázdálkodása köze. 
pef'te is megkülönböztette a német 
népet Hitlerlöl és csatlósaitól. Tud-
juk, hogy a Német Demokratikus 
Köztársaság sorozatos és növekvő 
gazdasági és kulturális sikerei 
ugyanolyan mértékben, mint ná-
lunk, a Szovjetuniói és a bölcs 
Sztá'in segítségére és támogatására 
vezethetők vissza. A német mun-
kások, parasztok, értelmiségiek és 
ifjak felismerték, hogy az az egye. 

; dűli helyes ú4, amelyen a Szovjet-
unió vezetie szocialista államok 

; járnak. Ezért el vannak szánva, 
j hogy ha kell, fegyverrel, ha kell 
í körömmel és foggal megvédik újon-
nan szerzett' eredménvaiket. éppen 

úgy, mint a ml dolgozóink. Az is 
világos számunkra, hogy a Német 
Demokratikus -Köztársaság népe 
egyemberkén4 áll a béke védelme-
zőinek táborában, elutasítja az im-
perialista háborús uszítókat. Inga-
tag elemek, árulók itt is akadnak, 
de a dolgozó nép zöme biztosan és 
erősen áll a demokrácia és a szo-
cializmus nagy ügye mellef4. Ez a 
mi benyomásunk rövid németor-
szági tartózkodásunk nyomán és 
erről fogunk örömmel beszámolni 
a magyar dolgozóknak. {Taps.) 

És it4 őszintén meg kell még 
mondanom, hogy az a rokonszenv, 
amelyet a magyar dolgozó nép 
a Német Demokratikus Körtársaság 
iránt érez, újkelefű. Azelőtt a ma. 
gyar nép a hírhedt német „Drang 
nach Osten"-nek, a német imperia-
listák hódí4ásainak és elnyomásá-
nak volt a tárgya, ami ellenszen. 
szenvet ós gyűlöletet vá'tott ki be-
lőle. A sok szenvedés és pusztítás, 
amelye4 Hitler fasisztái okoztak ha-
zánkban, még 60ká ólt népünk em-
lékezetében. Ez az emlékezés azon. 
ban olyan mértékben változott át 
rokonszenvvé és barátsággá, ahogy 
a Német Demokratikus Köztársa-
ság megalakul4, ahogy felsorako-
zott a béke, a szocialista épilés 
és a demokratikus haladás hívei 
mellé és amióta olyan párl áll az 
élén, mint a Német Szocialista 
Egységpárt és olyan férfiak, min4 

a mi régi barátunk és harcostár-
sunk Wilhelm Pieck elvtárs, Ottó 
Grotéwohl és Walter Ulbricht elv. 
társak. (Taps.) 

Kedves Elvtársak! Az elmondo4-
tak alapján nem kell bizonykod-
nom, hogy mi jól megértjük a né-
met dolgozó nép minden örömét 
és bánatát. De ezt sa megértést elő-
segíti az, hogy mi ké4 hét előtt 
még Moszkvában voltunk, ahol az 
a szerencse és kitüntetés ért ben-
nünket, hogy résztvehettünk a 
Szovjetunió Kommunista. Pártjának 
XIX. kongresszusán. a német dol-
gozó nép küldöttei beszámoltak er-
ről a kongresszusról. a kongresz-
szuson lenyűgöző hatást tett ránk 
a Szovjetunió gazdasági hatalmá-
nak és kulturális fejlődésének pá-
ratlan lendülete, irama. Ránk rend-
kívül mély benyomást tett az az 
egység és szeretetteljes ragaszko-
dás. amellyel a szovjet4 nép kül-
döttei a Kommunista Párt Központi 
Bizottságát és különösen mind-
nyájunk szeretett vezérét4, Sztálin 
elvtársat övezték, (ütemes taps.) 
Meggyőződhettünk róla, hogy a 
szovjet nép mi4 sem kíván ugy, 
mint a teremtő békét. Ugyanak-
kor száz formában meggyőződtünk 
arról, hogy a Szovjetunió dolgozó 
népe rendelkezik azokkal a hata'. 
ma® eszközökkel, amelyekkel min-
den támadót szétzúzha't és hogy 
a szovjet nép élni is fog ezekkel, 
ha az imperialista háborús gyúj-
togatok erre rákényszerítik. (Hosz-
szantaitó taps.) 

A Szovjetanió Kommunista Vált-
jának kongresszusán sorra felvo-
nultak a népi demokratikus orszá-
gok képviselői, akik — mint az 
egyik hozzászóló mondotta — a 
Csendes-óceántól az Elbáig terjedő 
területen egységesen építik az 
ú-j élete4. Beszámoltak hatalmas 
sikereikről és százféle formában 
adtak kifejezést annak a szeretet, 
nek és hálának, amelyei felszaba-
ditójuk, a Szovjetunió és annak 
szeretett vezére, Srtátin elvtárs 
iránt éreznek. 

A küldöttek felszólalásában ki-
domborodott az a haráti hensősá-

I ges, őszinte viszony, amely őket « 
' Szovje4unióhoz és egymáshoz fűzi. 
! Ez a kölcsönö® segítésnek, támo-
| gatásnak és bizalomnak az a lég-
köre, amelyet azelőtt soha nem 'át-
hatolt a világ, mivel ilyen viszony 

j csak a szocializmust épftö orszá-
gok között jöhet létre. Tőkés, lm. 

! periaüsta országok közötl, ame-
(lyeknek létalapja saját dolgozó né-
pük elnyomása, valamint más né-
pek kizsákmányolása és elnyomása, 
ilyen v'szonyról szó sem lene4. 

I A löké6, gyarmati vagy félgyar-
mati országok képviselői népeik 

I erejéről és sikeres harcairól szá-
moltak be. Elmondották, hogy 

j Franciaországban vagy Olaszor-
szágban a proletáriátus többsége 

! az imperialisták ellen vívói4 küz-
delemben már mögöttük áll. Má-

! suti, min'l Vietnamban, Burmában éa 
egyebütt, már nyilt fegyveres harc-

; ban szabadították fel országuk je-
i lentékeny részét a gyarmati elnyo-
más alól a népek. Ezek a felsza-

' badulásukért küzdő népek szoro-
] san és lelkesen tömörülnek a 
Szovjetunió köré és Sztálin elvtárs-

I ban látják szeretel4 vezérüket és 
tanítójukat. Küldötteik beszámolói-

' ból kiderült, hogy ez a világszerte 
folyó mozgalom legyőzhetetten for-
radalmi erő és hatására már világ* 

' szerte recseg-ropog a gyarmati 
vagy félgyarmati országokban at 
imperializmus építménye, 

j Sztálin elvtárs világtörténelmi 
jelentőségű felszólalásában ezen 
a kongresszuson elmondotta, hogy 

i a Szovjetunió mellett a népi de-
' mokratikus országok alakjában a 
forradalmi mozgalom új rohambri-

; gádjai lépnek a küzdőtérre. ,,Mosf 
— mondotta Sztálin elvtárs — 
könnyebbé vált pártunk harca és 
vidámabban folyik a munka". 
(Hosszantartó taps.) Ezen a kon-
gresszuson felvonult az a gigászi 
erő, amelyet a Szovjetunió és a 

1 népi demokratikus országok 800 
' milliós tömbje jelent. Felrajzoló-
dotí a tőkés és gyarmati országok-
ban folyó hatalmas harc kepe. 

I Csak azt sajnáltam, hogy az inga-
j dezók és kish'tűek nem lehettek 
I jelen. (Derültség.) Meggyőződhet, 
j tek volna, mint ml, hogy ez a 

mozgalom legyőzhetetlen, ezé a 
mozgalomé a jövő. Amint 3ztálin 
elvtárs mondotta: „Teljes joggal 
lehet arra számítani, hogy a test-
vér pártok sikereket és győzelmet 
aratnak a töke uralmának orszá-
gaiban", (Hosszantartó taps.) 

i A béketábor, a felszabadító de-
mokratikus mozgatom egységével, 
fejlődésével szemben élesen és vi-
lágosan rajzolódott ki a rothadó 
imperialista országok hanvatiásá-

; nak képe. Annak a burzsoáziának 
képe. amelv — mint Sztálin elv. 

, társ mondotta — a nemzet jogait 
I és függetlenségét dollárokért aruba 
! bocsátja. Róla mondotta a XIX. 
kongresszus viharos helyeslése kö-
zepette Sztálin elvtárs: ,.A nem-
zeti íüggeV.enség és nemzeti szu-

, verénitás zászlaját félrelökte. Két-
j ségtelen, hogy ezt a zászlót önök-
nek, a kommunista és demokratikus 
pártok képviselőinek kell magasra 
emelniök és előrevinniök, ha haza-
fiak akarnak lenni, ha a nemzet 

I vezető erejévé akarnak válni. 
Nincs más. aki magosra emelje ezt 
a zászlót". Es hozzátette: ,,A bur-
zsoc-demokratikus szabadságjogok 
zászlaját télrelökték. Ugy aomlo-
lom. hogy ezt a zászlót önöknek, 

,o kommunista és demokratikus 
| pártok képviselőinek kell magasra 

I . . (Folytatás a második oldalon) 
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emelniük és előrevinniök, ha ma-
guk köré akarják gyűjteni a nép 
többségét. Nincs más. aki magasra 
rmelje. (Hosszantartó taps.) Sztálin 
elvtársnak ezek a megállapításai 
I a:si-álnyi pontossággal illenek1 

Németország viszonyaira is. Itt 
ir.ég világosabban látható, mint 
másutt, hogy Adenauerék, az ame-
rikai imperialisták nyugatnémet 
zso'dosai, mint adják el dollárért 
a német nép függetlenségét, egv«. 
s'gét, demokratikus fejlődését. Ké-, 
ízek újra rázúdítani Németországra 
az új háború minden szörnyűségét. | 
Készek az amerikai imperialisták \ 
számára égyútöltelékül odadobni i 
az egész német ifjúságot. Számukra 
:i kizsákmányolás és a hatalom' 
százszor fontosabb, mint népük 
szabadsága, függetlensége, békéje 
cs jövője. Soha kérdés világosab-
ban és élesebben nem merült fel 
a történelem folyamán, mint az, 
amely ma a német nép előtt éli. 
Soha nem veit világosabb, mint 
ma. hogy az az út helyes, amelyet j 
a Német Demokratikus Köztársa-; 
ág és annak veze*öi mutatnak. Az 

ö útjuk az egységes, szabad, füg-
getlen, virágzó és demokratikus 
Németország útja. Minden más út 
csak újabb háborút újabb szen-
vedést, újabb megaláztatást hoz a 
néme* népre. 

Cs ml mélységesen átérezzük azt 
az elszántságot és lelkesedést, 
amely a Német Demokratikus Köz-
társaság dolgozóit, ifjúságát, leg-1 
jobb hazafiait á'toatja. Ez az el-
szántság mulatja, hogy felmérték 
cs megértették a történelmi hely- ' 
zetc*. Megértették, hogy az ő pél-
damutatásuktól, szilárdságuktól és 
elszántságuktól függ most az egész 
német nép sorsa. Ha tántoríthatat-
lanul és bátran folytalják ezt az 
utat, előbb vagy utóbb a maguk 
o'dalára fordítják az egész dolgozó 
népe*, győzelemre viszik a német 
egység, a német függetlenség, a 

német demokrácia nagy ügyét. E. 
győzelem egyben a béketábor ha-' 
talmas győzelme, az Imperialista' 
háborús gyújtogatok és kizsáknrá-' 
nyolók 6úlyos veresége lenne. 
(Hosszantartó taps.) 

Elvtársak! Mi, magyar dolgozók 
bízunk annak a népnek jövőjé-
ben. amely Marxot és Engelst adta , 
az emberiségnek, amelynek oorai- . 
bó' olyan szabadságharcosok ke-1 
rü'.tek ki, mint Kari Liebknecht és ' 
Ernst Thálmann (dübörgő iapsvi-
har). amelynek élén olyan férfiak ( 
állnak, mint a mi szeretett bará-
taink és elvtársaink. Wilhelm 
Pieck, Ottó Grotewohl, Waltor 
Ulbricht. (A gyűlés résztvevői j 
hosszan ünneplik a német néo ve-
zéreit.) Az ilyen nép végül is egy-
ségesen odaáll a béketábor olda-
lára, amelynek zászlajára n béke, 
az emberi haladás és a szocialista 
jövő van felírva. 

Mi, magyar dolgozók meg va-
gyunk győződve róla. hogy ez a 
kibontakozás már nincs messze és 
kívánunk a Néme* Demokratikus 
Köztársaság és Berlin dolgozóinak, 
a német nép legjobbjainak ehhez a 
nehéz, de hálás harchoz teljes si. 
kert. 

Éljen a német és a magyar dol-
gozó nép örök barátságai (A gyű-
lés résztvevői ütemesen kiáltják: 
,,Freundschall"). 

Éljen az egységes, független, de-
mokratikus és szabad Németor. 
szágl (Nagy taps.) 

Éljen a német dolgozó nép ki-
próbált harcosa, bátor vezetö]e, 
Wilhelm P'eck elvlárs! (Nagy 
taps.) 

Éljen felszabadítónk, a Szovjet-
unió és az egész haladó emberiség 
szeretett nagy vezére. Sztálin elv-
társ! (Hosszantartó, ütemes taps.) 

Pákosj elvtársnak befejező Ha-
vait dübörgő tapsvihar fogadta. A 
gyűlés minden résztvevője feláll. 
Éljenzés hallalszik a terem minden 

részéből. Egy FDJ-iljú elkiáltja 
magát: „Rákosi elvtársnak hurrát" 
A gyűlés minden résztvevője há-
romszor kiáltja vele együtt Iclemclt 
ököllel a lelkes hurrát. 

Dr. Correns, a nemzeti front or-
szágos tanácsa elnökségének elnö-
ke az összes jelenlévők nevében 
köszönetet mondott Rákosi Mátyás 
beszédéért. 

Ezután Ottó Grotewohl minisz-
terelnök emelkedett szólásra. Be-
számolt a Német Demokralikus 
Köztársaságban elért nagy fejlő-
désről. a szocialista építőmunka 
vívmányairól, majd raél'tátta a né. 
met és a magyar nép barátságának 
jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy 
mindkét nép követi azokat az út-
mutatásokat. amelyeket a Szovjct-
unió Kommunista Pártja XIX. kon-
gresszusa adott. 

Befejező szavaival Grotewohl 
é't tte a magyar nép vezérét, Rá-
kosi Mátyást és azt az örök barát-
ságot, amely a magyar és a német 
népet egybefűzi. 

Oltó Grotewohl beszédét 6okszor 
szakította félbe a közönség lelkes 
tápsa. 

Leikrss lapsvihar fogadta Grote-
wohl azon szavait, amelyekkel Rá-
kosi Mátyást, a magyar nép véré-
rét éltette,. A gyűlés minden részt-
vevője felállt és ütemesen kiál: 
tetta: „Sztálin, Rákosi, Pieckl" 

A terem egyik sarkából kiáltás 
hallatszolt: „A Magyar Dolgozók 
Pártjának és főtitkárának, Rákosi 
elvtársnak hurrá!". A gyűlés részt-
vevői háromszor lelkes hurrát kiál-
tottak. Ezután felcsendültek a 
DIVSZ-induló hangjai. Az egész 
terem együtt énekelt. Az utolsó 
versszaknál a gyűlés minden rész-
vevője megfogta egymás kezét és 
kéz a kézben énekelték az egység 
dalát. A díszemelvcnyen Rákosi 
elvtárs, Grotewohl elvtárs, Ulbricht 
elvtárs, Gerő elvtárs is fogta egy-
más kezét a barátság jeléül. 

A nagygyűlés részvevőt végül 
elénekelték az Internacionálét. 

Németország Demokratikus Nemzeti Frontja 
nagyberlini bizottságának felhívása 

Berlin lakosságához 
Németország Demokratikus Nem-

zeti Frontjának nagyberlini bizott-
sága a következő felhívást intézte a 
német főváros lakosságához: 

..Rákosi Mátyásnak, a Magyar 
Népköztársaság minisztertanácsa 
elnökének háromnapos látogatásá-
val isméi tovább szilárdult a ma-
gyar és a német nép barátsága. 
Tudjuk, hogy a magyar nép a leg-
nagyobb mértékben támogatja a né-
met nép harcát az egységért Cs 
a békéért. Legyünk méltóak erre a 

barátságra. A magyar kormányküL 
döttség búcsúztatásán való részvé-
teilel fejezzétek ki köszöneteteket 
Rákosi Mátyásnak." 

A Szabad Német Ifjúság nagy-
berlini szervezete szerdán este fák-
lyásmeneittel búcsúztatja Rákoái 
Mátyás elvtársat és a magyar kor-
mányküldöttség tagjait. 

A magyar kormányküldöttség 
este 11 órakor utazik el a német fő-
városból. 

Az amerikai agresszorok azon mesterkednek, 
hogy az eddiginél is nagyobb mértékben 

kényszerítsék csatlósaikat a koreai háború 
terheinek viselésére 

Grotewohl elvtárs beszéde a berlini nagygyűlésen 
Ottó Grotewohl miniszterelnök a 

keddi berlini nagygyűlésen a többi 
között a következőket mondotta: 

Köszönetet mondok Rákosi Má-
tyás elvtársnak, a Magyar Népköz-
társaság minisztertanácsa elnöké-
nek baráti szavaiért. 

Rákosi Mátyás szavai megmutat" 
ják nekünk, hogy milyen hatalmas 
változásokat hozott Európában a 
szovjet hadseregnek a Hitler-fasiz-
mus felett aratolt győzelme. 

Magyarország a népi demokra-
tikus rendszerben olyan országgá 
változott, nmely nngy mennyiség-
Ívűi álHt elő modern és elsőrangú 
minőségi ipari termékeket és nagy 
sikereket ér el a mezőgazdaság te-
rén. 

EZZPI a nagyszerű fejlődéssel 
mélyreható kuttúrforradnlom é s 
nagv kulturális fellendülés jár 
együtt. A magyar népi demokrácia 
erőteljes, szilárd. 

Magyar vendégeink neve szoro-
san egybekapcsolódik ezzel a fej-
lődéssel és munkával. Rákosi Má-
tyás útmutatása alapján A magyar 
do'gozók gyáraik gazdáivá váltak, a 
dolgozó parasztok földhöz jutottak. 
Az ö vezetése alatt erősödött meg 
n Magyar Dolgozók Pártja, amely 
a magyar népet országa független-
ségéért és a szocialista társadalmi 
rend megteremtéséért vívott harci" 
ban irányflotta és irányttja. 

A győzelmes Szovjetunió a né-
met népet i s megszabadította a bű-
nös Hitler-uralomtól. A Német 
Demokratikus Köztársaság terüle-
tén. a Német Szocialista Egységpárt 
vezetésével és a szovjet megszálló 
bit óságok önzetlen segítségével, | 
r egfoszlofták hatalmuktól a há-
borús bűnösökét, az imperialista 
konszernek urait és a junkereket, 
a nép kezébe adhatták üzemeiket 
és konszernjeiket, földjeiket pedig 
átadhatták a szegényparaszt oknak 
és áttelepülőknek. 

A Német Demokratikus Köztár-
saság ma az összes német hazafias 
erők nemzeti küzdelmének közép-
pontjává, népünk akarataitok kiin-
duló pontjává vált — mondotta 
Ottó Grotewolil elvtárs éss a to-
vábbiakban ismertette a Német De-
mokratikus Köztársaságnak a há-
ború által tönkretett gazdasági élet 
helyreállításában és az ötéves terv 
teljesítésében Végzett erőfeszítéseit. 
Beszéde további részében a nem-
zeti kérdéssel foglalkozott. 

A nemzeti kérdés megoldása élet-
bevágóan fontossá vált a német 
nép számára — mondotta a továb-
biakban. Németország kettéosztott-
sága veszélyezteti az egységes né" 
met nemzet létét és Nyugat-Német-
országot az a mer "kai imperialisták, 
tói függő gyarmati állammá teszi 
— mondotta. — Ez a veszélyes 
nemzeti helyzet ftUandó háborús 
veszélyt, a német népre pedig a 
giiikos testvérháború veszélyét je-
lenti. Ezt a veszélyt úgy lehet el-
hárítani, ha a német nép széttépi 
A különszerződést és az európai 

..védelmi közösségről''' szóló szer-
ződést és céltudatosan, következete-
sen halad tovább nemzeti egysége 
helyreállításának békés útján. 

Ottó Grotewohl elvtárs ismertet-
te a Német Demokratikus Köztár-
saság kormányának és népi kama-
rájának erőfeszítéseit a német egy. 
ség helyreállítására és a többi kö-
zölt a következőket mondotta: 

A német népnek hatalmas szövet-
ségesei vannak az egységes Német-
ország megteremtéséért vívott igaz-
ságos harcában. A Szovjetunió ál-
landóan és ismételten síkraszállt a 
német kérdés békés rendezéséért és 
fáradhatatlanul leleplezte a nyuga-
ti hatalmak agresszív politikáját. 
A Német Demokratikus Köztársa-
ság lakossága és minden német 

hazafi szívből jövő hálát érez a 
szovjet kormány és a szovjet nép 
iráni. A Német Demokratikus Köz-
társaság fenntartás nélkül áll a 
Szovjetunió vezet'© nagy béketá-
borban, amelynek ugyanilyen bíí 
tagja a baráti Magyar Népköztár-
saság is. 

Jelentős segítség volt számunkra 
a Magyar Népköztársaság nyilatko-
zata a háborús különszerződés meg-
kötése és az úgynevezett európai 
védelmi közösség megteremtése el-
len. A Magyar Népköztársaság kor-
mányának ezért köszönetet mon 
dunk. 

Ottó Grofewohl elvtárs befejezé-
sül hangsúlyozta a két ország kö-
zött létrejött gazdasági, politikai és 
kulturális egyezmények fontosságát. 

A Német D e m o k r a t i k u s Köztársaság dolgozó népe 
n a g y lelkesedéssel üdvözölte R á k o s i M á t y á s 

elvtársat 

Keszon. Az „Űj Kína" hírügynök-
ség külöoiudósítója írja: 

Az amerikai agresszorok — látva 
az amerikai népnek a koreai hábo-
rúval szemben megnyiivánujö egyre 
nagyobb e'lenállását — mindenkép-
pen azon mesterkednek, hogy liszin-
manisla és egycb zsoldosaikat ál-
dozzák fel a koreai harcé'ren. 
Eisenhower és cinkosai legutóbb azt 
követelték, hogy az ázsiaiakat ke[l 
az ázsiaiak elten harcba küldeni. 

A „Wall Street Journal" oklóber 
13 án, az agressziós háború folyta-
tását célzó amerikai politikát kom-
mentálva, a többi között ezt írja: 
,.A háború további folyamán az 
Egyesü|l Államok veszteségeinek 
állandóan csökkennie kell". Más-
szóval: az amerikai kormány azon 
mesterkedik, hogy a veszteségek 
oroszlánrészét „szövetségeseire" há-
rítsa át. 

A zsoldoscsapalok egyre súlyo-
sabb veszteségeket szenvednek a ko-
reai hadszintóren>. A liszinmanlsta 
9. hadosztály néhány nap leforgá-
sa alatt több mint 5 ezer embert 
veszített arukban a harcokban, ame-
lyek a „Fehér ló" magaslat birto-
káért folytak. 

Az amerikai parancsnokok az 
Egyesüli Államok „szövetségesei-
nek" Koreába küldőit alakulatait isJtain és a liszinmanista és 
gyakran küldlék a legveszélyesebb |zso|dosok nem éltük, hanem 

péjdául júliusban háromszorannyi 
embert veszítettek, mint júniusban, 
augusztusban pedig 14-szer és szep-
temberben ugyancsak majdnem 14-
szer annyit. 

A görög zászlóalj — a népi erők-
től elszenvedett csapásokon kivül— 
komoly veszteségeket szenvedeti az 
amerikai repülők vaktában, ledobott 
bombáitól is. 

Mindez azonban nem azt jelenti, 
hogy csökkennének az amerikai fegy-
veres erők veszteségei. A májustól 
szeptemberig elle|t öl hónap alatt az 
úgynevezett ENS2rfegyveres erők 
105 ezer embert veszítettek, köztük 
több mint 49 ezer amerikait. Júni 
usban. júliusban és augusztusban 
az amerikaiak á'lagos vesztesége 
ké'szerese volt a májusinak, szep-
temberben pedig még cnncl is na-, 
gyobb. 

Az amerikai imperialistáknak 
okulniuk kell! El kell fogadniok a 
hadifoglyok haza telepítésének a 
genfi konvencióban és a koreai fegy-
verszüneti egyezménytervezetben le-
szögezett elvét, hogy megoldódjék a 
hadifogolykérdés és létrejöhessen a 
fegyverszünet Koreában. Ha nem 
hajlandók erre, még több amerikai 
katona leli halálát Korea magasia. 

egyéb 
velük 

arcvonalszakaszokra. Az angolok ! együtt fognak meghalni. 

Repülőgéppel vagy hajóval takarodjanak-e 
haza a jenkik Nyugat-Európából... 

Berlin (MTI) A Rákosi Mályás 
elvtárs vezette magyar kormány-
küldöttség berlini látogatása nagy 
örömet keltelt a Német Demokra-
likus Köztársaság dolgozóinak köré-
ben. Sok üzem dolgozói jelkeshangú 
táviratokban köszöntötték Rákosi 
Mátyást és kiemelték, hogy látoga-
tásában a német és a magyar nép 
megbonthatatlan barátságának bizo-
nyítékát látják. A lipcsei vas- és 
acélművek dolgozói a Rákosi Má-
lyás vezetle magyar kormánykül-
döttség látogatása alkalmábó] üze-
mi gyűlést tartottak. A gyűlésen 
egyhangúlag elfogadott határozai 
megállapítja: 

„Rákosi Mátyás látogatásában 
közvetlenül kifejezésre jutnak a ma-
gyar és a német nép bensőséges 
kapcso]atai. A német dolgozók min-
denit megtesznek ennek az őszinle 
barátságnak további elmélyítése ér-
dekébeír'. 

A lipcsei egyetem mellett működő 
újságíró főiskola hallgatói többi kö-
zött így nyilatkoztak: 

— Megígérjük drága vendégünk-
nek. hogy mint jövendőbeli újság-
írók, minden, erőnket latbavetjük a 
béke fenntartása és a népeink kö-
zötti barátság további megszilárdí-
tása érdekében". 

Díszelőadás a berlini állami operaházban 
a magyar kormányküldöttség tiszteletére 

A Német Demokralikus Köztársa-
ságban tartózkodó magyar kormány-
küldöttség tiszteletére kedden e*c 
díszelőadást rendeztek a berlini ál-
lami operaházban. A dalszínház 
együttese Beethoven „Fidolio" című 
operáját adta elő. A díszelőadáson 
megjelentek a magyar kormánykül-
döttség tagjai, továbbá Wilhelm 
Pieck köztársasági ejnök, Johannes 
Dieckmartn, a népi kamara e'nöke, 
Ottó Gro'ewohl miniszterelnök, Wal-
ler Ulbricht miniszterelnökhelyettes, 
a Német Szocialista Egységpárt fő-
titkára, a kormány és a diplomáciai 
kar tagjai, valamint a demokratikus 
Berlin politikai, ku]turá!is és gaz-
dasági életének kiváló személyisé-
gei. 

Az előadás előtt a Magyar Nép-
köztársaság és. a, Nénnet Demokra-

tikus Köztársaság himnusza hang-
zott ej. A közönség szűnni nem 
akaró tapssal és éljenzéssel ünne-
pelte a magyair vendégeket, elsősor. 
ban Rákosi Mátyás elvtársat, aki a 
díszpáholyban Wilhelm Pieck köz-
társasági elnök és Johannes Dieek-
mann. a népi kamara elnöke között 
foglalt helyet. 

I j a b b v é r e n g z é s v o l t 
v a s á r n a p 

K o c s e d o s z i g e t é n 

Az „AFP" jekntése szerint a ko-
esedoszigeti hadifogolytáborban az 
amerikaiak vasárnap egy „incidens" 
során egy hadifoglyot megöltek, 
75-öt megsebesítettek, 

Bécs. Az „ÖMerreichische Zei-
tung'< írja „Nemzetközi jegyzetek". 
rova'.ában: 

Nyugat-Európa városaiban és 
falvaiban mind gyakrabban hallat-
szik a „Yankee go home!" jelszó. 
A falakon, az utakon és a hidakon 
egyre sűrűbben olvasható ez a 
mondat, amely híven tükrözi Nyu-
gat-Európa szabadságszerető népei-
nek amerikae lenes hangulatát. 

Bármilyen furcsának is tűnik, de 
az amerikai üzletemberek ebből az 
őket annyira kompromittáló jelszó-
ból is ,,BusinesV-t akarnak csi-
nálni. ; . , , „ 

A „New-York Herald Tribüné" 
című amerikai burzsoá lap párizsi 
kiadása nap-nap után közli egy is-
mert cég következő hirdetését: 
„Amerikaiak! Ne menjetek addig 
haza, amíg nem szereztétek be illat-
szrrszükségleteitekei az „Arianco" 
párizsi Cégtől." 

Mr. Davc Parsons a „Pan-Ame. 
rican Airways" nevű repülőtársaság 
ügynöke felbérelt Párizsban egy 
embert hogy a következőképpen 
egészítse ki a mindenült fellelhető 
jelszó'-: „Jenki menj haza, de c-ak 
a „Pan-American Airways" repülő, 
gépeivel." 

A belgrádi és bonni fasiszták bűnös együttműködése 
L. Vojrovics, a jugoszláv forra-

dalmi emigránsok Bukarestben meg-
jelenő lapjában foglalkozik Tito és 
Adenauer együttműködésével és a 
többi közölt a kövelkezőkei írja: 

A Tito kormány sokban hozzája, 
rul a német militarizmus agressziv 
erejének gazdasági és po'itikai meg-
erősítéséhez. A Tilo-barda az elsők 
között ismerte e] a bonni kormányt 
és diplomáciai kapcsolatot létesített 
vele. Az ENSZ-ben Nyugat-Német-
ország remilitarizálása érdekében 
tevékenykednek. Az amerikaiak jó-
váhagyásával kereskedelmi egyez-
ményt kötöttek Nyugat Németor-
szággal. Értnek értelmében az áru-
csereforga lomnak mindkét részről 
120 mi|lió dollárt kell elérnie ebben 
az évben. Jugosz'ávia összkivitelének 

26 százaléka Nyugat-Németországba 
kerül. 

A belgrádi halalombitorlók 
ugyanakkor számos nyugatnémelor-
szági konszernek adtak koncesszió-
kai, amelyek ilymódon kor]átlanul 
rabolhatják Jugoszlávia nemzeti kin-
cseit. 

Tito és Adenauer messzemenő 
együttműködéséről ad képet a bon-
ni külügyminisztérium egyik nemré-
gen telt nyilatkozata is. Adenauer 
külügyminisztériuma ebben a nyilat-
kozatában megelégedéséi fejezte ki 
afe'eit, hogy a Jugoszláviában ]évő 
többezer háborús bűnös közül már 
csak 34 en vannak börtönben és ezt 
a 34 hitleristát ls még ez év végéig 
szabadlábra helyezik. 

Az ENSZ-közgyűlés társadalmi, 
humanitárius és kulturális bizottságának 

ülése 
New-York (TASZSZ). Az ENSZ-

közgyűlés társadalmi, 'humanitárius 
és kulturális kérdésekkel foglalko-
zó bizottsága megkezdte a hír-
közlés szabadságáról" szóló kér-
dés megvitatását. . 

A bizottság október 27-i ülé-
sén Sz. A. Szoboljev, a Szovjet-
unió képviselője kiemelte, hogy a 
szabad hírközlés terén az ENSZ 
feladata: olyan intézkedések és 
ajánlások kidolgozása, amelyek 
elősegítik olyan hírek terjesztését, 
amelyek hozzájárulnak a nemzet-
közi béke és biztonság megszilár-
dításához 

Ez annál is inkább elengedhetet-
len — mondotta —, mert az Egye-
sült Államokban és az agresszív 
északatlanti egyezményhez tartozó 
több más országokban a háborús 
propaganda egyre féktelenebb jel-
leget ölt. 

Szoboljev a továbbiakban mó-
dosító javaslatot terjesztett elő a 
hírközlés szabadságáról benyújtott 
tervezethez, amelynek pontjai ki-
tejednek a hírközlés minden ágára 
és a hírközlés feladatául a nem-
zetközi béke megszilárdítását tűzte 
ü . _ 
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A dolgozók lelke?, jó munkája nyomán: 

ELUZEM LETT A SZEGEDI GYUFAGYAR 
A harmadik negyedévben a fa- cím elnyeréséhez, hogy gondoeko-, fejlődés mutatkozott. A harmadik 

ipari üzemek közül a Szegedi Gyu- doft arról, hogy idejében minden l negyedévben. Azelőtt a hasznave-
íagyár nyerte el az élüzem címet, j gépre megfelelő anyag kerüljön. | heletlennek nyilvánított és e'.tüzeit 
Az élüzem-kitüntetés elnyerésé- Ezenkívül egy gépet állandóan ké- tőkevégeket ma felhasználják. A 
6ében kiemelkedő része van az Szenlétben 'art azért, hogy ha va- j parrafin-gőz elvezető csatornát és 

lamelyik dolgozónak a gépe el-1 a bűzelszívó csatornát az üzem 
romlik, zavartalanul folytassa mun- I karbantartói, használt bádogdoboz-
káját a tartalék gépen, amíg a hi- j ból készítik. Ezáltal az első ne-
bás gépet megjavítják. Magyar Je- gyedévhez viszonyítva, anyaota-
nő a töltő és m'ár'ó terem műveze- karékosság terén 34 ezer forintos 
tője is hasonló képpen biztos'tja megtakarítást értek el a harmadik 
az üzemrészben a termelés zavar- negyedévben. Az eredmény eléré-

üzemi pártszervezetnek, mert a 
pártaktívák segítségével mozgósí-
totta a dolgozókat a terv teljesíté-
sére. Komoly munkát végzett a 
szakszervezet is. A felajánlások 
szervezésével, a verseny irányítá-
sával és a verseny-nyilvánosság 

A PARIQKTfilÚK HÁZA SZEREPE ES FELAD IT A 
A PART PROPAGAHDA MUAKAiABAA 

Az új pártoktatási év be'indulá- | hívják fel a párttagság figyelmét a 
sával közel egy millió párttag és 

biztosításával segítették elö, hogy j talanságát. Széli József a csoma. 
a dolgozók még szebb eredménye-
ket érjenek el. Az üzem dolgozói 
104,4 százalékra teljesítették a har-
madik negyedévi tervüket. Az elő-
ző havi tervteljesitésekből látható, 
hogy az üzemben egyenletesen 
emelkedik a termelés. 

A műszakiak segítsége 

A famegmunkálóknál Kónya Is', 
ván július hónapban 132 százalékot 
ért el és ezt 134-re fokozta szep-
temberben. A %cimkézőknél Lázár 
l6tvánné július hónapi 109 Száza, 
lékát szeptember hónapban 113-ra 
emelte. Fogas Józsefné júliusban. 
106, szeptemberben 116, Ótett Ist-
vánná 154 százalékos júliusi ered. 

goló terem művezetője a dobozok 
oldalfes'ékéhez szükséges anyagot 
maga készíti el, mert az alapanya-
gok tűzveszélyessége miatt kellő 
elővigyázatosságra van szükség. Az 
tizem karbantartó részlege Kiss 
János üzemvezető gépésszel Sgyűtí 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy az élüzem-címet elnyerjék. 

Elvtársi 8e2Ítsé2nvújtás 

A Rőder.mozgalom is szépen 
fejlődik a Gyufagyárban. A száz 
százalékon alul teljesítők számának 
csökkentése bizonyítja ezt, mert jú-
lius hónapban hét fő volt, szeptem-
berben már csak hárman termeltek 
száz százalékon alul. Ezekkel 

ményét szeptemberben 16! száza-1 munkavállalókkal mindig az ille-
lékra fokozta. A termelési eredmé- j tékes osztály sz'ahánovist ji , élen-
nyek elérésében a műszakiak is. j á r ó j foglalkoznak. A cimkézöben 
nagy segítséget nyújtották a fiz'. Rágyi Anna az elmúlt nőnapokban 
kai dolgozóknak. Ábrahám Ferenc , n e m é r t e l s z á z százalékot. Szeke-
művezető a rönktérről a hámo- , r e s A r m a ifjúmunkás társa védnök, 
zó csarnokba bejövő fákat minő. u R á g y i Anna felett 
ségek szerint osztályozza ugy•, hogy, • m a m á r ^ c s a k e I é r i a 
a megfelelő fa rogton a _gyai"many s z á z

s y
s z ázaléko' hanem túl is tel-

követelményeinek megfelelően ke-
rüljön feldolgozásra. így a doboz-
gyártáshoe is, a gyufaszálak ké. 

jesíti. Ábrahám Ferencné doboz-
gépes munkaérdemrendes, kétsze. 
res sztahánovista, Gyurik Józsefnél 

szitesehez is más minőségi anyag & h e m u n k a m o d s z e r r e . 
kerül. Abraham elvtárs mindjárt ^ G ö

y
á sztahánovista 

ilyen modon oszta yozza az anya- ,ö;.;ő é
 y

a m
r

e I l é j e b e o s z , o t , új 
got. Ezzel a munkával idő- tákari. - 5 ^ 
tanak meg, amely a dolgozók mi-

séhez nagyban hozzájárul, hogy 
valamennyi dolgozó éberen vi-
gyáz a fára és papírra, hogy ke-
vés menjen veszendőbe, vagy hul-
ladékba. 

Újításokkal a terv sikeréért 

Az újítások jelentőségét és fon-
tosságát i® jól ismerik a Gyufa-
gyár dolgozói és javaslataik beadá-
sával segi'etták elő a harmadik 
negyedévi tervben a termelés fo-
kozását. Az újítási bizottság a 
beérkezett 20 javaslat közül 13-a' 
fogadott el, s ebből 12-öt be is 
vezettek. Ezenkívül az újitjpi bi-
zottság ötletnapon és újítási hélen 
is számos javaslatot kapott, amely-
nek nagyrészét be is vezették és 
ez is hozizásegítel'e őket az él-
üzem-cim elnyeréséhez. 

A dolg »• ók örömmel értesültek 
arról, hogy élüzem. lett a Gyufa-
gyár. Ábrahám Ferencné beldo-
bozkészitó megfogadta, hogy még 
jobb munkájával járul hozzá ah-
hoz, hogy az élüzenrség a negyedik 
negyedévben is náluk maradjon, 
özv. Csamangó Istvánná is jobban 
'takarékoskodik a papírral, e mel-
léit a minőségi munkájára is ügyel. 
A töltőgépnél fizsiás Istvánná nem-
csak a termelő munkában, de mint 
pártcsoportveze'ő a nevelő mun-
kában továbbra is példamutatóan 

nőségi munkájában is megmutatko-
zik. A doboz-osztályon Berg Jó-
asef úgy járult hozzá az élüzem-

dolgozót, Répás Erzsébetet, Fogas 
Józsefné sztahánovista pedig Spii. ' akarja kivenni részét,* hogv a Gyu-
zer Ferencné' oktatja a helyes ' fagyár homlokzatán a negyedik 
munkafogásokra. negyedév után is ott tündökö'jön 

A Gazda-mozgalom terén is nagy ' a büszke élüzem-csillag. 

R á k o s i elvtárs gondoskodása biztosította mi 
a nyugodt megélhetést 

Műszaki és tudományos dolgozók a minisztertanács határozatáról 

számára 

A minisztertanács határozata ér-
telmében az ipari és építőipari vál-
lalatok műszaki dolgozóinak, fő-
könyvelőinek, a felsőoktatási és tu-
dományos intézeti dolgozók fizetését 
feieme] lék. Ez a íény ismételt bizo-
nyítéka annak, hogy a dolgozó nép 
állama megbecsüli azokat a műszaki 
és tudományos dolgozókét, akik min. 
den erejükkel, tudásukkal hazánk 
felvirágoztatását, a szocializmust 
szolgálják. 

I.EBÁK JÓZSEF. | 

az Űjszegedi Kender- és Leaiszövő-
gyár sztahánovista partijának mű-
vezetője így nyilatkozott az új pré-
miumrendszerről : 

— A minisztertanácsnak ezt a 
nagyjelentőségű határozatát a mű-
vezetők is a legnagyobb megelége-
déssel fogadják. A határozat népi 
demokratikus kormányzatunk gon-
doskodásának egyik újabb bizonyí-
téka. 

— A művezetők helyzete és velük 
együtt a dolgozók helyzete is a fel-
szabadulás után döntően megválto-
zott. A Horthy-fasiszta rendszerben, 
gyakran évtizedek kejlebek ahhoz, 
hogy egy „iffias"-ból művezető le-
gyen, de csak akkor lehetett az, ha 
a gyárosnak jó hajcsára volt. Azon-
ban még a hajcsármunkát sem na-
gyon fizették meg a tőkések: a pro-
fitból csak egy töredéket juttattak 
neki. Akármilyen eredményt ért el 
a részlege, keresele változatlan ma-
radt, legfeljebb, ha nem vojlak 
megelégedve munkájával, elbocsá-
tottak. 

— Én 1946-ban kerültem az 
üzembe, mint gyakornok. Pár év 
alatt segédművezető, majd művezető 
lettem. A párt és a kormányzat ál-
landó támogatásának köszönhetjük 
üzemünk fejlődését. Az én partim 
dolgozói a tavassza] Sz'ahánov-isko-
lán vettek részi. Elsajátították a leg-
jobb szovjet munkamódszereket s 3 
hónap alatt, augusztus 20-ára elérték 
a sztahánovista szintet. Azóla is ál-
landóan emelkedik a teljesílményük. 
Ebben a hónapban átlag 110 száza-
lékot ériünk e]. Ezt a teljesítményt 
még fokoz á akarom, ezért most 8 
hónajxts művezető továbbképző tan 
folyamra járok. Ha tovább emelke-
dik a teljesítményünk, az új mi 
nisztertanácsi határozat biztosítja, 
hogy a terv túlteljesítésével párhu-
zamosan jelentősen növekszik a pré-
mium is. 

ne'.i intézetének igazgatója így nyi- ember volt a tudós típusa. Ma már 
latkozott: 

,,A szocializmus építésével elvá-
laszthatatlanul összefügg a dolgozó 
r.ép kulturális felemelkedése és a 
tudományok soha nem látott virág-
zása. Népi demokráciánk békés épí-
tőmunkát szolgáló polillkája éppen 
ezért igen nagy gondot fordít a 
kulturális élet munkásaira. Meg-
becsüli az egyetemi, főiskolai okta-
tó-nevelő munkát és ezt kifejezésre 
juttatja a legkülönbözőbb jutalmak, 
elismerések egész során kívül a tu-
dományos dolgozók fizetésének ál-
landó emelésével is-

A múltban a tudós csak úgy mű-
velhette tudományát, ha szájától 
vonta el a szükséges munkaeszközök 
megszerzésére szolgáló összeget. 
Emellett különösöen a tanári pá-

roindez a múlté. 1948 óta három íz-
ben emelkedett pártunk, kormá-
nyunk. Rákosi elvtárs gondoskodása 
folytán a tudósok fizetése és biz-
tosította mindnyájunk számára a 
nyugodt megélhetést, ezze". a zavar-
talan kutatómunka lehelőségét. 

Számomra ez a sokszoros gondos-
kodás különösen jelentós, hiszen a 
jordulat éve előtt csak úgy tudlam 
megélni, ha hivatali munka mellett 
még külön munkát is végeztem, a 
tudományos kutatásra pedig csak éj-
jeli pihenőmből el'opott idő állt 
rer.dejkezésemre. Mindennek véget 
vetett a fordulat éve, amely óta 
pártunk, kormányunk és dolgozó né-
pünk áldozatkészsége folytán hi-
vatásszerűen és főfoglalkozásként 
végezhetem az egyetemi oktató és 

lya volt lebecsült és rosszul fizetett. Inevelő, valamint a tudományos 
Rossz ruhájú, nélkülöző szegény | munkámat". 

A Szegedi Ruhagyár több dolgozója 
megelőzte az idöft 

A Szegedi Ruhagyár dolgozói be-
csülettel tettek elegst hazafias köte-
lességüknek a munka frontján. Ha 
végigmegyünk a munkatermeken, 
mindenütt láthatjuk a versenytáWá-
kat, ahol a jól "teljesítők neveivel 
találkozhatunk. A X-es részlegben 
Eniélyi Albert munkaérdemrendes. 
kétszer:® sztahánovista. a szakma 
éienjáró dolgozója, sokszoros újí-
tónk, október 20 án teljesítette 1956 
március 10-i tervét- Minden munká-
ját, amit eddig kézzel végzett el, 
saját újításainak segítségével gép-
pel végez 'és ezért nem ritka nála a 
négy-ötszáz százalékos teljesítmény. 
Ebben a részlegben még 15 dolgozó 
fejezte be ugyancsak október 20-án 
1952-es évi tervét. Tóth Pálné szta-
hánovista 1953 március 28. Vecser-
nyés Etel pedig február 15"i tervét 
teljesítette, 

A Vörös Csdi'ag teremben Pozsgai 
Lászlómé és Kelemen Psfvámné szta-
hánovisták is megelőzték az időt. 

Pozsgainé 1954 május 23, Kele-
menné pedig január 23-ánál tart. 
Révész Mihály 1953 február 22, 
Csányi Ernőné február 13, Sz'épli" 
geti Ferencné február 11. Olasz 
Istvánná pedig február 9-i tervét is 
túlteljesítette. Ugyancsak a Vörös 
Csillag teremben még 21 dolgozó 
ven olyan, aki már 1953-as évi ter-
vén dolgozik. 

A Szegedi Ruhagyár dolgozói jó 
munkával készülnek a III. Magyar 
Békekongresszusra. Tudják, hogy itt 
Szegeden Tito Jugoszláviájától né-
hány kilométerre még keményebben 
kell helytállni, min; az ország többi 
részén. Éppen eziért megfogadták, 
hogy ' eddigi teljesítményüket túl-
szárnyalva ünneplik meg a III. Bé-
kekongresszu.ta, valamint a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 35. 
évfordulóját. 

Zsebök János, 
'a ..Délmagyarország" levelezője 

pártonkívüli kezdte meg a marx-
izmus leninizmus kérdéseinek tanul-
mányozását. Az oktatásban részt-
vevő elvtársak százezrei vették kéz. 
be nagyjaink, Marx, Engels, Lenin, 
Sztálin elvtárs müveit. Rákosi elv-
társ írásait és más kisegítő irodal-
mat, hogy az előttük álló feladatok 
sikeres megoldásához elméletileg is 
jó] felkészüljenek. 

Szegeden is több ezer párttag és 
pártonkívüli dolgozó vesz részt, 
szervezett pártoktatásba. Az alap-
fokú oktatásban résztvevők mégis, 
merkednek a legalapvetőbb politi-
kai kérdésekkel. A káderképző tan-
folyamok hallgatói, a marxizmus-
leninizmus klasszikusainak műveit 
tanulmányozva a társadalom fejlő-
désének törvényeit, a proletáriálus 
forradalmi harcának ismereteit sa-
játítják el. Behatóan tanulmányoz-
zák e harc legerősebb fegyverét, a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának 
történetét. Megismerkednek a szo-
cializmus építésének politikai és 
gazdasági kérdéseivel, de meg fog-
nak ismerkedni a Magyar Kommu-
nista Párt hősi harcainak a törté-
nelével is. 

E célok könnyebb eléréséhez, a 
különböző oktatási formák tan-
anyagának elsajátításához nyújt se. 
gítségcf a Pártoktatók Háza. A sze. 
gedi Pártoktatók Háza az elmúlt 
oktatási évben számos rendezvény" 
nyel. előadásokkal, konzultációkkal, 
megbeszélésekkel nyújtott segítséget 
és könnyítette meg az oktatásban 
résztvevő elvtársak tanulását. 
Könyvtárát és. tanulószobáit számo-
san használták fel eredményes- fel-
készülésükhöz, a tananyag elmélyül-
tebb tanulásához. 

A Pártoktatók Háza munkájának 
a középpontjában propagandisták, 
konferencia vezetők, pártnapi és 
kí&gyűlési előadók, népnevelők, c&o-
portfelelösök elméleti és módszer-
tani segítése kell, hogy álljon. Egy-
egy oktatási forma hallgatóinak, 
vezetőinek tartott előadás megadja 
az irányt és a segítséget, a kérdések 
alaposabb tanulmányozásához, ne-
hezebb részek megértéséhez. Más. 
irányú előadások fontosabb politi-
kai vagy gazdasági, illetve társa-
dalmi kérdésről adnak magyaráza-
tot. Ismertetik a nemzetközi hely-
zetet. Ezen előadásokon kere-sztül 
bővül a párt kádereinek és a párt-
tagságnak politikai látóköre, tájé-
kozódotts-ága, megismerik egy-egy 
kérdés jelentőségét. 

Módszertanilag tapasztalatcsere-
értekezletck, ankétok, egyéni és 
nyilvános konzultációk tartásával 
ad segítséget a Pártoktatás- Háza, 
Vitás elméleti kérdések tisztázásá-
ban, megértésében az Elméleti Ta-
nácsadó nvuit segítséget. 

Az Elméleti Tanácsadó a hozzá-
forduló érdeklődőknek személyes 
beszélgetés, konzultáció útján, eset-
leg írásban ad választ. Ha általános 
jelegű kérdésről van szó, okkor a 
("eltett elméleti, vagy politikai kér-
désre a sajtón keresztü adja meg 
a választ. 

Kellemesen fűtött és jól beren-
dezett tanulószobákban, nyugodt ta-
nulási lehetőség van biztosítva a 
dolgozók részére. A nehezebben bé-
rezhető irodalmat, könyveket és 
más, pártkiadványokat díjtalanul 
bocsátja az oktatásban résztvevők 
részére. Elsősorban dolgozóinkon 
múlik, hogy kihasználják pártunk 
áltat biztosított lehetőségeket, mi-
nél többen látogassák a Pártoktók 
Háza könyvtárát és elmélyült, ala-
pos tanulással sajátítsák el az új 
szocialitas, társadalmi rendszer épí-
tését szolgáló marxista ismereteket. 

Pártoktatók Házának a népszerű, 
sítése és feladatának tudatosítása 
elsősorban pártszervezeteinknek a 
feladata. 

Pártszervezetek" felelősek a párt-
tagság oktatásáért, oktató káderek 
biztosításáért. Párttagság marxista-
leninista képzése a tömegpropa-
ganda kiszélesítése, ez ma egyik 
döntő feladat. A pártszervezetek 
taggyűlésein a titkár elvtársak, 
szemináriumokon a propagandisták 

Országos értekezlet a vidék húsellátásának 
további javítására 

Szerdán országos 'értekezletet tar-
tottak az élelmiszeripari miniszté-
r umban, melyen megtárgyalták, ho-
gyan biztosítsák a vidéki dolgozók 
hűsellátásának további javítását és 
a húsfélék változatosságát. 

Megállapították, a vidéken nö-
velni kell a felvágottak változatos-
ságát. hogy ugyanannyiféle felvá-
gott álljon a dolgozók rendelkezé-
sére, mint Budapesten. A minősé-

lt Szegedi Tudományegyetem, törté- get ia továbbjavítják új gyártási 

MÉREY GYULA, 

módszerekkel, A vidéken is újfajta 
felvágottak készítését kezdik meg. 
Két újfajta felvágottat gyártanak, 
az egyik kolbász, a másik szalámi-
féle. 

Az értekezlet elhatározta, hogy a 
vidéki üzemekben fokozzák a higié-
niát is. Minden nagyobb üzemben 
üzemorvos gondoskodik a dolgozók 
egészségéről — fokozzák az egész-
ségügyi beruházásokat, öltözőket, 
zuhanyozókat építenek, (MTI) 

Pártoktatók Házának a látogatásá-
ra. Hívják fel a figyelmet az El-
méleti Tanácsadó munkájára és se-
gítsék elő, hogy az oktatásban 
résztvevő párttagok, a legjobb pár-
tonkívüiiek, atek részt vesznek 
pártoktatásban, megismerjék és 
rendszeresen látogassák a Pártok-
tatók Házát. 

Népnevelő értekezleteken az agi. 
tációs munkát végző elvtársakkal 
ismertessék meg a Pártoktatók 
Háza feladatát. Mondják el, hogy 
külön népnevelő-szoba áll a népne-
velők rendelkezésére, ahol bő agi-
tációs anyag, irodalom segíti fel-
készülésüket, segíti, hogy felvilágo-
sító agitációs munkájukhoz minél 
jobban fel tudjanak készülni. Agi-
tációs jellegű kérdésekre az Elmé-
leti Tanácsadótól a népnevelők is 
megfelelő segítséget és választ kap-
nak. 

A Pártoktatók Háza-feielősök. 
mint egy-egy aktíva, egy összeköté 
kapocs a pártszervezet és a Párt-
oklatók Háza között. Minden párt. 
szervezetben ki kell jelölni egy 
egy fejlettebb II. évfolyambeli sze-
mináriumi hallgatót, aki a párt-
szervezet megbízásából végzi fel-
adatát. aki rendszeresen bejár a 
Pártoktatók Házába, ahol munká-
juk végzéséhez segítséget, szem-
pontokat A I'. H.-felelősök 
segítik a pártszervezeteknél a Párt-
oktatók Háza rendezvényeire, elő-
adásaira az érdekel' hallgatók, a 
párttagság mozgósítását is. Szemi-
náriumokon szervezi a P. H.-ban 
való tanulást, a könyvtár, tanuló-
szobák látogatását, összegyűjti a 
vitás vagy vitatott elméleti kérdése-
ket és azokat tisztázásra eljuttatja 
az Elméleti Tanácsadóhoz. 

Ezen túl bármelyik párttag fel* 
kére'1-"ti oktatási munkájával kap-
csolatosan az Elméleti Tanácsadót 
és a tanulásához minden segítséget, 
útmutatást megkap. Az oktatásban 
résztvevő elvtársak közül egyesek 
hivatkozni szoktak arra hogy fel-
le,észii'éstik gyengeségét részben a z 
okozza, hogy ezt vagy azt az iro-
dalmat nem tudják megszerezni. 
Ez nem lehet mentség sem propa-
gandistáinknak, sem a káderképzo 
tanfolvamok hallgatóinak. Ezek az 
elvtársak úgv osszák he idejüket, 
hogv biztosítsák maguk szamara a 
tanulófélnapokat és azokat a Párt-
oktatók Házában töltsék el. Itt 
minden szükséges könyvet, partto-
lyőiratot, sajtócikket megkaphat-
nak s jól fe' tudnak készülni az 
előadásra, konferenciára, vagy sze-
mináriumra. 

El kell érnünk, hogy a Pártok-
tók Háza va jóban az agitációs es 
propaganda munka bázisává váljon. 
Betöltse azt a feladatot, melyet a 
Politikai Bizottság határozata Is 
megszab, a Pártoktatók Háza mun. 
kajával kapcsolatosan. Pártszerve-
zetek és a Pártoktatók Háza kozos 
jó munkával etóssgíthcUk azt. hogy 
mint Sztálin elvtárs mondotta a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának 
XVIII Kongresszusán, a párt pro-
paganda munkájával kapcsolatosan; 

. . ha kádereinket a mu-ka min-
den területén ki tudnók képezni éj 
politikaijag annyra megedzer.t, 
hogy szabadon tudnának tájékozodni 
a belső és a nemzetközi helyzetben, 
ha teljesen érett marxis'ákká, leni-
nistákká tudnánk őket tenni, akik 
komoly hiba nélkül tudják megol-
dani az ország vezetésének kérdé-
seit — akkor minden ajapunk meg-
volna arra. hogy kérdéseinknek ki-
lenctized részéi már megoldottnak 
tekintsük" . . . 

Ezeket tartsák szem előtt párt-
szervezeteink, ha a pártpropaganda, 
az oktatás kérdéséről van szó. Te-
gyenek meg mindent annak érdeké-
ben, hogy az idei oktatási év is elö-
revígye a párttagság ideológiai fej-
lődését. Ez a feleiősségtejjes, szép 
munka bőven fog kamatozni a szo. 
cializmus építésében eléri eredmé-
nyeink terén. 

; j j Gera József 
I 1 •! I I: PH. vezető. 

Túlteljesítették felajánlásaikat 
a Konzervgyár dolgozói 

A Szegedi Konzervgyár dolgozói 
lelkesen tették meg felajánlásaikat 
a Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 35. évfordulója tiszteletére. 
A felajánlások megtétele óta már 
számos olyan dolgozó van. aki 
vállalását nemcsak teljesítette, de 
túl is teljesítette. A többi között 
Fidöp Ilona sztahánovista ifjúmun-
kás is, aki 165 százalék helyet; 170 
százalékot teljesít, Szauer Ilona if-
júmunkás 176 százalékot ért el, s 
ezze: 6 százalékkal teljesítette tűi 
vál'alását Vállalta még azt is. hogy 
a Nagy Októberi Szocialista Fórra, 
dalom 35. évfordulójára 176-ról 181 
százalékra emeli tojjesí tm éuy é t 

Kosát Szuiejmánné 160 helyett 170 
százalékot ért el és újabb 5 száz -
i'ék pótfelajánlás; tett. Nacsai Itt-
ván asztalos brigádja 125 százalé-
kos teljesítményével 5 százalék":. 1 
teljesítette túl vállalását. Vass Jul i 
címkéző csoportja 200 százalék h -
lyetf 216 százalékot teljesített. Gy >-
rls Jánosné 160 százalékos er ta 
ményt, Bán Sándorné pedig 165 
százalékos eredmény; ért el. Bar-
tyik László né raktári csoportja 17(J. 
ről 185. Fridvalks Ilona brigá, ja 
ugyancsak 170-ről 135 százalékra 
emelte fej teljesítményét. 

Dobi Mihá'y, 
a, - Délmagyarország'' levelezője 
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Alekszandr CBakovazkij, Sztálin-dijas 

AZ ÉPÜLŐ KOMMUNIZMUS FŐVÁROSA: MOSZKVA 
Szálljunk vissza gondolatban az 

10/f7-es esztendőbe... A moszkvai 
j ályaudvarokm nap, mint nap ér-
keznek még á diadalmas hadsereg 
leszerelő katonáit szállító szerelvé-
nyek. De as egész ország és termé-
szetesen a főváros is, már az építő 
munka lázában ég. A Bjelorussz pá-
lyaudvar előtti téren nyoma sincs 
még Malcszim Gorkij óriási ssobrtí-
nak és a magas épiilr'ck helyén még 
közepes nagyságú házakat látnnk. A 
jövendő Mctro-állomások alagútjá-
ban zúgnak a gépek. 

A tegnapi katonák — ukránok, 
bjelorusszok kazahok, üzbégek — 
mindazok, akilenek útja Moszkván 
keresztül vezet szűkebb hazájukba 
— búcsút intenek a szereteti fővá-
rosnak. Útjuk lerombolt vasútól o-
mások, esővízzel telt gránáttőlcsé-
rek. aszályos sztyeppék és rommú-
lött fasiszta tankok mellett vezet. A 
tegnapi katona az alkotó éleibe visz-
szalérő ember örömével nézi a há-
ború pusztításainak nyomait is. És 
nrig gördül vek a vonat a Kara-
Kum forró sivatagja, a távol Észak 
jeges twndrái, vagy a Volga partjai 
felé, Moszkvában. amelyet maga 
mögött hagyott, készítik a tervel, 
amely az alkotásnak még a hatal-
mas arányokhoz és merész tervekhez 
szokott szovjet emberek számóra is 
valósággal meglepő távlatait túrják 
fel. Moszkvában, a Kremlben, a szov-
jet állam és a kommunista párt ve-
zérkarának gondoskodásából kiala-
kulóban vain a természetútalakilás 
hatalmas sztálini terve, a kommuniz-
musba való fokozatos átmenet elő-
feltételeinek megteremtésére irá-
nyuló történelmi gondolat. 

Az egyik szovjet író azt az elmés 
megjegyzést telte, hogy a múltban 
helytálló közmondás: „A mese gyor-
san száll, a tett utói nem éri", ma 
már nem Időszerű. Helyette így kell 
megfogalmazni az új közmondást: 
..Ma. gyorsan száll n telt mesénk 
ntH nem éri". Ezt a megállapítást 
igazolja hazánk fejlődésének öt esz-
tendeje. Öt év telt e.1 azóta, hogy 
gondolatban luvmkísértük a leszerelő 
szovjet harcost szülővárosába, vagy 
falujába. Ami azóta történi, csodi-
latbaejti a leg szárnyalóbb képzeletet 
is. Megvalósult a negyedik ötéves 
terv s népünk ma már a kommunis-
ta párt XIX. kongresszusa által jó-
váhagyott ötödik ötéves terv céljai-
nak megvalósításáért indul rohamra 
a munka frontján. 

Felépült a Leninről elnevezeti 
Volga—Don hajózható csatorna. A 
tervek, amelyeknek fényét Moszkva 
sugározza szét ha'almas országunk 
minden részébe, sok tízmillió ember 
akaratát egyesítik egy hatalmas el-
határozássá: .Méltók leszünk ahhoz, 
hogy a sztálini korban, élünk, fel-
építjük a kommunizmust, az ember 
boldogságának világát". 

Ez a nagyszerű cél lelkesíti a 
nagy építkezések dolgozóit. Forr a 
munka a kujbisevi, sztálingrádi 
építkezéseken, a kahovkai vízierömií-
ifél, a Tnrkmén Főcsatorna útvonala 
mentén, a délukrajnai és északkrimi 
csatorna építési körzeteiben. S a fő-
városban sem tétlenkednek. Még 
yitönyörűbb, még lenyűgözőbb lesz 

] a nü hatalmas, szépséges, drága 
j Moszkvánk. A Szmolenszk-tércn 
I magascpiilct hirdeti, hogy városunlc 

történetének új korszakához érkezeit. 
Nemsokára újabb hét magasépiikl 
munkálatait fejezik be és elkészül a 
Lomonoszov-egyc'em, amely •motra-
mentális szépségével még felejthe-
tetlenebbé teszt városunk képét. 

Moszkva minden nap változik. 
Aroa új vonásokkal gazdagodik. Éyn-
tésére, szépítésére a rubelek milli-
árdjait fordítja, államunk. Ebben az 
évben 700 millió rubellel többet for-
dítunk Moszkva építésére, mint ta-
valy. A város fejlesztésének tízéves 
terve, amelyet J. V. Sztálin utasítá-
sára dolgoztak ki s amelyét a szovjet 
kormány jóváhagyott, az épiilö kom-
munizmus országának méltó főváro-
sává fejleszti Moszkvát. A kommu-
nista párt XIX. kongresszusán M. A. 
Jaszanov küldött a következő sza-
vakban foglalta össze Moszkva fej 
lödésénck kilátásait: „Tíz esztendő 
alatt többmillió négyzetméternyi la-
kóterület épül Moszkvában. Már eb-
ben az ötéves tervben háromszor 

annyi lakóterületnek kell épülnie, 
mint amennyi a negyedik ötéves 
tervben épült. Kiszélesedik az isko-
lák, gyógy intézmények és filmszín-
házak hálózata, tovább fejlődik a 
városi közlekedés, valamint a köz-
üzemek. A jövő évben teljesen befe-
jezik a Metró körülbelül 20 kilo-
méter hosszú nagygyűrűjének épí-
tését". 

Ezek ct, kilátásai fővárosunk fej-
lődésének. És ezek a kilátások 
örömmel, büszkeséggel töltik el a 
Szovjetunió minden jmlgárának szí-
rit. -.Moszkva ... Milyen közel áll 
ez a szó az orosz ember szivéhez!" 
— írta egykor a költő. Korunk köl-
tői még nagyszerűbb, lelkesitőbb di-
cséretét zenghetik Moskkvának. Mert 
ez a város ma már nemcsak az 
orosz emberek szivéhez áll közel, ha-
nem mindazokéhoz is, akik a világ 
bármely táján a békéért, a szabad-
ságért, az emberiség boldog jövőjé-
ért harcolnak és rmtrüMlcodnak. 
Moszkva az egész emberiség remé-
nye, meri Moszkva az épülő kommu-
nizmus fővárosa. 

H ő s t e t t e k a V o l g a f e l e t t 
A sztálingrádi vízi erőmű építői 

magasfeszültségű vezetéket építet-
tek, amely ellátja árammal a föld* 
munkát végző gépeket és a Volga 
balpartjin felnövő új munkásváros 
lakóházait. A vízierömű energiáját 
is ez a vezetek továbbítja majd az 
üzemekbe, bányákba és & kolhozok 
földjeire. 

A vezeték építését megnehezítet-
te az a körülmény, hogy a Volga 
felelt kellete átveretni a kábeleket. 
Ez volt az eJső eset az egész vilá-
gon, hogy ilyen nsigv vízfelület 
felett húztak ki vezetéket. A Vol-
ga szélessége ugyanis Sr Slingrád* 
nál eléri az. 1300 métert. 

Eredetileg ügy tervezték, hogy a 
vezetékek kifeszítése a folyó felett 
télidőben Történik majd, amikor a 
jég olyan, szilárd, mint a száraz-
föld. Ez a terv azonban kútba 
esett. A jobbparii tartópillér fel-
úHItúsa elhúzódote. Csak áprilisra 
készüllek el vele. amikor a jég 
már nem volt szilárd. Ha kötélpá-
lya segítségével akarták volna át-
húzni a balpartvo a nehéz kábe-
leket, «ok időt vesztettek volna. Ha 
ezt teszik — gondolták nz ép í ták 
— meg kell várni a jégzajlást és 
a tavaszi áradást és csak azután 
kezdhetik el a kötélpálya építését. 
Ez sehogy sem tetszett a szerelök-
nek. 

A szerelőrészleg főnöke, M. A. 
Tavberidzo mérnök más módszert 
javasolt, ametv . kockázatosabb volt 
ugyan az előbbinél, de viszont 
azonnal megvalósításához láthattak. 
A balparton kitámasztott harminc 
tonnás kábeleket hajókról a folyó-
ba engedték, a jobbparten feleme -
ték a támaszpillérre, azután kife-

szítenék és szigetelőgyűrűkre erő-
sítették. A szerelők jégzajlás köze-
pette bocsajébtták le a kábeleket a 
folyó fenekére ós az elemekkel ví-
vott "10 napos kemény harc után 
feszítették ki — 90 méter magas-
ságban a Volga felett. Mikor kész 
volt már a vezeték folyó felett? 
szakasza, az egyik kábelben meg-
szakadt a bronzhuzali. 

A Volgán eziitotájt már megkez-
kezdődött a hajózás. A vezetéket 
nem lehetett visszaengedni a viz 
színére, mert ez az egész volgai ha-
jóforgalmat megbénította volna. 
Szomjon Szinyclnyikov komszorao-
lista szerelőmunkás, egy szerény, 
hallgatag fiú vállalkozott arra, hogy 
felkapaszkodik a támaszpilléren a 
a vezetékig, végigkúszik azon a sza-
kadás helyéig és megjavítja a hi-
bát. A szakadás « pillértől mint-
egy 100, méterre történt. A 80 mé-
ter magasban kúszó, kapaszkodó 
Szinyclnyikovnak csontjáig, hatolt a 
folyó felett süvítő heves szél, a ve-
zeték vágta a kezét. 

Szinyelnvikov életét nem fenye-
gette veszély, minthogy szerelő-övét 
átkapcsolta a vezetéken. 

A vezeték megjavítása sikerült 
noha voltak pillanatok, amikor úgy 
látszott, hogy a fiatal lconvszomo-
íisla szerelő nem bírja tovább. 
Társai már"már azon gondolkoztak, 
hogyan siessenek a segítségére. De 
azután Szinyelnyikov rövid pihenő 
után összeszedte magát, végrehaj-
totta a feladatot és visszajutott a 
pillérhez. Szinyetnyikov egyszerű, 
szerény fiatalember. Egy a sok kö-
zül, a kommunizmus hős építői kö-
zül. 

A Szovjetunió az automata gépsorok h a z á j a 
Moszkva. A moszkvai gépgyártók 

három automalagépsort készíteltek, 
amelyen gépkocsi motorok és csap-
ágyak darabjait lehet megmunkálni. 
Ez az űj berendezés tízszeresére 
gyorsítja a bonyolult munkafolya-
matokat. 

Az automata gépsorokat aHcals 
mázsák ma már nemcsak a gép* 
kocsi- és trakíorlparban, de a moz-
donyokat, ekszkavátorokat és mező-
gazdasági gépekel gyártó ütemek-
ben is. 

A K O M M U N I Z M U S R Ó L A L M O D O Z N A K 
Az ember életében nincs Imldo" 

gabb pillanat annál, min* amikor 
befejezve a közösség számára vég-
zet! munkáját, az alkotás hevétől 
szaporán dobogó- szívvel és égő 
szemmel szeretettel keze alkotására 
tekint. Ilyenkor a lélek kitárul, a 
gondolatok merészen szállnak a jö-
vendő felé. Az ilyenkor folytatott 
beszélgetések során az emberek fel-
tárják valamennyi gondolatukat, 
vágyaikat, mindazt, amit szívük 
mélyén őriznek. 

Az „Ifjú leninista'' című sztálin-
grádi koms/oniobiap éppen ezeket 
a pillanatokat vú asztolta ki a r 
ra, hogy megszólallassa a Leninről 
elnevezett Volga—Don-csatorna if-
jú építőit. Az épftök saját szemük-
kel látták munkájuk nagyszerű 
eredményét. A komszomo!-újság eb-
ben az örömleli pillanatban arra 
kérte az építkezés fiatal Hőseit, 
mondják el, miről álmodoznak 
most? 

A kezdeményezés rendkívül élénk 
visszhangot keltett az építők 
körében. Százszámra érkeztek 
és érkeznek a levelek a 
lap szerkesztőségéhez. _ Olvasá-
suk közben szinte tapintjuk az 
emberi élet ütőerét és úgy érez-
zük, betekintést nyerünk a sztálini 
korszak úi, boldog fiatal nemzedé-
kének lelki világába, egy olyan kor 
emberének lelkébe. amely valóra 
váltja az emberiség legnemesebb 
törekvéseit, a legmerészebb, a leg-
bátrabb álmokat is. 

A levelek különbözőek. Mások az 
írások és külünlmzö a levélírók 
gondolkodásmódja is. De van egv 
közös vonásuk: mindegyik levél 
írójának első gondolata a Bolsevik 
Párt felé száll. A párt felé, amely-
nek ólén a kommunizmus nagy 
épTöje. Sztálin elvtárs áll. 

P. Szuúsnyikovn, az 5. számú 
többputtonyos exkavátor hr igádve-
zető l'ének levelében olvassuk: ..Lel-
kemben világosság gyúlt . . . Nagy 
örömmel tölt el az a tudat, hogy 
az én szerénv munkám is hozzá-
járult! a csatorna felépítéséhez. Vol-
ga—Don-csatorna nekem A* élet 
iskolája volt. Rt ültem először az 
exkaválor emel Akarja mellé. Sokan 
mondták áttörtben, hogy nem fog 
sikerülni, nem lánynak való dolog 
ez. En- azonban nem maradtam e. 
a férfiak mőgöt* A legnehezebb 
órákban mind:g Sztálin elvtárs 
bölcs szavai lelkesítettek munkám-
ban. Azokra « szavaira gondoltam, 
hogy a technikát megnyergelő em-
berek csodákra képesek. Ezek a 
szavak életem jelszavává váltak. 

Jokov Besszonov, a vízválasztó 
építkezési körzőt exkavátormester-
helvettose Igv fr: „Azokban a na-
poltban. amikor a nntrv építkezés 
elkészültét ünnepeltük, kedvem lété 
vo\na olyan nagyot kiáltani, hogv 

A t'iüíndml Uatá&zkuhtyUé 
Irta: Kazimir Liszovszkij 

TT' urejka, a Jonyiszej partján, 
egészen az Észak: Sarkkörnél 

fekvő kis halásztelep. Neve jó; is-
mert t s drága minden, szovjet em-
ber számára. A cári ökónyuralom 
alatt 1914 márciusától 1916 decem-
beréig itt ólt száműzetésben Joszií 
Visszárionovics Sztálin. 

,,A messzi szibériai kiellcnségben 
éz volt a lehető legsúlyosabb 
száműzetés'4 — olvassuk Sztálin 
elvtárs rövid életrajzában. 

A forradalomig mindössze nyolc 
halászkunyhó ál tel itt. A szovjet 
hatalom éveiben Kurejka megnőtt, 
megváltozott, de egészen a legutóbbi 
időkig aránylag kis település ma-
ladt. És most a szemünk előtt megy 
v„gbe a nagyszerű változás. Ku-
rejka a Krasznojarszk-vidék lvg-
cszakiibb részének virágzó, kultú-
rál). területévé válik, épül" és t*T-
jesztotóik, lakossága szaporodik é.i 
alig van nap. amikor ne látogatnák 
meg érdeklődök. 

Magas, meredek partjához éjjel-
nsppal érkeznek utasszállító és 
uszályvontató hajók. A Jenyiszejen 
hajózó szovjet emberek, ha észak 
felé utaznak, vagy onnan visszaté-
rőben, nem mul -srtjáJ: el az alkal-
mat. hogy meglátogassák Kurc-jkát. 
és megtekintsék a Sztálin-múzeu-
mot. 

Most éppen a komszom0l'.sták 
vontatóba jó ja, az „Ivan Zc.mnuhov" 
•kötött ki. A hajó Titrulranszkba 
Kist. onnan folytatja útját, hogy 
poközer tonna élelmiszert és ipari 

terméket szál! hson a sarkkörön 
túli területre. A hajósok elhatároz-
ták, hogy meglátogatják a kurejkai 
kis halászkunyhót, amelyben a 
nagy Sztálin ól*. 

C zéles lépcsősor vezet a partra. 
u A látogatók Között sokan 

vannak, akik régen járlak erre s 
most ámulva állapítják meg: meny-
nyire megváltozott minden! 

A rógi halászkunyhók helyén 
megszépült vidék tárul eléjük- A 
zömök északi fenyők virágágyakat 
ölelnek körül, amelyekben a szivar, 
vány minden, színe felvillan. Közé-
pen aranysárga homokkal behintett 
térség, amelyet széles pázsit vesz 
körül. Ilt emelkedik virágok szines, 
illatos övezetében Sztálin szobra. 
Köpenyben álj, amelyet szétlebben-
tett a szél és a messzeségbe néz, a 
Janylszej széles kék szalagjára, 
Jarcevo fei'é, «<hol az almáskertek 
zúgnak, Turuhanszk irányába, ahol 
érik a gabona, a tundrára, amelynek 
szűz területén már vonatok szágul-
danak. 

A látogatók tovább mennek s rö-
videsen feltűnik a pavillon nemrég 
emelt épülete, amelynek ívei alatt 
(álható a kis halászkunyhó, amely-
ben Sztálin elvtárs száműzetése két 
és fél esztendejét töltötte. A köréje 
emelt épület századokra megőrzi 
észsk hóviharaitól és fagyos időjá-
rásától a történőimi halászkunyhót. 
A világosszürke. háromemeletes 
épület egész Kurejka fölé emetke-
.dik. Szilárd vasbeton alapon nyvg-
i szik & a padlótól s mennyezetig 

I' 

terjedő hatalmas ablakokon árad a 
fény a belsejében lévő kis halász-
kunyhóra. Mindegyik óriásablak 
háromszorosan üvegezett, hogy a 
legkeményebb északi télen se fagy-
jon be A melegvízfűtés csövei a fa-
lakba epítve húzódnak végig az 
épületein. A pavillont kővel burkoli, 
márványfigurák és mozaikképek 
díszítik-

A látogatók elmélyült megillető-
döttséggel lépnek a kurejkai mú-
zeumba. A pavil'lon közepén eléjük 
tárul a régi-régi kis halászkunyhó: 
itt lakolt Sztálin! 

me a szobája: két. apró, homá-
lyos ablak, fapriccs és asz-

talka. A válaszfalnál éjjeliszekrény, 
amely valaha könyvekkel volt tele. 
A bejáratnál kis vaskályha. A faion 
hálók és csapdák, amelyeket Josztf 
Visszárionovics használt. amikor va-
dászni vagy halászni ment. Szem-
ben a bejárattal, az ablaknál kes-
keny asztalka, lapján régi-régi pet-
róleumlámpa. 

A látogatók figyelmesen hallgat-
ják a ház-múzeum igazgatója. N. te. 
Kraszovak elbeszélését Sztálin 
száműzetésbe'.! életéről-

Aztán amikor végelér a felejthe-
tetlen látogatás ós kimennek a 
térre, feltárul előttük a mai, meg-
változott Kurejka, A pavdlön kö-
zelében emelkedik a héteisztá.yos 
iskola emeletes épülete, mellette a 
diák-otthon. Az egyenes, széles utcá-
kcin a kolhozparasztok és halászok 
új házai sorakoznak, itt van a falu-
szovjet, a posta, a takarékpénztár, 
a kórház ós a fürdő épülete. Vörös-
es cirbolyafenyöből épült gömb/a. 
házak friss, csípős illata árad a 
kiinivékeia. 

Az utca két oldalán villanypóznák 
ágaskodnak. Kurejkában is van már 
villany. Temérdek az új építkezés, 
most végzik az utolsó simításokat a 
klub épületének díszítésén. Nemso-
kára felavatják az Északi Sarkkö-
rön túl dolgozók üdülőjét, s még az 
idén megnyílik a szálloda is, ami 
nélkül már nem tud megtenni Ku-
rejka évről-évre annyi érdeklődő ér. 
kezik a halászfaluba. 

Néhány kilométerre a településtől 
nagy zöld-ségteimelő szovhoi ala-
kult, Szélesen terülnek et a burgo-
nyaföldek. az üvegházak és meleg-
ágyak sorai messzire nyúlnak. 
Uborkát káposztát, hónaposretket 
és más zöldségfélét termesztenek. 

A r. eTdőszéden épült fel az uttö-
rőváros. Hét szép, emeletes 

házban helyezkednek el az olvasó-
é i hálótermek, méltói Kik a zuha-
nyozó és az ebédlő- Nem hiányzik 
a sportpálya sem. Már második 
v'-ve, hogy a kurejkai úttörőtábor-
ban töltik a nyaral a sarkkörön ú'l 
dolgozók gyermekei. Az eisö napon 
— ez a hagyomany — a gyerekek 
felkeresik a ház-múzeumol, a kis 
halászkunyhót, amelyben egykor 
Sztálin száműzetését töltötte 

. . . É j f é t után két óra- Az éjféli 
nap tüzes korongja izzik. Az „Ivan 
Zemnuhov" gőzös távolodik a part-
tól. de utasai még Sokáig látják a 
széttárt köpenyű, egyszerű, csizmás 
ember szobrát, amelynek ércatókja 
a fényes sztálini géniusszal, a 

sztálini akarattal a felismerhetetlenül 
megváltoztatott, új. virágzó Kurejka 
és az egész északi vidék fölé emel-
kedik és messze, messze a jövőbe 
takiot , 

az egész világ meghallja: Szeretet* 
hazám, nagy vezérünk és tanítónk, 
Sztálin elvtársi Készek vagyunk, 
hogy becsülettel teljesítsük minden 
megbízatásotokat!" 

Milyen egyszerű, büszke szóval 
fordulnak ezekben a levelekben az 
ifjú épiiők a nagy Bolsevik Párt-
hoz és bölcs vezetőjéhez. 

A csatornát üzembe helyezték. 
Éjjel-nappal közlekednek a hajók 
ezen az emberi kéz teremtette fo-
lyón. Befejeződtek a nagy törté-
nelmi jeleidőségfl munkák, az épí-
tők teljesítették a párt meglőzaIá -
site Mi történt ezután? A Volga és 
Doirmenti sztyeppékról hova men-
tek a fiatal éptlők? Hova vitte 
őket a szívük vágya, az emisori kéz 
teremtette tavak partjáról, ahol el-
ső izben ismerték meg az igazi di-
csőséges munkál ? 

„Gépünk egész kezelőszemélyzete, 
miutáu befejezte munkáját a Vol-
ga—Don-csatorna építésénél, arról 
álmodozik, hogy gépünkkel együtt 
a sztálingrádi vizierőmű építésénél, 
a kommunizmus újabb, még na-
gyobbszabású építkezésén fogunk 
dolgozni"'. 

A. V. Gorkov Sztálin-díjas mér-
nök a kővetkezőket írta: „Arról ál-
modozom, hogy megláthatom & ha-
talmas volgai vízierőmüveket és 
látni fogom, közös munkánk ered. 
niényét, a virágzó Volga-menti 
sztyeppét. Bízom abban, hogy a 
technika történetében sohasem lá" 
'ott új berendezéseken fogom vé-
gezni jövendö munkámat". 

„Arról ábrándozom, hogy a Vol-
ga—Don-csatorna építkezésének be-
fejeztével a Tnrkmén Főcsatorna 
építkezéséhez kerülök. Arról ál-
modozom, hogy erdőket ültetek 
majd ezen a vidéken. Kedves ál-
mom még, hogy összegyűjtve meg-
figyeléseimet, könyvet írok majd 
azokról a nagyszerű tetlekről, ame-
lyeknek szemtanúja voltam és ame-
lyekben magam is részt vehettem"', 
— frta válaszában B. Borogyihin, 
Kalács kerületi kertész. 

A Volga—Don-csatorna építői te-
hát nem valami csendes, nyugodal-
mas munkáról, nem arról álmodoz-
nak, hogy megpihennek babérai-
kon most, amikor a hagy víziúton, 
amelyét «z ő kezük munkája te-
remtett meg, már hajók járnak, 
amikor már morajlik a Cimljanszki 
tenger vize, amikor a tegnap még 
aszályos sztyeppéken megterem a 
gyapot és a rizs. A szovjet embe-
rektől távol áll az önelégültség, 
még a legnagyobb sikerek és arcd-
mények idején is. A szovjet embe-
reket egyre előbbre és előbbre viszi 
az a törekvés, hogy még több tu-
dúst sajátítsanak el. 

„Arról álmodozom, hogy mérnök 
leszek, — írja Alekszandra Vuko-
lova Kalács-kerületi munkacsoport-
vezető. — A csatorna építkezésénél 
jól elsajátítottam a technikusi hi-
vatást, de ez még kevés. A nagy-
szabású építkezések művelt embe-
rekel követelnek. Beiratkozom • 
politechnikai főiskolára, hogy mér-
nökként dolgozhassam tovább az 
új építkezéseken". 

Valamennyi építőt, fiatalt és öre-
get egyaránt a kommunizmusról 
szőtt álmok téltenek c|, 

„Hetvenöt éves vagyok. Nem bú-
sulok azért, mert megöregedtem 
de mégis irigylem a fiatalokat. 
Nagyon szeretnék unokáimmal 
együtt a kommunizmusban élni. 
Azt hiszem, hogy ez sikerülni fog'* 
— írja A. B. Travjanov, aki szin-
tén válaszolt az újság kérdésére. 

A Volga—Don-csatorna építői 
azokról az új, nz eddiginél is n*-
gyobbszabású békés építkezésekről 
álmodoznak, amelyekben az fi ko-
ruk annyira bővelkedik. Gondola-
taik a párt felé szállnak, Sztálin 
elvlárs nevét mélyen szivükbe zár-
va. a kommunizmusról álmodoz-
nak. •< 

(Borisz Polevoj cikkéből] 
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Szeged megkapta a kukorica szabadpiaci értékesítés jogát 
T rA begyűjtés! minisztérium ren. 
3e!ete értelmében Szeged dolgozó 
parasztsága megkapta a kukorica 
szabadpiaci értékesítés jogát. Sze-
ged becsületes dolgozó parasztsága 
igyekezett az állam iránti kötele-
zettségének eleget tenni, igyeke-
zett minél előbb teljesíteni kuko. 
rictöeadásl kötelezettségét- A sza. 
badpiac igazolja, hogy érdemes volt 
igyekezni a beadással, mert most 
már szabadon eladhatja meglévő fe-
leslegét. vagy beszerezheti a szük-
séges mennyiségű tengerit. A kuko. 
rica szabadpiaci forgalma nagyb'n 
hozzájárul a vetési terv teljesítésé-
hez is. Azok a dolgozó parasztok, 
akiknek nem volt elég vetőmagjuk, 
most a szabadpiacon vehetnek kuko-
ricát, amiért vetőbúzát lehet cse-

rélni. Államunk minden segítséget 
meg3d dolgozó parasztságunknak, 
hogy a vetési tervet minél előbb tel-
jesítse. Használják ki ezeket a lehe-
tőségeket a búzavetés minél előbbi 
befejezésére, inert csak úgy tudnak 
bő termést elérni a jövö évben, ha 
a búzavetést korán befejezik, nem 
késlekednek vele. 

A szabadpiacra azonban csak 
azok a dolgozó parasztok vihetik 
kukorica feleslegüket, akik már tel-
jesítették beadási kötelezettségüket 
kukoricából- Éppen ezért a még hát-
ralékban lévő do'gozó parasztok 
minél rövidebb időn beliil teljesít-
sék beadási kötelezettségüket. De 
teljesí'.sék necsak kukoricából, ''a. 
nrm a többi terményből Is- A kuko-
rica szabadpiaci forgalma buzdítson 

! minden do gozó parasztot arra, hogy 
adja be inas terményekből ls :«7, ál-
lamnak járó részt. Szeged dolgozó 
parasztsága, lia burgonyából ls tel-
jesíti a beadást, akkor hamarosan 
piacra viheti felesleges burgonya-
termését is. Feladat még a napra-
forgóbcgyüjtésl kölelezutiség telje, 
sítése, amelyben nagy tenV'radás 
mutatkozik Szegeden. 

Dolgozó parasztságunk tekintse 
hazafias kötelességnek a tc.'ménybe-
adási kötelezettség minrT etiobbi 
teljesítését, hogy ezzel tí ősit se á'-
lomunkat- Dolgozó parasztságunk 
kövesse az élenjárók pé's Iáját. har-
coljon aizért, hogy k'Sl elczetlségc 
maradélcialan teljesítésére! mielfíhb 
elnyerje Szeged minden terményből 
a szabadpiaci jogot. 

A BÉKEHARC SZÍNTERE NÁLUNK A TERMÉS 
A szentmihályteleki Szabad hsza tszcs még november 7-e előtt befejezi a mélyszántást is 
Széles karmozdulattal hatalmas 

kört ír le a levegőben karjával 
Varga Vince elvlárs, a szc-ntmi-1 
hály'teleki Szabad Ti sza.tenrelö-; 
csoport elnöke. Ezzel a kézmozdu-
lattal mutatja a 207 holdas natal-} 
mas táblát, amely n Szabad Tisza-
termelócsopor! egyik területe. Maty. 
tyon. túli rész, így nevez'k ezt a. 
földterületet Szeged határában. Jó 
fekete, kö'tett talaj. Küzkötlik is 
a traktor Miskolczi István elvtárs-
sal a nyergében, nagy erő- kell 
kifejteni, hogy mintegy 25 centi, 
méter mélyen felforgassa a talajt.. 
elvégezze a mélyszántást. Egy j 
hete már, hogy teltettek a vetö-
szántás és a vetés munkáján a ' 
Szabad Tbiza-termelöcsoportbelick.' 
Búzatáblájuk egy része itt 

a 207 holdas területen 
és Szenlmlhálytalek másik. olda. 
Ián a gyálai-réten a 201 holda-s 
táblában van. 

— Minden 6zónál ékesebb agi-
tációs érv — mondják a csoport 
kommunistái — a személyes példa-
mutatás. — Velük egy véleményen 
vannak a pártonkívüli csoportta-
gok is. Tudják, akkor fejthetik ki 
a legmeggyőzőbb felvilágosító 
munkát az egyénileg dolgozó pa-
rasztok között, ha odahaza sajál 
házuk környékén rendbe van a 
6zénájuk. Arz utelsó barázdát is, 
amelyet tervben előirányoztak, már 
a minisztertanács határozatában 
megjelölt idő előtol bevetették. A 
szovjet tapasztalatok, de a saját 

tapasztalataik nyomán is arra a 
meggyőződésre jutottak: 

több előbb vetni, 
mint utóbb. 
Sokan vannak már a csoportban 
olyanok, különösen a régi tagok, 
akik példája minden szónál eke-
sebb hirdetője a korai vetés 6Íke- J 
rének. hasznosságának. Akik az , 
elmúl'4 évben is betűit,ütik a ha-j 
táridöt, helyesen választolták r i eg ! 
a vetés idejét, azok aratáskor, he-
lyesebben csépléskor teli zsákok-
kal mérhettek le a korai vetés elő-
nyösségét. Mcst a mélyszántást 
végző fogatokkal dolgozo csoport-
tagok, de maga a Iraktorista, Mis-
kolczi István i-3 bölcs nyugalommal 
néznek a billiárdasz|al--sima búza-
vetés földjére, ahol már néhány 
napja mind zöldebb lesz a kikelő 
növénytől a föld. 

Valamikor a Szabad Tisza-terme-
löcsopoit 4agjai ilt, a szentmihály-
teleki határban áztak, fáztak. a 
hűvös, késő őszi eső valamennyiü-
ket kint a földön találta. Áztak 
maguk, áztak lovaik, a vetögép — 
már akinek volt vefőgépe — és 
a föld végén zsákban a mag. Men-
tek, csinálták a munkát, küszköd-
tök, cupákoltak a sáros, ragadós 
talajban. Mire nagynehezen befe-
jeztek a vetés'4, a bakancs rafafok-
ban lógott lábukon és keserves 
reményekkel indultak a télnek. A 
termésről pedig jobb nem is be-
szélni. Akkor még ki-ki a magáét 
kapargatta, de mot'í összefogva, kö-
zösen végzik a munkát összefo-
gott a sok szentmihályteleki pa. 

NOVEMBER 7-EN 
Rákosi Kiállítás nyílik az MSZrI -székházban 

November 7-én, az Októberi Forrada'om napján nyílik meg Sze-
geden a líákosi Kiállítás. Az MSZT székház nagyermében helyezik el 
a dokumentációs anyagot, meiy bemutatja pártunk szeretett vez rének. 
Ka kosi elvtársnak életét. A képek, fel.rátok megismertetik majd a ki. 
áilítiís látogatóival a f l - taaj Kakosi Mátyást, aki első lépéseit teszi a 
munkásmozgalomban. Láthatják a XlX.es forradalom győztes harcai 
élén, mint fáradhatatlan szervezőt, vezetői. Megismertet Rákost elvtárs-
nak a nemzetközi munkásmozgalomban kifejtett tevékenységeivel is. Az 
illegalitás éveinek kemény harcaival, a börtönben töltött hosszú evek 
eseményeivel. Végigvezeti a nézőket a felszabadulás óta megtett úton 
is. Rákosi e vtárs élete szorosan üsszefűzödik munkásmozgalmunk 
fej ődésének történetével, a nrtgyar dolgozók harcának történetével. A 
kiállítás anyaga rendkívül érdekes minden magyar dolgozó számára éa 
nagy érdeklődéssel várják a kiáll.tás megnyílását. 

A Nemzetközi Gyermekrajzkiáliífós képei 

rcszti kézi és együtt többre képes. 
Ezt mulatja szemléltetően 

a 115 ha'd búza vetés 
és a körülötte felszántott föld, 
amely naprél-napra nagyobb lesz, I 
mert a Szabad Tisza.termelöcsopoi'i' 
tagjai megfogadták, november 5. 
ére befejezik a mélyszántás mun- ( 
káját is. 

Eleget tettek eddig is kötelessé-
güknek, s most a vállalást is tel-
jesíteni akarják. Néníath Tstván, 
Csamangó Ar.'lal, Szekeres Lajos és 
a többiek, akik kitűntek a búza-
vetésben, mosl a mélyszántás mun-
kájában is élenjárnak. Vagy az 
olyan asszony, mint Papp Jánosné, 
aki elmaradhatatlan volt a munká-
tól, mikor arról volt szó, hogy 
minél előbb földbe tegyék a ma-
got. , 

— Elmegyek én ve'4ni is, halad-
jon a munka — mondta és egész 
nap vezette a vetögép ele fogott 
lovakat. 

Nemcsak a gyors munkára, ha-
nem 

a jó munkára is ügyeltek. 
A borozdáláskor, v a g y ha a mezs-
gyénél görbén haladt a borozda, 
Karsai József már is figyelmeztet te 
a csoporttagokat, nem elég jó 
munkát végezni, a szemre is kell 
adni. 

Az a lelkesedés, amellyel elkezd-
ték nz öszi szántás-vetés munkáját, 
lendí'tó erőt ad a mélyszántás 
munkájának is. Harcolnak nem-
csak a napokért, hanem a percekért 
ls. 

A Horváth Mihály-utcai kiállítási 
csarnok alsó emeletén színes gyer-
mekrajzok fogadják a belépet. Jobb 
oldalon az első táblán olasz fe'irású 
rajzok díszlenek. 10—12 éves olasz 
gyermekek kezei festették• rajzol'ál: 
ezeket a kiállított képeket. A békés 
élet iránti vágyakozás tükröződik 
„Az apu do'gozil:, az anyu csibéket 
iteti, a kicsi sem akar tétlenül len-
ni" című rajzon és az „Ujjé, a li-
getben nagyszerű" vizfestékes képen. 
>,Az álmodó gyermek" kis mókus, 
ról, szép életről álmodik. Az egyik 
OÍasz gyermek vörös zászlót festett 
a sza makazal tetejére. A rajz gaz-
dasági udvart ábrázol s a vörös 
zászlóval azt fejezi ki: békét a'ka• 
rok! 

Anglia és Svédország gyermekei-
nek festményei, rajzai a testvéri 
összefogást hirdetik. Az egyik an-
gol gyermek ügyes kezekkel „Béke 
és barátság a vi/ág népei közölt" 
címmel festett képet. Egy svéd 
gyermek „Mindannyian egy sorban 
a békéé. 1" című kis festménye kéz a 
kézben ábrázolja a világ különböző 
fajú népeit, ame'yek egy célért me-
netelnek> harcolnak: a békéért. Az 
imperialista országokban élő gyer-
mekek .ezeket a harcos békeakarato-
kat kifejező rajzokat rejtve, titok-
ban ké8zíttilék és hasonlóképpen 
juttatták ej Magyarországra. A há-
borús uszítók és lakájaik nem enge-
dik., hogy az elnyomott dolgozók 
gyermekei béke utáni vágyukat és 
akaratukat papírra vessék. 

Más körülmények között készítet-
ték cl rajzaikat a népi demokratikus 
országokban bo'dog éleiét élő gyer-
mekek. A csehszlovák gyermekek 
rajzaiból már az új, szabad élet, a 
szocializmus építése, a béke harcos 
megvédésé tükröződik vissza. 1 Al-
juk ezt a cseh úttörők május else-
jét ábrázoló festményein. melynek 
egyikén például több békegalamb 

Tito Jugoszláviáját dicsőítő és az amerikai 
propagandái- népszerűsítő képsorozattal 

agitál Öttömösön a plébános 
Alig simul'4 el a felháborodás 

hulláma, a m i a makói és kövegyi 
két pap viselt dolga vei"4 fel, most 
újabb gyalázatos reakciós papi 
mesterkedés! lepleztek le a dolgo-
zók. ö t tömös község békés lakos-
ságé4 akarta félrevezetni, gyerme-
kei lelkét megfertőzni a Kiszom-
borból kiebrudalt Szilágyi Antal . 
plébános. Miután kiszombori nép- I 
ellenes tevékenysége nem volt 
eredményes, mosí ebben a község-
ben akarta tovább folytatni gyalá-
zatos aknamunkája!. 

Horváth Márton elvtárs figyel-
meztetésé4 újból igazolja 

Szilágyi pap 
öttömösi tevékenysége. 

,.'A klerikális reakció módszerei 
rendkívül változatosak — mondotta 
Horváth elvtárs —, méltóak az al-
kalmazkodás és szemforgatás évez-
redes jezsuita hagyományaihoz". 
Ez a másik községből á'4zsuppoti 
pap, ha lehet, még talán az eddig 
leleplezett reakciós papoknál is 
mélyebbre süllyedi. A fehérfalú kis 
házak gyerírz&keinek a telkét, az 
amerikai imperializmus propagan-
dájának mocskával akarta beszeny-
nyezni. Tiltott hitoktatási órákra, 
a Tito Jugoszláviáját népszerűsítő 
és egyéb, erkölcsromboló képek 
mutogatásával csalogatta a gyer-
mekeket. 

Szilágyi Antal öttömösi papot 
már az áthelyezés napjaiban fel-
bőszítette az. hogy a község dol-
gozói nem akarták gyermekeiket 
hittanórára engedni. Az öntudatos 
dolgozók ugyanis megtalálták a 
helye6 vita'4 a neve lé s terén. Meg-
értették Horváth Márton elvtárs 
beszédéből, hogy a vallás ópium a 
nép száméra, öntudatos, egészsé-
ges erkölcsű embereket akarnak 
nevelni gyermekeikből. A pap te-
hát úgy akarta félrevezetni a dol-

gozókat és megfertőzni az öttömösi 
gyermekek lelkületét, hogy 

elővette a régi, betiltott 
szerzetesi képsorozatot 

és ezeknek a képeknek a mutoga-
tásával, akarta becsempészni gon-
dolkodásukba az amerikai kozmo-
politizmus szellemét, népszerűsí-
teni Titó Jugoszláviáját. Egyúttal 
e szennyes nyomdatermékekkel 
akarta felkelteni a gyermekek ér-
deklődését a hittanóra iráni. Mi-
vel tudta a klerikális reakciónak 
ez a sötétlelkű ügynöke, hogy 
nyíltan nem mutogathatja a tiltott 
képsorozatot, ezért il legális hitok-
tatást szervezet4. 

Mit tartalmaznak ezek a tiltott 
képek? 

Az első tablára ragasztott kép-
soroznlon félmeztelen „benszülött". 
nő, pipázó asszony és japán tom-
ploihi táncosnők sorakoznak tarka 
össze-vi6szaságban. Az egyik „ben. 
6zülölt"-asszony a képen elhunyt 
férje koponyáját tartja az ölében. 
Szilágyi pap azért mutogatta ezeket 
a képeket a gyermekeknek, hogy 
beléjük nevelje az amerikai ban-
ditizmus szellemét az alacsonyren-
dű ösztönök felébresztésével. 

Az öttömösi pap legszívesebben 
azonban a második képsorozatot 
mutogatta a gyermekeknek, amely-
nek egyik képe Jugoszlávia déli 
részéről mutat be egy missziós cso . 
portet, természetesen középen az 
apácával, nyakában hatalmas ke-
reszt. 

A fenti képpel kapcsolatban 

szemforgató ájtatossággal 
hazudta 

a pap a titkos hittanórák gyermek-
hallgatói előtt, hogy Tito Jugc. 
szláviájában szabadok az emberek. 
Szemrebbenés nélkül beszél'4 így 

a nyomor, a szenvedés és az ül-
döztetések országáról, ahol — 
amint azt Szilágyi pap is pontosan 
tudja — emberek százait börtön-
zik be, kínozzák halálra és lövik 
halomra egy-egy elejtett igaz szó-
ért, a dolgozók szabadságáért való 
kiállásért. Azt is tudja Szilágyi 
pap, hogy Tito Jugoszláviájában 
egyre növekszik a munkanélküli-
ség és egymásután kerülnek az 
utcára az emberek és hogy a nyo-
mor miatt nem tudják iskolába já-
ratni a jugoszláv dolgozók a gyer-
mekeiket. Mindez azonban nem 
zavarja a plébános ura'4. Számára 
egy a fontos, hogy az olyan bér-
gyilkosok, mint Tito és bandája, 
szabidon járjanak és uralkodjanak. 
Ezt ne.vezi az öttömösi pap jugo-
szláv szabadságnak. Nyilvánvaló, 
hogy az öttömösi gyermekek ár-
tat'an lelkébe is ezt a szelleme'4 

szeretné beoltani. 

Hogy lé'ekmérgezése 
teljes legyen 

az öttömösi pap kiegészítette ..ok-
tá'ását" az „Ilyeneké a mennyek 
országa" című képsorozattal. A* 
képeken csenevész, színesbörü 
gyermekeket láthatunk. akik az 

i amerikai elnyomás alatt s ínylőd, 
nek. Első pillanatban fef sem tűn-
het a szemlélőnek, hogy vájjon mti 

| akar az öttömösi pap ezeknek a 
' képeknek a mutogatásával. N e m 
mást, minthogy megalázkodásra. a 
papokkal, az amerikai imperialis-
tákkal szemben alázatosságra ne-
velje a gyermekeket. 

Az öttömösi szülők minden b !-
zonnyal nem akarják, hogy gyer-
mekeik olyan sorba kerüljenek, 
mint a képen látható csenevész, 
gyarmati páriák. Még akkor sem 

, akarják ezt, ha Szilágyiék a 
! „mennyországot" ígérik nekik. 

Az öttömösi pap ocsmány fegy-
vertárából vett képsorozat jellem-
ző darabja még a szemüveges 
Bimbi-majom. Erről a majomról 
az ö'4tömösi pap azt állította a 
tiltott hittanórákon, hogy az oko-
sabb egynémelyik embernél is. 
Nem beszélve arról, hogy itt a pap 
saját tanaikkal is ellenté'4be ke. 
rült, 

alaposan melléfogott, 
mert nem hisszük, hogy akadna 
Öttömösön olyan épeszű ember, 
aki Szilágyi pap Bimbi-majmánál 
butábbnak tartaná magát. Legfel-
jebb az átiha'4 a pap által mutoga-
tott majom értelmi színvonalán, aki 
elhiszi Szilágyi pap demokrácia-
eTenes hazudozás-ait. Ilyen ember 
öttömösön azonban nem igen akad. 

A becsületesen gondolkozó öt-
tömösi dolgozó parasztság ébersé-
gének köszönhető, hogy Szilágyi 
Antal Kiszomborról kiebrudalt pap 
nem folytathatja tovább ezt a lé-
lekmérgezést. Nagyon is átlátszó 
tervét felismerték a dolgozók és 
a legerélyesebben követelték az 
illetékesektől, hogy akadályozza 
meg öttömösön a pap aknamunká-
ját. Tiltakoznak, hogy olyan egyént 
szabadítsanak a nyakukra, aki már 
Kiszomboron is hasonló aljasságo-
kat követett el. 

Az öt'tomösi papnak 

a dolgozók ébersége ellenére 
is sikerült kárt okozni a községben. 
Mióta betette lábát a faluba, az 
ott élő kulákok és reakciós e le . 
mek segítségével magiindí'tatla a 
begyűjtés és az öszi mezőgazda-
sági munkálatok elleni agitáció4. 
Ennek tudható be, hogy az utóbbi 
hetekben öttömösön a begyűjtés 
az addigi jó eredmény után gyen-
gül. ö t tömös dolgozó parasztságá-
nak és az illetékes szerveknek is 
jobban fel kell f igyelniök Szilágyi 
Antal plébános viselt dolgaira, aki 
nyilván más furfanghoz folyamo-
dik, mivel a tiltott szerzetesi íénv-
képsorozat lélekmérgezö akció-
jával kudarcot vallott. 

K. L 

különböző nyelvű levelet tart csépé-
ben, de mindegyikén az írás c:t je-
lenti: .,béke". O t látjuk a szántó-
vető parasztot, aki szorgalmasan 
dolgozik a földön, hogy minél több 
gabonát adjon a szabad hazának. A 
távolban gyár látszik, ahol a cseh 
munkásosztály karcol a szocializmus 
felépítéséért. 

Sztá in elvtárs iránti szeretetüket 
ábrázolják a román pionírok rajzai. 
Az egyik 12 éves pionír ,,Felkészü-
lünk november 7-re" színes raiza 
bemutalja, hogyan díszitik az úttö. 
rok iskolájukat Sztálin elvtárs kéné-
vel az októberi forradalom ünnepé-
re. A jó tanulás úttörő tábor, kar 
lássgyüjtés. a román úttörők boldog 
életit lát ha juh a kiállított rajzokon. 
A lengyel rV tör öle képein a szovjet-
lengyel báró ságot, a munka nagy-
szerű ütemét, a világ mindenfajta 
gyermekeinek egymás iránti szere-
tetét, a békét sugározzák a nézők 
felé. A .Jtomcltakarítás", Megkez-
dődik az újjáépítés", „Ami go ho-
mc". „Az egységes Németország-
ért" című rajzok, festmények, a De.-
mokra'ikus Németország új úton 
való haladását, békeharcát jelképe-
zik. k 

A magyar békeharcosok gyerme-
kei is ügyes kezekkel festették, raj-
zolták az „Izzik az acél az új gyá-
rainkban", ..Kultúrával a békééit" 
és a többi képeket. Egyik H éves 
úttörő színes rajza a szocializmus 
építését, a béke megvédéséi hirdeti. 
Trolibusz, munkásszáló, karcsún 
ívelő híd, többemeletes munkásbér-
ház, új gyár, motorkerékpározó 
munkás és egy gyermekét féltón 
magóhoz öfelö munkásanya látható 
a képen. Egy másik kép ötletesen 
mutatja be. hogy a kapitalizmus há. 
borút, a szocializmus békét jefent. A 
többi rajzok is azt ábrázolják, ho-
gyan harcol a magyar munkás a 
bányában, az építkezésen, a dolgozó 
paraszt a földön a békéért, a szo-
cializmus győzelméért hazánkban. 

A szocializmus országának, a hős 
szovjet nép gyermekeinek festményei 
különösen megkapnak. A szovjet 
pionírok rajzai, festményei művészi 
kivitelben ábrázolják a kommuniz-
mus hatalmas építkezéseit. Az <,É',ct 
a gyárban" 12 éves, „Május 1" 15 
éves és ,,Úttörők a táborban" cijnű 
festményt 16 éves szovjet pionír 
festette. Látszik a képeken is, hogy 
a szovjet pionírok a szocializmus ne-
vel t je i és tehetségük kibontakozásá-
hoz minden segítséget megkaptak a 
szovjet államtól. 

Százak és százak látogatják na-
ponta a kiállítást. Van, aki feljegy-
zéseket készít és összehasonítást 
tesz az imperialista államok, a szov. 
jet és a népi demokratikus állanak 
gyermekrajzai között. A különbség 
szembetűnő, de mindegyik ország 
gyermekrajzainak egy közös vonása 
van: békét akarnak a világ gyer-
mekei, M. T. 

Magyar kultúrküldöitség 
érkezeit 

az Albán Népköztársaságba 
Tirana ( A T A ) . A napokban ma-

gyar kultúrküldöttség érkezett az 
Albán Népköztársaságba Tamás 
Aladár író vezetésével. A küldöttsé-
get a durresi kikötőbon Semszl 
Totozani, az Albániai Kulturális 
Kapcsolatok Bizottságának főtit-
kára, Frano Jakova, a művészeti és 
kulturális bizottság elnökhelyettese 
és a külügyminisztérium több tagja 
üdvözölte. A magyar kultúrkülilött-
ség albániai tartózkodása alatt több 
előadást tart. 

0 Magyar Államvasutak közli , 
hogy november hó l én, szombaton 
és 6-án, csütörtökön a szombati 
munkanapokon, november 9-én, va-
sárnap pedig a hétfői munkanapo-
kon. november 7-én és 8-án pedig a 

muniaszünetes napokon szokásop 
vonatok közlekednek. (MTI) 

» 
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A Szegedi Textilművek dolgozói 
a világ élenjáró békeharcosainak 

küldenek üzenetet 
A Szegedi Textilművakben isi 

lelkesen készülnek a III. országos j 
Békekongresszusra. A vároJÍ kül-' 
döttválasztó értekezletre 24 élen-
járó dolgozó viszi e l táreai 
üzenetét. Köztük van Erdész éntal-
né sztahánovista segédntűvezelő, 
üzemrészének' béketltkára, aki jó 
munkájával hozzájárul ahhoz, hogy 
műszakja mindig nz élenjárók kö. 
zött halad. Fogas Imréné káriolós, 
<z békekölcsönjegyzésnél is bebizo-
nyította, hogy jó békeharcos. 700 
forintos havi fizetése mellett 750 
forintoé adott kölcsön a nép álla-
mának. 

Nemcsak a küldöttek, hanem az 
üzem legtöbb dolgozója termelése 
növelésével is készül a kongresz. 
szu&ra. A küldöltválasztó kisgyü-
léseken számos le lkes felajánlás 
hangzott el. Tizenöt-húszan áll-
nak naponta békeőrséget, hogy va-
lóravá'tsák fogadalmukat. ilyen-
kor mindig kimagasló eredmények 
szüleinek. Csillag Vera gyűrűsfonó 
átlagos 103 százalékával szemben 
a legutóbbi békeörségen 108 szá-
zalékot ért el. Varga Vera lánc-
csévé lö 120 százalékos teljesítmé-
nyét 132-re növelte ezen a napon. 
Kedden az első műszakban húszan 
tettek hitet a békeörségzn amellett, 
hogy a termelés katonáinak élvo-
nalában harcolnak. 

Az egésznapi szorgos munka után 
eöténkint odahaza nem egy dol-

gozó hajol a papírlap fölé, hogy 
leírja, 6 elküldje üzenetét a világ 
élenjáró békeharcosainak. Leve-
lében elmondja, hogy fiatal korá-
ban minden vágya az vott, hogy 
tanulhasson, de szülei a kilenc 
gyermeknek még a betevő falatot 
sem tudták mindig biztosítani. Lá. 
nya boldog, szép éledében minden 
vágya valóra vált. Tizenkilenc 
éves és már agronómus az egyik 
miskolci termelöcsoportban. 

,,A tl gyermekeiteknek i s i lyen 
lesz a sorsa, ha kivívjátok a győ-
zelmet — írja levelében — éa biz. 
tos, hogy kivívjátok. mert az 
egész világ békeszerető dolgozói 
mellettetek állnak." 

A DISZ-fiatalok a hós francia 
békeharcosnak, Henri Martinnak 
írják meg, mii ven boldog ifjúsá-
guk van. A Magyar-Szovjet Tár-
saság leigjobb aktívái Joliot Curie-
ve l ismertetik, hogyan segítette 
őket a szovjet nép gépekkel, nyers-
anyaggal. gazdag tapasztalatainak 
átadásával ahhoz, hogy a béke-
front rájuk eső szakaszán becsü-
lettel álljanak őrt. 

A legszebb, legdíszesebb aján-
dékot a legelső magyar békehar. 
cosnak készítik nagy szeretettel az 
üzem dolgozói. Rákosi elvtársnak 
küldik a díszes fadobozt, amelynek 
tetejére gyapotból rakják ki a 
béke jelvényét. 

* Fúrt hirek 
ÉBesjtjük a Pár i tör ténel i szak 

második évfolyam hallgatóit , va-
lamint a Sztálin e lv tá rs é le t ra jz 
konferencia vezetőit, hogy részükre 
ú j Irodalom érkezet t . Kér jük mi-
nél e lőbb vegyék á* a Pár tokta tás 
Házában. 

Értesítjük a Párttöriénet I. évfo-
lyamának propagandistáit, hogy 
amennyiben még nem vették át a 
propagandista naplót és a hallga-
tók létszámának megfelelő látoga-
tási jegyet, úgy Szt, kérjük, még 
az első foglalko/ás előtt vegyék á-
a Pártoktatás Házában. 

Értesítjük a Politikai gazdaságtan 
szak I. évfolyamának hallgafóit, 
hogy részükre november 1-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. 
szombaton délután 3 órakor a Rad-
nóti gimnáziumban tartjuk. Kérjük 
az Elvtársak pontos megjelenését. 
A Vasút, Egyetem. Újszegedi Ken-
der, Szegedi Kender, ÍRuhagyár 
ezeket a konferenciákat önállóan 
oldják meg. részükr e külön meghí-
vókat ncm küldünk. 

Aglt. Prop. Osztály 

Csongrád megyében november 10-től 20-ig 
rendezik meg a vasgyüjtő napokat 

A Népgazdasági Tanács határo-' 
zata alapján november 1. és de-
cember 20. között országszerte vas-
gyűjtő napokat tartanak. Cson-
grád megyében november 10-töl 20-
ig rendezik meg a vasgyüjtő • na-
pokat. 

A vasgyüjtő napok jó megszer-
vezésére és lebonyolítására a me-
gyékben operatív bizottságok ala-
kultak a megyei tanácsok ipari 
osztályvezetőinek elnökielével . A 
bizottság munkájában részt vesz-
nek a megyei DISZ, a megyei SZÖ-
VOSZ és a megyei MÉH vállalatok 
vezetői. 

Jelentős szerepük lesz a vaa. 
gyűjtésben a földműves-szövetke-
zeteknek is. A vasgyüjtő napok 
Időtartamára 4 ezer ideiglenes 
átvevőhelyet létesítettek. A vas-
gyüjtésre lelkesen készülnek a 
budapesti DISZ-fiatalok, akik nem-
régen kötöttek szocinlista szerzö-

dcseke* a budapesti MÉH Vállalat-
tal. A DlSZ-szexvezetek vezetésé-
vel már alakulnak az úttörő bri-
gádok is. A tanuló ifjúság tanítási 
idő után a pedagógusok felügye* 
lete alatt végzi majd a gyűjtést. 

A tömegszervezetek is kiveszik! 
részüket a vasgyüjtésböl. Az MN« 
DSZ jó agitációs munkával já-
rul a sikerhez. 

A helyiipari minisztérium és a 
SZÖVOSZ együttesen közel fél-
millió forintc/í irányzott elő a gyűj-
tésben élenjáró szövetkezetek, 
MÉH-Válla latok. DISZ-szervezetek, 
iskolák és a v&sgyüjtésben leg-
jobb eredményt elért fiatal dol-
gozók jutalmazására. Az iskolák 
részére könyvtárakat, sportfelsze-
reléseket, rádióka} adnak jutalmul. 
Egyéni jutalomképpen ^kerékpáro-
kat, rádiókat, fényképezőgépeket 
és ruhaú'alványokat osztanak ki. 

Mennyi gépet kap 1953-ban mezőgazdaságunk? 

LEVELEK A BÉKEKO\CRESSZVSRÓL 

'A békeharcosok százai írnak nap-
jainkban levelet, amelyekben el-
mondják, hogyan é s miért harcol-
nak a békéért. Kiss Rudolfné, a z 
Ecsetgyár békeharcosa [eveiében 
ezeket írja: 

„A III. Magyar Békckongresszus-
ra készülök, harcolok jobb munkám-
mal a többi dolgozótársaimmal 
együtt a békéért. Harcolok azért, 
•mert most már emberhez méltó éle-
tem van és éppúgy részvehetek a 
szocializmust építő nagyszerű mun-
kában, mint a férfi dolgozók. Ezt a 
szép életemet akarom megvédeni. 
Mint édesanya, gyermekem boldog 
jövőjéért küzdök minden erőmmel és 
azt akarom, hogy béke ígyen szabad 
hazánkban és az egész főidőn", 

Juhász Imréné Csongrádi sugárúti 
békeharcost küldöttnek választották 

az elmúlt héten. Ebből az alkalom-
ból ezeket írja: 

,JJem találok szavakat, hogy kife-
jezzem, mi]yen nagy megtiszteltetés 
ért: küldöttnek választót lak! Nagy 
megtiszteltetés ez. A békeharcosok 
bizalommal váJasz'otiak meg, bíznak 
bennem. Egyet érzek velük és egy 
az akaratunk az egész világ békesze-
rető népével. Megbíztak azzal, hogy 
elvigyem a Csongrádi-sugárúti béke-
harcosok békeakaratát a szegedi kül-
döltválasztó értekezletre. Azzal is 
megbíztak, hogy amit o't hallok, 
azt mondjam el majd nekik. Ezt 
meg is ígértem és ígéretemet telje-
síteni fogom. Boldog vagyok, hogy 
ezt megtehetem és olt lehelek vasár-
nap a küldet'értekezleten, a béke-
harcosok sorában". 

Több mini ötszáz újítást mutatnak 
aZ Országos Elektrotechnikai Újítókiállításon 

(Tudósítónktól). Hétfőn este 
nyílt nieg Szegeiden uz Országos 
Elektrotechnikai Újító Kiállítás. 
Már az első napon többezren láto-
gatták meg a kiállítást, amely meg-
mutatja azt a hatalmas munkát, me-
lyet az ország összes elektrotechni-
kai szakemberei, dolgozói végeznek 
u szakma fejjesztése érdekében. 
Nemcsak a Délmagyarországi Áram-
szolgáltató Vállulat, hanem az 
Északdundnlúli, Északmagyaror-
szági, Tiszántúli, Déldunántúll , va-
lamint a Bu<laj>ost Fővárosi EJek-
tromos Művek dolgozói, szlaháro-
vistái küldték cl újításaikat, észsze-
rűsíiéseket a kiállításra. 

Több mint ötszáz különböző újí-
tás, é3zszerűsítés szerepel a kláljí-
táson. Egy igen érdekes elektromos 
(szerkezetet láthatunk a többek kö-
zött, mely az üzembiztonságot szol-
gá l ja és a körzeti központban azon-
nal csengővel jeli azt, ha valahol 
valamilyen ok miatt megszakadt az 
áramszolgáltatás. Hatalmas jelonlő-
s-égű egy ilyen újítás, nmely csak 
fillérekbe kerül é s nemzetgazdasá-
gunk részére több 10.000 forintot 
takarít meg. A kiállításon látható 
egy áramerősségmérö készülék, mejy 
n légvezetékben méri meg minden 
különösebb fáradság nélkül nz áram 
erősségét. Sok gondot és fáradsá-
got okozóit eddig az elektromosipar 
dolgozóinak az. hogy a motor és 
egyéb tekercseknél r»m tudták meg-
állapítani, hogy melyik tekercsben 

vam rövidzárlat. Ezt is megoldja 
egy újítónk találmánya. E g y elmés 
készülékre rá kell helyezni a teker-
csel é s a „varázsszem" azonnul meg-
mutatja, hogy melyik tekercse|és jó 
és melyikben van hiba. Sok vesző-
déstől, munkától óvja meg ez a ké-
szülék a dolgozókat. Három dolgo-
zónak kellett eddig eröködni azon, 
hogy egy kábe'dobot, amely több 
mázsa súlyú, felemeljenek. E g y 
igen ügyes áttétellel n kérdés meg-
oldódó11 és fél karral el lehet vé-
gezni három ember munkáját. A 
dolgozóink egeszségét védi egy gu-
mikesztyü-tok. Sokszor előfordult, 
hogy a hanyngu] kezelt gumikesz-
tyű kiszakadt és a vele dolgozó 
munkás sokszor súlyos égési sebet 
szenvedett. Most a kesztyűt egy tok-
ban tartják, így a dolgozó nyugod-
tan dolgozhat vele, mert tudja, hogy 
sértetten kesztyű van a kezén. Ez a 
pár példa csak kiragadott a sokszáz 
közül és ennek a kiállításnak min-
den egyes darabja hatalmas lépés-
sel viszi előre az elektrotechnikai 
Iparunkat 

Pártunk és kormányzatunk hatni, 
mas segítséget nyújt az újítóknak 
és ez a kiállítás, melyet Pécs, Mis-
kolc után Szeged dolgozol i s meglát-
hatnak, megmutatja azt a fejlődést. 
me|yet ötéves tervünk mielőbbi meg-
valósítása érdekében készítettek az 
ország elektrotechnikai dolgozói. 

Barát János. 

Tudományos ankét Szegeden 
a materialista pszichológia kérdéseiről 

A Magyar Tudományos Akadé. 
hiia II. Osztályának Pedagógiai 
Állandó Bizottsága é s a Szegedi Tu-
dományegyetem Neveléstudományi. 
Lélektani Intézete november 2-án, 
vasárnap félnapos ankétot rendez 
Szegeden a materialista pszichológia 
kérdéseiről. A pedagógusok, gyógy-
pedagógusok. fiziológusok, elme-
gyógyászok bevonásával rendezendő 
ankét tárgya annak bemutatása, 
liogy a nagy szovjet tudós, I. P-
Pavlov tanai hogyan fejlesztették 
tovább a lélektan, a gyermekpszi-
chológia, az élettan 'és a7 elmegyó-
jgyászat. e g y e s kérdéseit. Az anké-
ton bevezető előadást tart Zádor 

Imre elvtárs, főorvos, a Magyar Tu. 
dományos Akadémia II. Osztálya 
Pedagógiai Állandó Bizottságának 
tagja- Az ankét során felszólalnak: 
Bárczi Gusztáv, a Budapesti Gyógy-
pedagógiai Főiskola igazgatója. 
Ángyán András, a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetem Pavlov Intézetének 
adjunktusa, Varga Miklós elmekli-
nikai adjunktus Geréb György f ő -
iskolai tanár. Király József egye*-, 
tanársegéd. Áz ankét kezd'ete 2-án 
délelőtt 9 óra, helye: Ady-tén 
egyetemi épület II. emeleti nagy 
előadóterme (Auditórium Maxi-
mum) . 

IDŐJARASJELENTÉ; 
Várható Időjárás 

csiV-örtök estig : 
Tőbb helyen esö. 
Mónsókéit déli, 
d i nyugati. ké-
sőbb élénkebb 
nyugati szél. A 

hőmérséklet át-
menetileg emel. 
kedlk 

Várható hőmérsékleti értékek a 
ország termetére: Csütörtökön r r q - ' 
qel 5—0. délben 14—17 fok között. 
A várható napi középhőmérséklet 
oklóber 30-án, gsütörtökün 10 fok 
fölötf lesz. 

MOZI 
Szabadsáq: Táncosnő (november 

5-í'g). 
Vörös Csillaq: Utolsó éjszaka (no-

vember 5-ig) 
Fáklya: Iqy győztünk az OHmplán. 

— A nyolcadik szabad május elseje 
(november ÖJg). 

Az előadások a mozikban 6 és 8 
órakor kezdődnek. 

A Szabadság-mozi a dolgozók ké-
résére és a nagy értlokJődésro való 
tekintettel a közeljövőben lejátszásra 
kerülő Erkel cimű ú j magyar opera, 
filmre az elővételi pénztárat meg-
nyitotta. 

SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Figaro házassáqa. Sha. 

kespeare bérlet (3). 
KIÁLLÍTÁS 

Arany János-emlékkiállítás a Somo. 
gyl Könyvtárban. 

Nemzetközi Gyermekrajz Kiáihtás. 
MSZT székház (Horváth Mihály u.) 
Nyitva délelőtt 9—l-ig; délután 4 -
7"óráig 

MUZEUM 
Kossuth-emlékktállltás, Móra Ferenc-

kiállltás, fejlődéstörténet! és termé, 
szetrajzi kiállítások: hétfő kivételé-
vel napon|a 9 órától délután 18 
óráig, szombaton 9 órától délután 17 
óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. 

KÖNYVTAR 
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 

Ideje hétköznapokon: Olvasóterem déL 
előtt 10-töl este 9-ig, hétfőn 2-től es-
te 9-lg. Kölcsönzés 12-tűi este 8-tg. 
hétfőn 2-től este 8 lg. 

Somogyi: Délelőtt 10-től este 7-tg. 
(Könyv kölcsönzés: délután 2-től este 
0 óráig.) 

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

MNDSZ HIREK 
Kossuth Zsuzsanna csoport 30-án, 

csütörtökön ünnepi nőnapot tar t 
budapesti küldött részvételével. Kér. 
jük az asszonytársak feltétlen meg-
jelenését. 

A Szendrel Júlia csoport délután 
8 órakor nőnapot tart . 

J e l e n t s ü k 
a g a b o n a f u t r i n k a 

f e l l é p é s é t 
Szeged határában a gabonafui-

rinka üszi nemzedéke kezdi felütni 
fejét. Főleg azokon a részeken, ahol 
az árvakelést meghagyták. Minden 
dolgozó paraszt tudja, hogy az si-
mult évben milyen nagy kárt oko-
zóit a gabonafutrinka. Éppen ezért, 
minden doigozó paraszt saját érde. 
kében jelentse a tanácsnak vagy a 
mezőőrnek azonnal, ha valahol fut 
rinka kárt észlel. 

1953-ban tovább gépesítjük mező-
gazdaságunkat. Gyárainkból újabb 
500 kombájn érkezik a gépállomá-
sokra- Ötszáz kombájn hatalmas 
erő. Ennyi géppel egyetlen napon 
min/"; egy 10.000 holdat lehet 
aratni. A kombájnok mellett az 
idén becsületet szereztek a gépesí-
tett aratásnak a kévekötő aratógé-
pek is. Ezekből az egyszerű, de jól 
bevált gépekből további hatszázat 
kapnak gépállomásaink a jövő esz-

tendőben. Hatszáz új kévekötö-ara-
tógéppel napi 9000 holdon végzik el 
az aratást. A növényápolásban, sa-t 
rabolásban jelent majd nagy s e g í t -
séget az a négyszáz új kuhivátor, 
amelyet gyáraink a gépállomások 
részére gyártanak. Ennyi kultivá-
torral több mint 6000 holdon lehet 
naponta elvégezni a sarabolást, ka-
pálást- A szántás minőségének ja-
vításáról államunk tovább 1500 e 'ő-
hántósekével gondoskodik. 

i Honvéd-stadionban kerül sorra 
az Sz. Honvéd—Bp. Postás 

és az Sz. Petőfi—Kistext mérkőzés 
A Szegedi Honvéd felsővárosi pá-

lyáján tar t ják meg v:isárn:ip délután 
2 órai kezdettel a Szegedi Honvéd 
—Bp Pos»ás NB l-es labdarugó mér-
kőzést Előtte negyed 1 órai kezdet-
te'. a Szegedi Petőfi—Vörös Lobogó 
Kistext NB Il-es mérkőzés kerül le. 
Játszásra. A Szegedi Honvéd tegnap 
délután a Bp Honvéd IX-vel Játszott 

edzőmérkőzést és Jó Játékkal 8 0 
(4:0) arányban győzött. A gólokat 
Böjtös (2). Nyári 12). Czirákl (2), For-
gács és Csáki lőtték. A szegedi csa-
Tat csatársora igen jól játszott ezen 
az, edzőmérkőzésen, különösen Czirá-
k! tünt ki, á védelemben Kovács, a 
fedezetek közül pedig Baráth ját-, 
szóltak kitűnően. 

Ma mulatják be az olimpiai sportfilmet a Fáklya-moziban 
Ma délután 6 órakor tart ják a' 

Fáklya-moziban ,,lgy győztünk az 
O imptán" című nagy magyar sport-
film bemutatóját. A fűm részletesen 
bemutatja a helsinki olimpia legiz-
galmasabb mérkőzéseit, a szovjet, 
magyar és népi demokratikus or-
szágok sportolóinak világraszóló gvő. 
zelmeit A bemutató előadáson Mi-

son Gusztáv elvtárs, a Városi Tanács 
VB. t i 'kára mond beszédet. Ugyan-
csak levetítik a Nyolcadik szabad 
május 1. cimű szfnes magyar fil-
met, mely a munkásosztáíy nagy ünne. 
pének eseményeit, a magyar dolgo-
zók színpompás felvonulását mulat-
ja be a szegedi dolgozóknak. 

Megyei felnőtt atlétikai bajnokság | A Petőfi telepi DISZ II. sporthírei 

A Petőfi-telepi DISZ II. szervezet 
sportfelszerelése javára vasárnap 
sport- és ku'.túrestet rendez. A mű-
sor keretében a fővárosi Színi. cs 
Filmművészeti Főiskola sportolói és 
kultúresoportjának tagjai sze repe t 
nek. 

A Petőfi-te'epi TI DISZ—Csongrád, 
megvei Gyógyszeripari V. 4:4 (3:1) 
barátságos labdarugó mérkőzés 

Kézilabda 
Csongrúdmegyei éremmérkvzések; 

Paprlkagyár—Szalámigyár 7:6; Ha-
ladás-Pcfőf i 32:6; Dózsa—Építők 
17:7. Női: Haladás—Bőrösök 3:1. 

A Megyei Társadalmi Atlétikai Sző. 
vétség vasárnap délelőtt 9 órai kez-
dettel rendezi meg Csongrád megye 
felnőtt férfi és nöi atlétikai bajnok-
ságait a Lokomotív pályán. A bai-
nokságokka! egyldőben serdülő és 
ifjúsági versenyeket is rendeznek A 
küzdelmekre a helyszínen lehet ne-
vezni. 

Kosárlabda 
Csongrádmegye: bajnokság: Sz Hon-

véd—Csongrádi MTSK 59:12; Sz Ha-j 
ladás—Sz Postás II. 58:39. Nöi mér. 
közés: Sz Honvéd—Csongrádi MTSIC 
42:20. 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA: 
Október 30, csütörtök 

KOSSUTH RADIO 
5 Reggeli zene, 5.30 Hirek, 6 Fa. 

lurádló, 6.45 Lapszemle, 7 Hangle-
mezek, 7.45 Levelezők Jelentik, 8.0.3 
Hanglemezek, 11.30 Rádiójelenet, 12 
Hírek, 12.30 Munkásmozgalmi da-
lok, 13.15 Keringők, 14 15 Gyermek, 
újság. 15.50 Román népzene, 15.30 
Dalok, 16 Népek dalai, 16.30 Elő-
adás, 16.45 Vidám lemezek. 17 Vá-
lasz külpolitikai kérdésekre, 17 15 
I f júság hangja, 17.35 Juta'omműsor, 
18 Néphadsereg híradója. 10 Hanvos 
úlság, 20 Hirek, 20.10 Operaközvetí-
tés: Igor herceg. 21.30 Hirek. 23.28 
Szórakoztat zene. 

PETŐFI RADIO 
6 Daljáték, 6 45 Torna; 7 Tömeg-

dalok, 7.35 Reggeli zene, 8.30 Elő-
adás. 8.40 Kórusok, 9.20 Gyermek-
rádtó, 10 Hírek. 10.10 Dalok, 10.25 
Zongora. 10.50 Népi zenekar 15 Ut. 
törő mikrofon. 15.20 Gordonka, 15 
óra 40 Fiatalok zenei újságja. 16 
óra 10 Rádlóegyűttes. 16.40 Szatíra, 
17 Délutáni muzsika, 17.30 Hirek, 
17.40 Előadás, 17.55 Zongora — gor-
donka, 18.10 Riport, 18.45 Szív 
küldi. 19.05 Szórakoztató zene, 19 
óra 35 Tánczene, 20.15 Sporteegyed. 
őra, 22 Tánczene, 

A FELNŐTTEK Al,|aml Gépíró, Gyors. 
író és Irodakezelői Szakiskolájában 
Klauzaj tér 3 szám minden hónap 
ese jén ú j tanfolyamok kezdődnek. 

'IRDETMÉNY 
A Szegedi Filharmonikus Zenokar 

január 1 i függetlenítése céljából 
próbajátékot hirdetünk. Jelentkezők 
é le t ra jzukat november l-ig adják be 
a szegedi kirendeltség Klauzál tér 
2. szátn alatti irodájában Próbajá-
ték november 3 á n délelőtt 10-töl 
este 10-ig a Zenekonzervatóriumban 
Szeged, Sztálin körút 77. 

Or.száqos Filharmónia 

FELHÍVOM az érdekelte]* figyelmét, 
hogy serlésvágási engedély elnyeré-
séhez az egyéb feltételek fennállása 
mellett a következők szükségesek: 
A Járlatlevél, egy forintos okmány-
bélyeg, a háztömbbizalmi, külterüle-
ten mezőőr igazolása arról, hogy a 
levágandó sertés súlya a 125 kg-ot 
elérte, családtagok számának igazo-
lására lakásbejelentőlap, gyermekek. 
Bál születést értesítő VB.-elnök. 

ELŐNYŐS, KÉNYELMES 
BIZTONSÁGOS 

CIPÉSZTANULÖT azonnal felveszünk. 
Cipész Szövetkezet. Szikra u. 2. 
DOLGOZÓ női vagy férfi t albérleti 
szobámba keresek l - re Móra u. 14. 
ELADÓ egv ú j samo'tos zománco-
zott Neo kalorkályha. Püspök u 7. 
NAGY tötgyfna^zia', keskeny varró , 
dal asztal ás kredenc eladók. Vágl, 
Klauzál | é r 7. 
SALGÓTARJÁNI fehér zománcos kö-
zépméretű vaská'.yha eladó. Sztálin 
kr(. 48 Szabó üz'et. 
KÖNYVELÉSBEN Jártas munkaerőt, 
valamint gépekhez értő technikust, 
keres azonn-di be'épésre Szegedi 
Gőzfűrész Feisőtisznpart 33. 
A SZEGEDI Kendéi-fonógyár okieve. 
les óvónői felvesz. Jelentkezés mun-
kakönyvvel 
ATADNÁM 4 szoba. összkomfortos 
e'ső emeleti lakásomat. Csongrádme-
gvel Ingatlanközvetítő Vállalat 
JÓKARBAN levő fotelágy, nagymé-
retű, 860 Ft eladó. Pusztaszeri u. 26. 
EGY zománcozott tűzhely eladó. Ár-
va ti 3 
ÜVEGEZETT kétajtós sz.ekrénv (könyv-
szekrény) e'adó. Sztálin sétány 1, 
Dr. Szabó 

OÉLMAGYARORSZAG 
Dolliikat napilap 

Felelős szer kesztő »« kiadó: 
ZOMBORI IANOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség Szeged (.enin-u II 

Teleron: 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatalt Szeged t entn-u. •< 

Telefoni 31—1« és 35—00. 

Csongrádmegvet Nyomdaipart 
Váliamt, Szened 

Felelős vezetői Vtncze György 


